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Victimologie 

Voorgeschiedenis en stand van zaken

J.J.M. van Dijk, M.S. Groenhuijsen en F.W. Winkel*

Oorlog is de moeder van alle dingen suggereerde Heraclitus van Efese 

al zo’n 2500 jaar geleden. Deze, op het eerste gezicht nogal wrange 

notie, blijkt in belangrijke mate ook toepasbaar op de victimologie. 

De offi ciële erkenning in de jaren tachtig van de posttraumatische 

stressstoornis, een kernindicator van ernstige emotionele problemen 

bij de verwerking van slachtofferervaringen, geldt als een belangrijke 

mijlpaal in de ontwikkeling van de (psychologische) victimologie.1 Feit  

is dat die erkenning mede een directe afgeleide is van de ervaringen 

van Amerikaanse veteranen die aan de oorlog in Vietnam deelnamen. 

Feit is evenzeer dat daarmee de geschiedenis zich herhaald heeft. 

Belangrijke ideeën van de grondleggers van de victimologie, onder wie 

Hans von Hentig en Benjamin Mendelsohn, zijn – blijkens het eerste 

deel van deze bijdrage – mede sterk gekleurd door hun ervaringen uit 

de Tweede Wereldoorlog. In aansluiting op deze schets wordt uitgebrei-

der ingegaan op de huidige victimologische stand van zaken. Naar onze 

mening voldoet het huidige domein in voldoende mate aan de gang-

bare methodologische criteria om het als een zelfstandige academische 

discipline aan te merken. Die stelling wordt vervolgens verder toege-

licht aan de hand van een aantal concrete voorbeelden van onderzoek. 

Achtereenvolgens wordt daarbij aandacht besteed aan hulpverlening 

die echt helpt, wordt het slachtoffer nader in beeld gebracht via de 

bevindingen uit slachtofferenquêtes, en wordt afgesloten met een 

empirisch gefundeerde beschouwing over de strafprocessuele rechten 

van slachtoffers van misdrijven.

* Prof. dr. Jan van Dijk, prof. dr. Marc Groenhuijsen en prof. dr. mr. Frans Willem Winkel 
zijn allen verbonden aan Intervict, Universiteit van Tilburg.

1 Zie verder: Tilburg Research. Research Magazine 2006, 4, 1. Intervict-themanummer 
over victim empowerment. Kan worden gedownload via: http://www.uvt.nl/onderzoek/
tilburgresearch/oktober06.pdf.
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10 Justitiële verkenningen, jrg. 33, nr. 3 2007

De grondleggers

Het slachtoffer van criminaliteit is als onderzoeksthema opgekomen 

in de slagschaduw van het nationaal-socialisme. De biografi eën van 

de grondleggers van de victimologie, Hans von Hentig en Benjamin 

Mendelsohn, illustreren deze situering. De verschijning van het 

boek The criminal and his victim van Ridder Hans von Hentig in 

1948 (Von Hentig, 1948) wordt algemeen gezien als het begin van 

de victimologie. Van een systematische wetenschappelijke studie 

van slachtofferschap is echter nog geen sprake in dit boek. Het 

slachtoffer komt pas aan het eind van het boek in beeld, en dan 

nog in een soort bijrol: het gaat om de bijdrage die het slachtoffer 

levert aan de totstandkoming van het delict. Overigens had dezelfde 

Von Hentig al in 1941 een artikel gepubliceerd in een Amerikaans 

tijdschrift onder de titel: On the interaction between perpetrator and 

victim. Hiermee is de focus van zijn victimologie goed weergege-

ven: het gaat om de psychodynamische achtergrond van ernstige 

misdrijven.

De verklaring voor Von Hentigs bijzondere belangstelling voor de 

andere kant van het misdrijfverhaal is te vinden in zijn persoonlijke 

ervaringen. Von Hentig diende als offi cier in het Duitse leger tijdens 

de Eerste Wereldoorlog. Nadat hij bevel had gegeven het vuur te ope-

nen op een Engels marineschip dat het Suez kanaal binnenstoomde, 

raakte hij door het tegensalvo van de Engelsen ernstig gewond. 

Terwijl hij in een militair hospitaal in Jerusalem werd verpleegd, 

stelde hij zichzelf de vraag: ‘Why in history has everyone always 

focused on the guy with the big stick, the hero, the activist, to the 

neglect of the poor slob who is at the end of the stick, the victim, the 

passivist – or maybe, the poor slob (in bandages) isn’t all that much 

of a passivist victim – maybe he asked for it ?’ (Mueller, Adler, 2004). 

De tweede gebeurtenis die Von Hentig aan het denken zette was  

een persoonlijke uitnodiging van de toenmalige rijkskanselier 

Adolf  Hitler om eens te komen praten. Hitler bood hem een hoge 

positie aan in de partij zodat hij als rolmodel zou kunnen fungeren 

voor andere jonge geleerden van goeden huize. Von Hentig reed nog 

dezelfde nacht in paniek naar Zwitserland om van daaruit politiek 
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11Victimologie; voorgeschiedenis en stand van zaken

asiel aan te vragen in de Verenigde Staten.2 Von Hentig was voor de 

tweede keer in zijn leven, waarschijnlijk mede door eigen toedoen, 

‘slachtoffer’ geworden en verwerkte deze ervaringen vervolgens in 

zijn criminologische werk. Dat hij zijn eerste publicaties over de 

rol van slachtoffers in het Engels heeft uitgebracht in de Verenigde 

Staten en niet in nazi-Duitsland zal zeker hebben bijgedragen aan 

zijn latere erkenning als de grondlegger van de victimologie.

In de oerpublicaties van Von Hentig over de interacties tussen dader 

en slachtoffer komt het begrip victimologie nog niet voor. Dit begrip is 

voor het eerst gebruikt door de Roemeense, later Israëlische straf-

rechtsgeleerde Benjamin Mendelsohn. Deze publiceerde in 1937 een 

verhandeling over de verdediging in strafzaken waarin ruim aandacht 

wordt besteed aan de eventuele medeschuld van het slachtoffer. 

Met zijn ontluikende ideeën over slachtoffers was Mendelsohn aan 

het goede adres bij Anna Freud, zo blijkt uit een briefwisseling met 

de wereldberoemde kinderpsychiater en dochter van Sigmund 

Freud. Anna Freud schrijft in 1954 dat het door Mendelsohn aan 

haar toegestuurde manuscript over de dader-slachtoffer twee-een-

heid (the penal couple) grote indruk op haar heeft gemaakt. Het 

betoog had haar doen denken aan de roman Nicht der Mörder, der 

Ermordete is schuldig van een Oostenrijkse auteur. Ze adviseert 

hem het artikel op te sturen naar de Journal of the scientifi c study of 

delinquency. Ze heeft nog wel een klein punt van kritiek: ‘the word 

“victimology” sounds not at all good in English’. Het nieuwe geïn-

troduceerde begrip ‘victimology’ zou een samentrekking zijn van 

Engelse en Latijnse woorden en daar zouden Engelsen volgens haar 

niet van houden.3 Desondanks publiceerde Mendelsohn twee jaar 

later, in 1956, een artikel in een Frans tijdschrift waarin het begrip 

victimologie wordt gebruikt als aanduiding voor een nieuwe weten-

schappelijke discipline, hoogstwaarschijnlijk het artikel dat hij 

2 Naar Von Hentig is de prijs vernoemd die driejaarlijks door de World Society of Victi-
mology wordt uitgereikt voor bijdragen aan de ontwikkeling van de victimologie. Toen 
Irene Mellup, zelf een holocaust survivor, werd verteld dat zij de Hans Von Hentig prijs 
zou ontvangen was haar eerste reactie: ‘ik hoop maar dat hij geen nazi is geweest’ 
(Mueller, Adler, 2004). Deze vrees was dus geheel ongegrond. 

3 A. Freud verkeerde kennelijk in de onjuiste veronderstelling dat het begrip victim in 
victimology Engels is. In werkelijkheid is het ontleend aan het Latijnse woord victima 
dat offer betekent. Ze heeft overigens goed aangevoeld dat het begrip victimologie 
problematisch is, niet om puristische redenen maar vanwege de connotaties met of-
ferdieren.

JV3_2007_005.indd   Sec9:11JV3_2007_005.indd   Sec9:11 3-5-2007   10:48:303-5-2007   10:48:30



12 Justitiële verkenningen, jrg. 33, nr. 3 2007

eerder in een Engelse versie aan Anna Freud voorlegde. Mendelsohn 

introduceert hierin een typologie van de mate van medeschuld van 

slachtoffers, die grote overeenkomsten vertoont met de interactio-

nistische benadering van Von Hentig. 

Hulpverlening centraal

Van enige refl ectie op zijn eigen ervaringen als slachtoffer van 

antisemitisme is in deze vroege publicaties van Mendelsohn nog 

geen sprake. De trauma’s van de jodenvervolging zouden zich 

pas in het midden van de jaren zestig manifesteren in publicaties 

over de slachtoffers van de holocaust. Gelijktijdig onderging zijn 

opvatting over het werkterrein van de victimologie een drastische 

bijstelling en uitbreiding. De eigen schuld van het slachtoffer 

verdwijnt als thema naar de achtergrond, overigens zonder ooit 

geheel te verdwijnen. De nadruk komt te liggen op het belang van 

een adequate hulpverlening aan slachtoffers van alle vormen van 

slachtofferschap, dat wil zeggen van misdrijven, oorlogsmisdrij-

ven, ongelukken en natuurrampen. Mendelsohn houdt vast aan 

zijn humane, psychiatrische oriëntatie maar deze wordt niet meer 

aangewend ter verontschuldiging van de dader en blaming van 

het misdaadslachtoffer. Mendelsohn dient naar het ons voorkomt 

allereerst, naast Von Hentig, te worden erkend als medegrondlegger 

van de strafrechtelijke of interactionistische victimologie. Op grond 

van zijn latere artikelen zou hij tevens moeten worden aangemerkt 

als de grondlegger van de brede of algemene victimologie, gericht 

op hulpverlening van slachtoffers. 

Eén van de internationale pioniers op het terrein van de victimologie 

was ook de Nederlandse criminoloog Willem Nagel. In zijn proefschrift 

over de criminaliteit in Oss wordt reeds enige aandacht aan de slacht-

offers van misdrijven besteed als wel in Nederlandstalige artikelen in 

de jaren vijftig van de vorige eeuw. Nagel was een belangrijke fi guur 

in het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetters en hij kreeg na de 

oorlog onder het pseudoniem J.B. Charles landelijke bekendheid als 

kriticaster van de in zijn ogen al te gretige rehabilitatie van voorma-

lige nazi’s en meelopers tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. 

Evenals Mendelsohn verlegde hij in zijn latere artikelen de aandacht 

meer en meer naar slachtoffers van dictaturen en machtsmisbruik. 

Anders dan Mendelsohn bleef Nagel echter gereserveerd staan 
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tegenover de hulpverleningsvictimologie die hij aanduidde als ‘een 

vriendelijk zijspoor’. Nagel was meer geïnteresseerd in de behoefte aan 

vergelding en eventueel verzoening van slachtoffers. Het geëigende 

forum voor het slachtoffer is in Nagels ogen de rechtzaal. In dit opzicht 

is zijn victimologie meer verwant aan het klassieke boek van Stephan 

Schaefer over The victim and his criminal uit 1965. Ook Schaefer was 

overigens een in de jaren dertig uit Duitsland naar de Verenigde Staten 

gevluchte criminoloog. 

De hier besproken grondleggers van de victimologie, Von Hentig, 

Mendelsohn, Nagel en Schaefer, zijn allen gevormd door de Tweede 

Wereldoorlog. Duidelijk is dat de opkomst van de discipline voort-

vloeit uit de naoorlogse preoccupatie met vragen over goed en fout, 

vergelding en verzoening. Deze vragen zijn vervolgens toegepast op 

het terrein van de gewone criminaliteit. De vroegste victimologie 

kan worden omschreven als een poging om misdrijven te analyse-

ren en normatief te duiden als intermenselijke confl icten, met alle 

ambivalenties van dien. Met enige vertraging heeft de victimologie 

zich vervolgens ook gericht op de traumatische gevolgen van de 

holocaust voor de overlevenden en de noodzaak van wetenschappe-

lijk onderbouwde hulpverlening. De victimologie is een vrucht van 

de intellectuele verwerking van de verschrikkingen van de Tweede 

Wereldoorlog. Het zal dan ook geen toeval zijn dat de belangstelling 

voor victimologie vaak bijzonder groot is onder studenten in landen 

die in post-confl ictsituaties verkeren zoals thans Bosnië, Kroatië en 

Servië.

Victimologie als wetenschappelijke discipline

Waren de eerste victimologische publicaties sterk theoretisch of 

zelfs beschouwend van aard, in het laatste kwart van de vorige 

eeuw heeft de systematische wetenschappelijke studie van slacht-

offerschap een hoge vlucht genomen. De victimologie is in hoog 

tempo empirisch geworden. Duizenden publicaties op dit gebied 

hebben het licht gezien, over de hele wereld werden leerstoelen 

en vakgroepen in het leven geroepen, en allerlei beroepsorgani-

saties van victimologen werden opgericht. Dit leidde vervolgens 

tot gespecialiseerde tijdschriften (internationaal en regionaal) en 

een actief wetenschappelijk forum, zich manifesterend in grote 

reeksen symposia, congressen en allerhande andere podia. Tegen 
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deze achtergrond is het opvallend dat in de afgelopen decennia met 

grote frequentie de vraag is opgeworpen naar het eigen weten-

schappelijk statuut van de victimologie. Waarom is dit eigenlijk het 

geval? Waarop berust de onzekerheid over het bestaansrecht van de 

victimologie als een eigenstandige nieuwe tak van wetenschap? 

In de eerste plaats lijdt de victimologie onder de omstandigheid dat 

het intrinsiek een interdisciplinaire benadering van de bestudeerde 

objecten kent. De resultaten daarvan zijn veelal met argwaan 

bekeken door vertegenwoordigers van de diverse monodisciplines 

(vergelijk De Been, 2005, 27ff). Het amalgaam van vakgebonden 

taalgebruik en van verschillende en steeds wisselende methoden 

valt buiten traditionele beoordelingsmaatstaven en wordt dan niet 

zelden vanuit een meer vertrouwd referentiekader bekritiseerd.

Het wetenschappelijke forum is in dit opzicht verwonderlijk 

conservatief, terwijl je zou verwachten dat het is gericht op 

innovatie en dus welwillend is jegens nieuwe benaderingen en 

denkwijzen. Dit verschijnsel wordt nog versterkt door het gegeven 

dat binnen de gevestigde wetenschappelijke monodisciplines 

een tendens zichtbaar is in de richting van steeds verdergaande 

(over)specialisatie. In de sociologie en de psychologie bijvoorbeeld 

worden de probleemstellingen die op een academisch zuivere 

wijze (kunnen) worden onderzocht, almaar kleiner. Teneinde de 

methodologische zuiverheid te bevorderen wordt menselijk gedrag 

bijvoorbeeld ontleed in – en dan voor experimenten gereduceerd tot 

– enkelvoudige discriminerende factoren, die in een quasi-laborato-

riumsituatie kunnen worden onderzocht. Dat kan de methodische 

zuiverheid zeker bevorderen, maar het is de vraag of een dergelijke 

academische habitus nog wel ruimte biedt voor de erkenning dat 

ook ‘echte’ problemen van ‘gewone’ mensen zich moeten lenen voor 

betekenisvol wetenschappelijk onderzoek. Waarschijnlijk is juist 

voor die vraagstukken een multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk, 

wat ingaat tegen de dominante stroom van diepteonderzoek naar 

als ‘fundamenteel’ gedefi nieerde miniatuurvraagstukken (vergelijk 

De Boer e.a., 2006).

Een voorbeeld. In het onderzoeksprogramma van Intervict is een 

project opgenomen over de gevolgen van slachtofferschap (door 

strafbare feiten) voor het verloop van de arbeidsloopbaan van 

betrokkenen. Het is evident dat kennis over dit soort economische 

consequenties van delicten van het grootste belang is voor de 

samenleving en voor het overheidsbeleid ten aanzien van slachtof-
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15Victimologie; voorgeschiedenis en stand van zaken

fers. Niettemin moet ook worden vastgesteld dat die kernvraag heel 

moeilijk te onderzoeken valt. Verschillende typen databestanden 

moeten beschikbaar zijn en aan elkaar worden gekoppeld, en 

inzichten uit diverse disciplines moeten worden samengebracht om 

tot enigszins generaliseerbare bevindingen te kunnen komen. De 

marge van onzekerheid in de te bereiken uitkomsten kan gemak-

kelijk groter zijn dan in een meer traditionele onderzoeksomgeving 

wordt nagestreefd. Dat kan dan tot gevolg hebben dat een dergelijk 

project door de bestaande monodisciplines van de hand wordt 

gewezen als te breed van opzet of te gecompliceerd om op een 

wetenschappelijk verantwoorde wijze te worden aangevat.

Scepsis over de wetenschappelijke status van de victimologie komt 

niet alleen van buitenaf. Op elk groot symposium van de World 

Society of Victimology bijvoorbeeld worden vele voordrachten 

gehouden over sluitende defi nities van het begrip ‘slachtoffer’ en 

over de typen slachtoffers die al dan niet zouden moeten worden 

betrokken in het onderzoek. 

In dit verband kan inspiratie worden geput uit het werk van de 

wetenschapsfi losoof Karl Popper: ‘The development of thought 

since Aristotle could be summed up by saying that every disci-

pline, as long as it used the Aristotelian method of defi nition, has 

remained arrested in a state of empty verbiage and barren scholas-

ticism, and that the degree to which the various sciences have been 

able to make any progress depended on the degree to which they 

have been able to get rid of this essentialist method. (This is why 

so much of our “social science” still belongs to the Middle Ages.) ... 

The attempt to solve a factual problem by reference to defi nitions 

usually means the substitution of a merely verbal problem for the 

factual one’ (Popper, 1966).

Volgens Popper kan vooruitgang in onderzoek nooit worden bereikt 

door te starten met defi nities. In plaats daarvan moeten we begin-

nen met problemen. Als een reëel probleem in kaart is gebracht, is er 

vervolgens behoefte aan een theorie om het probleem te benaderen 

of op te lossen. Vervolgens zal blijken dat de theorie niet alle aspec-

ten van het probleem omvat, waardoor we op zoek moeten naar een 

betere theorie. Inmiddels zal dan het oorspronkelijke probleem zijn 

veranderd, alleen al door de enkele poging het theoretisch in de 

vingers te krijgen. Volgens Popper kan vooruitgang in de weten-

schap het beste worden gemeten in termen van de afstand tussen de 

oorspronkelijke probleemstelling en de situatie na de eerste ronde 
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van pogingen om een antwoord te vinden met behulp van theorie-

gebonden empirische testen.

Victimologie als idee en als onderzoeksdomein heeft in de loop der 

jaren inmiddels overbekende onderzoeksvragen opgeleverd als: 

welke vormen van slachtofferschap door criminaliteit doen zich 

voor? Hoe vaak? Tegen wie worden de delicten gepleegd? Welke rol 

spelen slachtoffers zelf hierbij? Welke negatieve gevolgen hebben 

misdrijven voor de getroffenen? Hoe kan de verwerking van een 

strafbaar feit worden bevorderd en langs welke wegen kan het daar-

uit voortvloeiende leed worden beperkt? Wat is het beste antwoord 

op slachtofferschap? Welke personen, instanties en autoriteiten 

hebben in dit verband een verantwoordelijkheid? Wat zijn eventuele 

onbedoelde neveneffecten van interventies?

Aan de hand van enkele concrete voorbeelden, respectievelijk 

ontleend aan de psychologische, criminologische, en juridische vic-

timologie zullen we nu dieper ingaan op de theorievorming binnen 

de victimologie en de gehanteerde onderzoeksmethoden.

Naar een hulpverlening die echt helpt

In de jaren zestig zag de psychiatrie zich geconfronteerd met steeds 

meer mensen die met ernstige psychische problemen kampten als 

gevolg van pijnlijke ervaringen in het verleden. Later kwamen daar 

de Vietnamveteranen bij en de slachtoffers van seksueel geweld. 

Begrippen als psychotrauma en posttraumatische stress kwamen 

op. Slachtoffers met chronische emotionele verwerkingsproblemen 

(posttraumatische stressklachten) bleken het gebeurde kennelijk 

noch op eigen kracht, noch met steun van hun sociale netwerk te 

boven te komen. De hulpverlening wordt deels aangeboden door 

professionals, deels door vrijwilligers (voor de Nederlandse sociale 

kaart van de slachtofferhulp zie Maas-Waal, 2006). Aan de victimo-

logie de taak om de effectiviteit van de geboden hulp wetenschap-

pelijk te toetsen en voorstellen voor verbetering te doen.

De thans gangbare hulpverlening, inclusief die van Slachtofferhulp 

Nederland, laat ten aanzien van slachtoffers met een objectief 

identifi ceerbare hulpbehoefte vooral op twee punten nog veel te 

wensen over. Ten eerste wordt het overgrote deel van die slachtoffers 

niet actief benaderd en weet ook zelf de weg naar de hulpverlening 

niet te vinden. Een oplossing zou zijn de invoering van een stelsel 
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17Victimologie; voorgeschiedenis en stand van zaken

van screening waarbij vooral slachtoffers met een verhoogd risico 

op chronische klachten actief worden benaderd. Risicotaxatie 

kan, ook door leken zoals politiemensen die aangiftes opnemen, 

snel en in een vroegtijdig stadium worden uitgevoerd met behulp 

van empirisch gevalideerde instrumenten, zoals de Scanner en de 

Trauma Screening Questionnaire (TSQ; Winkel, Spapens e.a., 2006). 

Bovendien zijn ook nog diverse initieel gevalideerde instrumenten 

beschikbaar voor specifi eke categorieën slachtoffers met hoog risico 

op blijvende klachten, bijvoorbeeld de Brief Spousal Assault Form 

for the Evaluation of Risk (BSafer). Daarmee kan ook het risico op 

herhaald slachtofferschap vroegtijdig in beeld worden gebracht. 

Verdere verfi jning van deze instrumenten is een uitdaging, maar 

vooralsnog is men niet algemeen overtuigd dat zulke instrumenten 

op grote schaal zouden moeten worden ingevoerd.

Het tweede kernprobleem is dat slachtoffers met een hoog risico op 

blijvende klachten geen passend en bewezen effectief hulpaanbod 

krijgen. Toch zijn in de afgelopen decennia tientallen experimentele 

studies uitgevoerd op basis waarvan een geloofwaardig antwoord 

kan worden gegeven op de vraag welke hulp werkt, welke niet, en 

welke zelfs averechts werkt.4

De bottomline van dergelijke studies is dat cognitieve gedragsthe-

rapie werkt. Achter dit wat abstracte etiket gaan diverse uitgebreid 

geprotocolleerde psychologische behandelingen schuil, waaronder 

Langdurige Blootstelling (Prolonged Exposure, ontwikkeld door 

Edna Foa), Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

(EMDR; ontwikkeld door Francine Shapiro), en cognitieve verwer-

kingstherapie van Anke Ehlers en Pat Resick. Vooral langdurige her-

haalde blootstelling (‘prolonged exposure’) aan de traumatiserende 

gebeurtenis blijkt klachten bij slachtoffers te verminderen door een 

overigens nog nauwelijks begrepen gewennings- of uitdovings-

mechanisme. Let wel: een dergelijk effect wordt zichtbaar nadat 

slachtoffers aan zo’n tien of meer sessies hebben deelgenomen. 

Veelbelovend lijkt ook de techniek van EMDR waarbij het slachtoffer 

4 Een systematisch overzicht van dergelijke studies wordt geboden in de 22e Praktijk 
Richtlijn van het Britse National Institute for Clinical Excellence (NICE), gepubliceerd 
door de Royal College of Psychiatrists en de British Psychological Society (BPS). Het 
rapport is vrij beschikbaar via het Internet (www.nice.org.uk). Post traumatic stress 
disorder; The management of PTSS in adults and children in primary and secondary care 
(2005). London: Gaskell and the BPS.
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leert zich te ontspannen bij de herinnering van het gebeuren. 

Voorts is er substantiële evidentie voor de stelling dat eenmalige 

debriefi ng van slachtoffer na het gebeuren niet werkt (Van Emmerik 

e.a., 2002). Daarnaast is er op zijn minst initiële evidentie voor de 

notie dat sommige vormen van hulpverlening zelfs averechts, dat 

wil zeggen klachtversterkend werken. Dat geldt onder meer voor 

emotionele debriefi ng, vooral ten aanzien van slachtoffers met 

hyperreactieve klachten (Sijbrandij e.a., 2006) en binnen het kader 

van lotgenoten-contactgroepen, vooral ten aanzien van slachtoffers 

met een pessimistische levensoriëntatie en een sterke sociale verge-

lijkingsoriëntatie (Winkel, 2006). Averechts kunnen ook uitwerken 

dader-slachtofferbemiddeling, vooral bij slachtoffers die het verbale 

en nonverbale gedrag van de dader weinig geloofwaardig achten 

(Winkel, Schweizer e.a., 2007).

Dader-slachtofferbemiddeling

Dader-slachtofferbemiddeling, of restorative justice, staat de laatste 

jaren in het middelpunt van de belangstelling. Recentelijk is een 

serie ‘herstelrechtelijke’ studies uitgevoerd door een groep experi-

menteel criminologen (Angel, 2005; Strang, 2002; Sherman, Strang 

e.a., 2005; Sherman en Strang, 2007). Deze onderzoeken wijzen uit 

dat slachtoffers die aan een herstelrechtelijke bemiddeling heb-

ben deelgenomen, tevredener zijn en minder klachten hebben dan 

slachtoffers wier zaak op de traditionele strafrechtelijke manier is 

afgedaan. Dit resultaat laat echter nog vele vragen open. Immers, 

het feit dat conventionele afdoening bij slachtoffers secundaire vic-

timisatie tot gevolg kan hebben is algemeen bekend en vormde juist 

mede een belangrijke reden tot het initiëren van herstelgerichte pro-

cedures. Uit onderzoek van Orth en Maercker (2004) blijkt bijvoor-

beeld dat onvrede met een vonnis het herstel van slachtoffers met 

posttraumatische klachten vertraagt. Een alternatieve verklaring 

voor de door de Sherman/Strang-groep gerapporteerde bevindin-

gen (klachtreductie en minder woede bij slachtoffers die aan her-

stelbemiddeling deelnamen) kan derhalve zijn dat de controlegroep 

verslechtert. Voorts kan niet worden uitgesloten dat de gunstiger 

uitkomsten binnen de experimentele groep het gevolg zijn van een 

zelfselectiebias: slachtoffers kunnen immers niet tot deelname aan 

een ontmoeting worden gedwongen. Uit ander onderzoek (Winkel, 

2004) blijkt dat slechts een kleine groep slachtoffers bereid is om aan 
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herstelbemiddeling deel te nemen, vooral uit ‘prosociale’ motieven. 

Men wil bijvoorbeeld een bijdrage leveren uit sociale motieven. De 

alternatieve hypothese dat deze slachtoffers ook al vóór het bemid-

delingsgesprek minder kwaad en meer vergevingsgezind tegenover 

de dader waren kan niet worden uitgesloten.5  Uit de dissertatie 

van Angel (2006) blijkt dat er noch binnen de controlegroep, noch 

binnen de experimentele groep sprake was van posttraumatische 

klachten. Verreweg de meeste slachtoffers in de studie hadden in het 

geheel geen last van een verwerkingsprobleem. Kortom: victimolo-

gisch bezien weten we empirisch nog steeds niets defi nitiefs over de 

helende werking van slachtoffer-dadergesprekken.

Het slachtoffer in beeld

Criminaliteit was vroeger datgene waarmee de politie of de 

rechtbanken zich bezighielden en werd gemeten door aantallen 

processen-verbaal of veroordelingen te tellen. De politisering van 

het criminaliteitsprobleem in de jaren zeventig van de vorige eeuw 

in de Verenigde Staten en West-Europa heeft hierin verandering 

gebracht. De staat werd gedwongen om naar de direct betrokken 

burgers, dat wil zeggen de slachtoffers te luisteren. Dit kwam aller-

eerst tot uitdrukking in de ontwikkeling van de slachtofferenquêtes 

als alternatieve kennisbron voor criminaliteit. Slachtofferenquêtes  

worden uitgevoerd op landelijk en plaatselijk niveau (Goodey, 2005; 

Walklate, 2007). Er is ook een internationale slachtofferenquête die 

inmiddels sinds 1988 in vijf golven is uitgevoerd in tachtig of meer 

landen (Van Dijk, Manchin e.a., 2007). De resultaten hebben in 

veel landen waaronder Engeland, Schotland, Ierland, Australië en 

Nieuw-Zeeland en Nederland geleid tot discussies over (de aanpak 

van) criminaliteit en over het nationale beleid in internationaal 

perspectief. Ook beleeft het analyseren van macro-oorzaken van 

criminaliteit – in de negentiende eeuw een bloeiend onderzoeks-

gebied – een renaissance op basis van de uitkomsten van deze 

enquêtes (Van Wilsem, 2004; Van Dijk, 2007). De slachtofferenquêtes 

5 In het door Strang (2002) uitgevoerde onderzoek blijkt weliswaar dat respondenten in 
de experimentele groep aangaven dat hun woedegevoelens en dergelijke waren afge-
nomen na de conferentie maar dit resultaat kan het gevolg zijn van een vertekenende 
herinnering achteraf. Ook Strang heeft geen echte voormeting verricht. 
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zijn uit het hedendaagse discours over criminaliteit in de Westerse 

wereld niet meer weg te denken. Het criminaliteitsprobleem is goed-

deels een slachtofferprobleem geworden. In het verlengde van de 

slachtofferenquêtes liggen tevens onderzoeken naar de ervaringen 

en opinies van slachtoffers met betrekking tot politie en justitie en 

naar onveiligheidsgevoelens (Wittebrood, 2006). De methodologie 

van slachtofferenquêtes is inmiddels bijna een zelfstandig kennisge-

bied geworden (Hough en Maxfi eld, 2007).

De slachtofferenquêtes hebben tevens kennis opgeleverd over de 

risicokenmerken van slachtofferschap: niet kwetsbare oude dames, 

maar jeugdige, welvarende en veel in het uitgaanscircuit verke-

rende jongemannen lopen de grootste risico’s, vooral indien ze ook 

zelf delicten plegen (Wittebrood, 2006). Van grote theoretische en 

praktische betekenis is ook de ontdekking van herhaald slachtoffer-

schap. Mensen die slachtoffer zijn geweest van een misdrijf lopen 

een verhoogd risico om kort daarop wederom slachtoffer te worden. 

Dit is deels een gevolg van hun risicovolle levensstijl. Maar het kan 

ook worden veroorzaakt door het besluit van de dader om het voor 

een tweede keer te proberen bij een slachtoffer dat de eerste keer 

een goede buit opleverde of dat zich niet sterk verweerde. Een kwart 

of meer van de slachtoffers van ernstige delicten is recidivist. De 

implicaties van deze treurige statistiek voor de hulpverlening en 

rechtspraak zijn nog zeer onvoldoende doordacht (Van Dijk, 2000; 

Groenhuijsen, 2004). 

Victimisering

Meer recent is de hier aangestipte victimisering van het discours 

over misdaad en straf zelf onderwerp van theoretische refl ectie 

geworden (Boutelier, 2000). Nogal wat commentatoren zijn van 

mening dat de aandacht voor het slachtoffer inmiddels te ver is 

doorgeslagen (Buruma, 1994). Maar anderen vrezen juist dat de 

victimologische  hervormingsbeweging op een glazen plafond van 

diep in de westerse cultuur verankerde vooroordelen is gestoten. 

Het slachtofferbeeld zou in de westerse wereld  bewust of onbewust 

in verband worden gebracht met de duldzaam lijdende Christus-

fi guur (Van Dijk, 2006).

Deze associatie zou westerse deskundigen ervan weerhouden te 

pleiten voor meer rechten in de strafrechtelijke procedure. Aan 

het slachtoffer wordt dan, zoals in Nederland, een geclausuleerd 
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spreekrecht gegeven. Over de straf mag het slachtoffer zich beslist 

niet uitlaten (waarom eigenlijk niet? Slaan dan bij de rechter de 

stoppen door?). Als nieuwe probleemstelling in de criminologische 

victimologie dient zich aan hoe en waarom individuen tot slachtof-

fer worden gelabeld en wat de positieve en negatieve consequenties 

hiervan zijn voor henzelf en hun omgeving (Rock, 2002; Walklate, 

2007). De labelling tot slachtoffer kan voor iedereen problematische 

gevolgen hebben.

Vigerende westerse slachtofferbeelden sluiten bovendien wellicht niet 

aan bij het victimologische zelfbeeld van leden van etnische minder-

heden (Spalek, 2006). De westerse victimologie zou bijvoorbeeld  te 

weinig aandacht hebben voor de spirituele dimensie van slachtof-

ferschap, wat de geringe participatie van etnische minderheden in  

slachtoffervoorzieningen zou kunnen verklaren. Communicatiestoor-

nissen liggen wellicht ook ten grondslag aan de geringe successen van 

de opvang van slachtoffers van vrouwenhandel. Sommige vrouwen 

worden wellicht aangemerkt als slachtoffers van vrouwenhandel en 

geforceerde prostitutie, terwijl zij zichzelf meer zien als migrerende 

sekswerkers die zijn uitgebuit door hun werkgever.

Zowel Spalek als Goodey wijst er verder op dat slachtofferschap van 

internationale misdrijven zoals genocide of milieuvervuiling meer 

aandacht vereist met het oog op  vormen van collectief slachtof-

ferschap en de vergoeding van massaschades (Goodey, 2005). Dit 

vereist nieuwe onderzoeksmethoden zoals de ontwikkelingen van 

sociale indicatoren van collectieve misdaadschades. 

Gefundeerde rechten van slachtoffers

Een typisch juridisch-victimologische vraagstelling is de kwestie 

over welke rechten slachtoffers van misdrijven zouden moeten 

beschikken in het strafprocesrecht. Dit is onmiskenbaar een norma-

tieve vraag, die een onderzoeksmethode in de hand werkt waarbij 

verschillende – en onderling vaak onverenigbare – belangen worden 

geïdentifi ceerd en afgewogen. Dit proces van wegen van strijdige 

belangen krijgt een academische dimensie vanaf het moment dat 

het wordt geleid of gestuurd door een onderliggende theorie. De 

term ‘theorie’ heeft dan deze betekenis: een coherente en com-

plete visie op de vereisten van een vigerende rechtsorde en op de 

mogelijkheden en beperkingen van de fl exibiliteit die dat systeem 
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toestaat (Groenhuijsen, 2005). Het type kennis dat langs deze weg 

wordt bereikt kan niet worden gekwalifi ceerd als waar of onwaar, 

maar als ‘geldig’ of ‘niet overtuigend’. Binnen de victimologie wordt 

dit typisch juridische afwegingsproces aangevuld en ondersteund 

door een empirische dimensie. Als we bijvoorbeeld kijken naar de 

vraag naar de wenselijkheid van een mondeling spreekrecht voor 

slachtoffers ter terechtzitting, zal de jurist vooral de voor- en nade-

len daarvan bedenken vanuit een door het rechtssysteem gedicteerd 

perspectief. De victimoloog doet vervolgens onderzoek naar de 

empirische realiteit van de in het vooruitzicht gestelde voor- en 

nadelen en naar de condities waaronder voordelen kunnen worden 

vergroot of nadelen beperkt. 

We bespreken nu een aantal voorbeelden van een duidelijke wis-

selwerking tussen de empirische bevindingen van de victimologie 

enerzijds en de hervorming van het strafprocesrecht anderzijds (zie 

uitvoeriger Groenhuijsen, 1998).

Victimologie en strafprocesrecht

Al heel lang is bekend dat de gevolgen van misdrijven voor slachtof-

fers veelal ingrijpender zijn dan tevoren was verwacht (zo reeds 

Smale, 1980). Aangetoond is dat de essentie van slachtofferschap 

dan vooral moet worden gezocht in een geschokt vertrouwen in 

de omgeving. Het slachtoffer verliest vaak zijn oude geloof in een 

rechtvaardige wereld. 

In het slachtofferbeleid van de afgelopen twintig jaar is op verschil-

lende manieren met dit inzicht rekening gehouden. Ten eerste 

heeft justitie vanaf de invoering van de richtlijnen-Vaillant in 1987 

systematisch geprobeerd de strafrechtelijke procedure zó in te rich-

ten dat het vertrouwen van het slachtoffer in de samenleving zoveel 

mogelijk wordt hersteld. Politie en justitie moeten zich solidair 

tonen met het slachtoffer door hem met begrip en respect te bejege-

nen. Men dient zich bewust te zijn van het gevaar van ‘blaming the 

victim’ en dit dus actief te vermijden (zie Van Dijk 1990).

Ook het fenomeen van de secundaire vicitimisatie heeft geleid tot 

aanpassingen binnen het systeem. Daarmee wordt bedoeld dat het 

slachtoffer door handelingen van personen of instituties binnen de 

justitiële keten het gevoel krijgen dat ze voor een tweede keer tot 

slachtoffer worden gemaakt. Deze nieuwe schade wordt vaak aan-

JV3_2007_005.indd   Sec9:22JV3_2007_005.indd   Sec9:22 3-5-2007   10:48:313-5-2007   10:48:31



23Victimologie; voorgeschiedenis en stand van zaken

gericht door personen die handelen met de beste bedoelingen. Om 

die reden worden sinds eind jaren tachtig bij de politie en het OM 

trainingen gegeven in het omgaan met slachtoffers. De rechterlijke 

macht heeft zich echter consequent verzet tegen iedere vorming van 

verplichte bijscholing op dit punt. 

Naast het gebrek aan kennis was er evenwel lange tijd een meer 

structurele oorzaak van secundaire victimisatie in het Nederlandse 

strafproces. Het slachtoffer speelde een rol als aangever, als getuige, 

eventueel als beledigde partij, maar er waren geen voorzieningen 

die hem in staat stelden om ‘erkenning’ te krijgen als slachtoffer. 

Als een slachtoffer zich buitengesloten voelt heeft dit negatieve 

gevolgen, zo wijst onderzoek uit. Dit geldt des te sterker voor de 

Nederlandse situatie, omdat in ons stelsel zo weinig getuigen ter 

terechtzitting worden gehoord. Het kwam daarom vroeger vaak 

voor dat het slachtoffer uit de krant moest vernemen dat ‘zijn’ dader 

was aangehouden of veroordeeld. 

Het is evident dat ook op dit punt de afgelopen decennia grote 

stappen vooruit zijn gezet. Eerst de slachtoffercirculaires van eind 

jaren tachtig en daarna de wet-Terwee (1993/1995) hebben belang-

rijke verbeteringen gebracht. Met de invoering van het mondeling 

spreekrecht per 1 januari 2005 en vooral door het thans aanhangige 

wetsontwerp 30143 zullen de meest voorkomende oorzaken van 

secundaire victimisatie effectief kunnen worden tegengegaan.6 Ook 

op het terrein van schadeloosstelling van slachtoffers is er empirisch 

victimologisch onderzoek verricht dat de Nederlandse praktijk heeft 

beïnvloed (Van Dijk en Groenhuijsen, 1993). 

Victimologie zelfstandige discipline

Gezien de graad van theoretische en methodologische coherentie 

waarmee de zojuist weergegeven problemen zijn onderzocht kun-

nen we spreken van een voldoende zelfstandig wetenschappelijk 

statuut van de victimologie. Dit wordt onder andere gestaafd door 

de inhoud van de reeks handboeken die gedurende de afgelopen 

6 Het is interessant om te vermelden dat de considerans van het Kaderbesluit slachtof-
ferzorg voor het eerst in een offi cieel wetgevingsdocument het reële gevaar van secun-
daire victimisatie articuleert: ‘Victims’ needs should be considered and addressed in a 
comprehensive, coordinated manner, avoiding partial or inconsistent solutions which 
may give rise to secondary victimisation’. 
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jaren is verschenen in de belangrijkste wereldtalen (Wemmers; 

Goodey, 2005; Spalek, 2006; McMillan; Manzanera; Morosawa; 

Schneider, Walklate, 2007). Wetenschapsfi losofen zijn het erover 

eens dat het aantal handboeken een belangrijke indicator is van de 

maturiteit van een academische discipline.

We moeten dan nog steeds antwoord geven op de vraag of het 

object van de victimologie aan helderheid inboet als gevolg van het 

voortdurende debat over het al dan niet includeren van bepaalde 

groepen slachtoffers in de marge van het vakgebied. In een recente 

publicatie in de International review of victimology is bijvoorbeeld 

opnieuw betoogd dat er geen fundamentele bezwaren tegen bestaan 

om ook andere vormen van lijden erbij te betrekken, ongeacht de 

oorzaak daarvan (Garkawe, 2004). Voor dat standpunt is in abstrac-

tie best iets te zeggen. Maar wij moeten herhalen: wetenschap is 

probleemgestuurd. 

Een voorbeeld. Zou victimologie ook moeten gaan over slachtoffers 

van extreme armoede – gelet op de omstandigheid dat armoede 

onmiskenbaar de grootste moordenaar is die er bestaat? De vraag 

waar het dan om gaat is of de armoedekwestie vruchtbaar kan 

worden benaderd door middel van slachtoffer-surveys, en door con-

cepten en theorieën te gebruiken als slachtofferprecipitatie, PTSS, 

herhaald slachtofferschap of herstelrecht? Stel dat het antwoord 

bevestigend is, dan zou de bestaande victimologische theorie-

vorming wellicht kunnen worden aangepast en het bereik van de 

victimologie kunnen worden verbreed. Maar als het antwoord op 

die vraag ontkennend is – zoals wij menen – dan moet de conclusie 

luiden dat deze nieuwe probleemvelden buiten het werkterrein van 

de discipline liggen. Het kan immers niet zomaar worden veron-

dersteld dat slachtoffers van allerlei ander onheil dezelfde noden of 

belangen hebben als slachtoffers van misdrijven. Wellicht hebben 

de verschillende categorieën méér gemeenschappelijk dan we 

instinctief denken, zoals wel is betoogd in oudere literatuur over een 

algemene theorie over slachtofferschap (Young, 1986). Maar dit kan 

niet worden beslist op basis van meta-theoretische refl ectie. Alleen 

empirisch bewijs kan uitsluitsel geven over de vraag welke delen van 

bestaande theorievorming relevant zijn voor welke categorieën van 

slachtoffers.
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Tot slot: trends en aanbevelingen

Als een belangrijke trend in de victimologie zien we dat de algemene 

slachtofferenquêtes van weleer in toenemende mate worden vervan-

gen door gespecialiseerde surveys naar slachtofferschap van vrou-

wen, ondernemers, kinderen, vluchtelingen, burgers in oorlogssitu-

aties en zo meer. Methoden van onderzoek moeten aan de nieuwe 

vraagstellingen worden aangepast. Er treedt met andere woorden 

differentiatie op binnen de victimologische benadering, ook met 

betrekking tot de hulpbehoefte van slachtoffers. Tot op heden zijn 

te veel problemen bestudeerd en te veel theorieën ontwikkeld over 

slachtoffers van misdrijven in het algemeen.

In de tweede plaats menen wij dat de economische aspecten van 

slachtofferschap tot nu toe onvoldoende zijn onderzocht. Er bestaan 

data over de kosten die door misdaad worden veroorzaakt voor 

individuen en maatschappij maar het zijn slechts ruwe schat-

tingen. Het zou bijvoorbeeld nuttig zijn meer kennis te verkrijgen 

over de kosten-batenratio van de hulpverlening aan slachtoffers 

van misdrijven, bijvoorbeeld in termen van snellere herintreding 

in het arbeidsproces of invloed op de professionele loopbaan op 

langere termijn. Voorts zouden betere schattingen moeten worden 

gemaakt naar de impact van criminaliteit op samenlevingen, ook in 

ontwikkelingslanden. 

Zoals gezegd, de victimologie is mede voortgekomen uit refl ectie 

op de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Victimologie 

is tot op de dag van vandaag een bij uitstek actiegerichte discipline. 

Volgens sommigen vormt dit een belemmering. Donald Cressey 

heeft in een vaak geciteerde aanklacht geschreven dat ‘Victimology 

is characterized by a clash between two equally desirable orienta-

tions to human suffering: the humanistic and the scientifi c ... The 

humanists’ work tends to be deprecated because it is considered 

propagandistic rather than scientifi c, and the scientists’ work tend 

to be deprecated because it is not suffi ciently oriented toward social 

action. Each set of victimologists would probably be better off if it 

divorced the other and formed alliances outside the shadow of the 

victimology umbrella’ (Cressey, 1992).

Is dit waar? Geeft Cressey bruikbaar advies? Wij denken van niet. 

Uiteraard moet er een helder conceptueel verschil worden gemaakt 

tussen victimologie als academisch werkveld aan de ene kant en 

belangenbehartiging van slachtoffers aan de andere kant. Maar 
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waarom de zaak zo op de spits drijven? Waarom zouden wetenschap 

en praktijkmensen elkaar niet – in hun verscheidenheid – kunnen 

inspireren en verder kunnen helpen? 

Zoals John Dussich eerder heeft geschreven: ‘Victimology is not an 

exercise to amuse the curious, it is not an activity to enhance the 

careers of scholars, and it is not a ritual to soothe the conscience of 

politicians. In the fi nal analysis it is a sincere endeavour to improve 

the human condition’ (Dussich, 2003; Garkawe, 2004). Het verbete-

ren van de situatie van mensen die zijn getroffen door misdrijven 

kan nooit een substituut zijn voor strikte standaarden van weten-

schappelijk onderzoek; het is wel een bonus voor hen die in staat 

zijn deze standaarden in acht te nemen.
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