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Voorwoord

Er is maar weinig zo persoonlijk als het beleven van een kick. Voor 

sommigen kunnen de  meest onschuldige, zo niet saaie of  kneute-

rige bezigheden al een bron zijn van kickbeleving. In die zin is de 

brede, wat vage defi nitie die Van Dale hanteert – ‘een aangename 

emotie ten gevolge van een bepaalde ervaring (...)’ – adequaat. Door-

gaans echter  wordt de kick in verband gebracht met gevoelens van 

opwinding, spanning en plezier die mensen beleven aan gevaar in 

enigerlei vorm: extreme sporten, stunts,  regels overtreden, bizarre 

seks, bijzondere (fysieke) ervaringen opdoen, angst overwinnen en 

dergelijke. ‘Sensation seeking’ is de term die daarvoor in de psycho-

logie wordt gebruikt en die ook in dit  themanummer van Justitiële 

verkenningen regelmatig zal vallen. Door aandacht te besteden aan 

het fenomeen ‘kick’ hopen we ondermeer een bijdrage te leveren 

aan een beter begrip van de betekenis en beleving van normovertre-

ding en criminaliteit in de huidige tijd. 

Moet de kick nu worden gezien als een universeel verschijnsel of 

als een fenomeen dat typerend is voor de huidige tijd? In  zijn boek 

Archeologie van de kick bestempelt de Vlaamse fi losoof en kunsthis-

toricus Lieven de Cauter de kick enerzijds als ‘archaïsch’ en in wezen 

‘infantiel’: ‘Kinderen zoeken vanoudsher kicks. Ze zijn dol op duiken, 

klimmen, glijden, schommelen’. Toch meent De Cauter dat de kick 

onlosmakelijk is verbonden met de moderniteit. Tegenover de klas-

sieke ervaringsdefi nitie ‘vertrouwdheid met de dingen’ van Aristoteles 

stelt hij de vervreemding van de moderne mens, die onder invloed van 

kapitalisme, industrialisering en verstedelijking zodanig overstelpt 

raakt met ‘ervaringen’ dat er als het ware geen tijd is om er vertrouwd 

mee te raken. Dit ‘verval’ van de ervaring en de ermee gepaard gaande 

ervaringsarmoede, verveling en leegte worden dus niet veroorzaakt 

door een tekort aan belevenissen, maar juist door blootstelling 

aan een overvloed van prikkels. Een uitweg zoekt de naar ervaring 

hongerende moderne mens in een zoektocht naar kicks. In die zin is 

deze ‘verzelfstandigde’ kick een typisch modern verschijnsel omdat 

de kick als zodanig een nastrevenswaardige ervaring is geworden. Bij 

verscheidene auteurs in dit themanummer zijn elementen van deze 

denkwijze terug te vinden.

Zo stelt Van de Port in het openingsartikel dat hedendaagse samen-

levingen worden gekenmerkt door een hartstocht voor het ‘echte’.
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Het gaat dan om het verlangen een onbetwistbare waarheid te ervaren. 

Wat in gewoon spraakgebruik vaak wordt aangeduid als ‘kick’ kan wor-

den begrepen als een zoektocht naar het ‘echt echte’. Het woord ‘kick’ 

verwijst naar sensaties die worden veroorzaakt door het overschrijden 

van de grenzen van het bekende. Daaruit ontstaat een werkelijk-

heid die de beperkingen van het individuele bewustzijn overstijgt. 

In de antropologie worden dergelijke transcendente handelingen 

beschouwd als een manier om ‘het sacrale’ te ontmoeten. En zó moet 

op kicken gericht gedrag dan ook worden begrepen, meent de auteur: 

als het opnieuw betoveren, mystifi ceren van de wereld. 

De kick en het daarmee verbonden plezier staan centraal in het 

artikel van Verkaaik, die een studie maakte van militante organisa-

ties. Hij focuste daarbij niet, zoals meestal gebeurt, op ideologie, op 

het politieke discours en de strategische koers, maar koos voor een 

meer antropologische benadering. Daarin worden militante groepen 

beschouwd als gemeenschappen die hun aanhangers veel meer bie-

den dan slechts een uitlaatklep voor ideologische grieven en onrecht-

gevoelens. De auteur laat zien waarom het ‘leuk’ kan zijn om deel uit 

te maken van een gewelddadige beweging. Aan het plezier dat geweld 

kan genereren zitten verschillende aspecten. Er is de machtseuforie 

voortkomend uit de solidariteitsgevoelens onder militante revolutio-

nairen, het plezier dat wordt beleefd aan het onderling wedijveren om 

status en reputatie, maar ook het ridiculiseren van negatieve stere-

otypen in de media en de publieke opinie. Hoewel dit aspect zelden 

het ontstaan van geweld verklaart kan het wel helpen processen van 

mobilisering en recrutering te leren begrijpen.  

Boutellier bekijkt ‘de kick’ in samenhang met normoverschrijdend 

gedrag en criminaliteit tegen de achtergrond van een sterk verande-

rende culturele context in de afgelopen dertig, veertig jaar. Vooral de 

globalisering en de individualisering hebben hun stempel gedrukt 

op dat veranderingsproces. De hedendaagse cultuur verschilt totaal 

van de ‘ideologische’ twintigste eeuw. Dit heeft  consequenties voor 

de manier van leven in westerse landen: de schending van normen 

wordt niet langer gedefi nieerd als afwijkend,  maar als ongecon-

troleerd. De auteur onderzoekt in deze bijdrage het protocriminele 

karakter van de hedendaagse cultuur: een cultuur die mensen 

ontvankelijk maakt voor normoverschrijdende impulsen en voor 

een obsessieve angst daarvoor.

Op een verschijnsel als ‘de kick’  krijgen de meest criminologen 

maar weinig grip, zo stelt Van Calster in zijn artikel. De nadruk ligt 
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bijna exclusief op functionaliteit en rationaliteit. Veel onderzoekers 

neigen ertoe misdaad te construeren als een object en vervolgens 

verbanden te ontdekken tussen dit object en zijn omgeving. Crimi-

naliteit wordt begrepen als een op zijn doel gericht object. Onder-

zoekers zijn zelden geïnteresseerd in alledaagse, informele aspecten 

en gebeurtenissen zoals toevallige ontmoetingen,  emo tionele 

reacties en  persoonlijke interacties die geen direct verband houden 

met criminele activiteiten. De auteur geeft suggesties voor een com-

plementair perspectief: een crimonologie van het lichaam die oog 

heeft voor de rommeligheid en onvoorspelbaarheid van alledaagse 

relaties en interacties.

Feij gaat vervolgens in op de psychologische mechanismen die 

ten grondslag liggen aan de kick. Hij stelt dat riskante activiteiten 

intrinsiek bevredigend kunnen zijn voor mensen met een hoge 

score op de persoonlijkheidstrek sensation seeking. Neurologische 

beloningsmechanismen in de hersenen stimuleren kickbeleving. 

Onderzoek heeft aangetoond dat sensation seeking voor een belang-

rijk deel erfelijk is en verscheidene biochemische en psychofysiolo-

gische correlaten vertoont. Sensation seeking kan zowel in verband 

worden gebracht met positief, sociaal aanvaard riskant gedrag als 

met negatieve, antisociale en criminele gedragingen. Dat we hier te 

maken hebben met een biologisch verankerde karaktereigenschap 

wil niet zeggen dat de invloed van sociale factoren onbelangrijk zou 

zijn, stelt de auteur. Integendeel, er is altijd sprake van een interactie 

tussen persoonlijke aanleg en  bijvoorbeeld sociale omstandig-

heden of kenmerken van de vriendenkring. Als delinquent gedrag 

wordt versterkt door zowel kickbeleving als door de sociale omge-

ving, kan het erg moeilijk zijn dit te veranderen. Niettemin zou 

een succesvolle aanpak hierin kunnen bestaan dat gepoogd wordt 

de link tussen plezierige gevoelens en negatief riskant gedrag te 

vervangen door een link met positief riskant gedrag.  

D’Hooge tenslotte stelt de vraag of de evolutionaire psychologie een 

verklaring zou kunnen bieden voor het menselijke verlangen naar 

kickbeleving en sensation seeking. Volgens verschillende primatolo-

gen zijn eigenschappen als nieuwsgierigheid, impulsiviteit en  sen-

satiezucht kenmerkend voor hogere primaten. Maar het analyseren 

van menselijk gedrag uit evolutionaire processen is vooralsnog een 

delicate zaak. De auteur bekritiseert theorieën waarin de menselijke 

agressie wordt voorgesteld als een soort aangeboren instinct dat 

koste wat kost expressie zoekt. In navolging van de paleontoloog 
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Stephen Jay Gould en de geneticus Richard Lewontin stelt de auteur 

dat ons grote brein en ons aanpassingsvermogen pleiten voor een 

analyse in termen van biologische potentialiteit, niet in termen van 

biologisch determinisme.

M.P.C. Scheepmaker

Literatuur
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Kicken, man!

Enkele aantekeningen over grensoverschrijding en 

hedendaagse mystiek

M.P.J. van de Port*

Een jaar of tien geleden liep ik, voor het eerst in een lange tijd, weer 

eens over een kermis, ergens in een druilerig stadje in de voormalige 

DDR. Met niet meer dan heel vage herinneringen aan het enthousi-

asme dat ik als kind kon opbrengen voor rupsen, octopussen, reuzen-

raden, achtbanen en al die andere kermisattracties die draaien, 

hard gaan, en je fl ink door elkaar schudden was ik snel overgehaald 

door mijn vrienden. Welja, een ritje in de octopus, waarom niet.

De drie minuten die het ritje misschien geduurd hebben zullen mij 

altijd bijblijven als een diep shockerende ervaring. De hysterische 

muziek, de alarmsirenes, de knipperende lichten, maar bovenal 

de tonnen en tonnen staal die je van hot naar her slingerden, lieten 

rondtollen en onderwierpen aan een duizendvoudige car crash: het 

was complete horror. Ik kon alleen maar een wanhopig ‘Oh mijn 

God!’ fl uisteren en strak naar het stukje vloer tussen mijn voeten 

kijken: het enige stukje van het universum dat niet in beweging leek 

te zijn. Het allerergste – en hier kreeg de horror de existentialistische 

ondertonen die maken dat ik me het voorval nog zo levendig kan 

herinneren – was echter overgeleverd te zijn aan deze machine van 

staal die simpelweg zijn dolle toeren draaide. Er was geen houden 

aan. Heel mijn willen, denken, voelen en zijn was onderworpen aan 

de octopus. Ik werd bestuurd door dat ding. Bezeten door dat ding. 

Nooit heb ik zo duidelijk beseft wat het wil zeggen als je ‘er niet meer 

toe doet’. Ik was opgeheven. Het enige wat er was, het enige dat er 

toe deed was de almacht van die joelende machine van staal.

Waarom stappen mensen in de octopus? Omdat het ‘kicken’ is, 

zal het meest gebezigde antwoord zijn op die vraag. Maar dat is 

* Dr. Mattijs van de Port is als onderzoeker verbonden aan de Afdeling Sociologie en 
Antropologie van de Universiteit van Amsterdam.
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 natuurlijk nauwelijks een bevredigend antwoord. Want wat is 

‘kicken’ dan? Het zal ongetwijfeld iets te maken hebben met een 

adrenalineroes en met het verkrijgen van een vrijbrief voor uitgela-

ten gillen en schreeuwen, met stoer doen en met de sensatie van je 

maag in je keel te voelen. Maar het heeft wellicht ook wel te maken 

met dat wat ik ervoer temidden van pompend staal en meedogen-

loze kracht: de confrontatie met het verschrikkelijke waar-zijn van 

de octopus.

Het is al vele malen gezegd: onze wereld en onze tijd lijkt aanlei-

ding te geven tot een onstuitbaar verlangen om door te dringen 

tot iets dat ‘echt waar’ is. De franse fi losoof Alain Badiou spreekt 

treffend van ‘la passion du réel’. Slavoj Zižek verwoordde het aldus: 

‘We hebben bier zonder alcohol, vlees zonder vet, koffi e zonder 

cafeïne en zelfs virtuele seks zonder seks. Nu hebben we ook de 

virtuele  werkelijkheid – realiteit zonder realiteit, eigenlijk een totaal 

gereguleerde en verzakelijkte werkelijkheid. Maar de medaille heeft 

een keerzijde: […] omdat we leven in een universum van levenloze 

conventies kan de authentieke ervaring alleen maar een uiterst 

gewelddadige, schokkende belevenis zijn. Pas dan hebben we het 

gevoel dat we naar het echte leven zijn teruggekeerd (Zižek, in 

Deichman en Reul 2001; zie verder Zižek, 2000).

De aanleiding voor dit hartstochtelijk zoeken zou gelegen zijn in het 

wegvallen van bestaande grenzen en het afbrokkelen van aloude 

zekerheden. Gevoelens van ontworteling en richtingloosheid, 

en een ‘radicale sociale onzekerheid omtrent mensen, situaties, 

gebeurtenissen, normen en zelfs wereldbeelden’ (Appadurai, 1998, 

p. 317) zijn daarvan doorgaans het gevolg. Jean Baudrillard ken-

schetste de contemporaine wereld als één groot simulacrum, waar 

onderscheidingen tussen het echte en het gemaakte steeds moeilij-

ker zijn aan te wijzen. En in zo’n wereld, meent Baudrillard, vindt 

de mens in zijn eigen bedenksels geen grond meer voor waarachtig-

heid. Ook hij stelt dat ‘een escalatie van het Ware, van de doorleefde 

ervaring’ en ‘een paniekerige poging het reële tot stand te brengen’ 

de te verwachten reacties zijn (Baudrillard, 2001, p. 174).

Het zoeken naar ‘de kick’ is een van de meest opvallende vormen 

waarin dit hedendaagse waarheidszoeken gestalte krijgt. Neem de 

parachutespringer die André Breton interviewde in zijn onderzoek 

naar mensen die levensgevaarlijke sporten beoefenen.
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‘Als we in het vliegtuig zitten, en we almaar hoger stijgen om uitein-

delijk de sprong te maken, ben ik altijd bang en verbaas ik me erover 

dat ik zo’n merkwaardige activiteit onderneem – uit een vliegtuig 

springen. Maar zogauw ik het vliegtuig heb verlaten is het alsof ik in 

een andere dimensie terechtkom. Alles is dan plotseling zo echt. De 

vrije val is veel echter dan het dagelijkse leven’ (Breton, 2000, p. 3).

Hoewel ik intuïtief wel aanvoel waar de parachutist het over heeft blijft 

toch de vraag: wat is er zo echt aan de vrije val? Hoe komt deze man er 

toe om juist deze ervaring te omschrijven als ‘echter dan echt’?

Laat ik beginnen met vast te stellen dat de ervaringen die mensen 

voor zichzelf (en anderen) plachten te omschrijven met de uitroep 

‘kicken, man!’ meestal gaan over het overschrijden van grenzen: de 

grenzen van het bekende (te denken valt aan de kick van het bungy 

jumpen, de kick van de vele geestverruimende middelen, maar ook 

de culinaire kick die mogelijk is gemaakt door de terugkeer van 

orgaanvlees op de menukaart van chique restaurants), de grenzen 

van het haalbare (de kick van de marathonloper, de kick van het 

bestijgen van de top van de Mount Everest, de kick van het surfen 

van de levensgevaarlijk pipeline golven op Hawaii), de grenzen van 

het geoorloofde (de kick van het ‘bare backing’ in de New Yorkse 

homoscene, maar ook de kick van de rijke dame die een zakje drop 

achterover drukt bij de kassa van Het Kruidvat, de kick van de 

jongeren die stoeptegels van een viaduct gooien, of de kick van de 

hooligans die de gezapigheid van hun vinexlocatie inruilen voor 

man-tegen-mangevechten rond het voetbalstadion), de grenzen van 

het taboe (de kick van de potloodventer en de streaker, de kick van 

de seriemoordenaar, de kick van de verkrachter, de kick van de leden 

van de Hofstad-groep die zich vergaapten aan eindeloze video-

opnamen van onthoofdingen en andere gruwelen). Vaker zal het een 

combinatie van de hier genoemde grensoverschrijdingen zijn.

Wat die grensoverschrijdingen bewerkstelligen (of beter gezegd, wat 

ze beloven te doen) is het venster openen naar een nieuwe dimensie 

van het bestaan. De parachutespringer was hier zeer duidelijk in: 

door de grens over te steken confronteert de transgressor zichzelf 

met iets onvoorstelbaars, iets dat buiten het voorstellingsvermogen 

lag, maar dat zich nu, in de ervaring, aan het bewustzijn opdringt. 

Zo stel ik mij althans voor dat het moet zijn om uit een vliegtuig te 

springen: wat je er ook over kunt bedenken, je weet het pas als je het 

doet.



12 Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 5 2006

Die kennismaking met het onvoorstelbare is, in de breedste zin van 

het woord, een geestverruimende ervaring; een expansie van het 

besef van wat mogelijk is, een oprekking van de werkelijkheid. In 

zijn studie naar de notie van het sacrale heeft de socioloog Emile 

Durkheim nauwgezet beschreven hoe de confrontatie met het ganz 

Andere aan de basis staat van het geloof in de wereld van het boven-

natuurlijke. De Australische aboriginals waar hij zijn theorieën op 

baseerde dansten gedurende hun heilige festival dagen achtereen 

om aldus in een staat van extase te geraken. Het was die nieuwe 

ervaring, dit ongekende voelen, de invasie van het bekende door 

‘iets’ dat zich klaarblijkelijk daarbuiten had opgehouden, waarin zich 

andere bestaansdimensies openbaarden, en waarin de notie van het 

sacrale werd geboren. De deelnemer aan het festival, zegt Durkheim, 

‘…is being transported into a special world, into an  environment 

fi lled with exceptionally intense forces that take hold of him and 

metamorphose him. How could such experiences as these … fail to 

leave in him the conviction that there really exist two heterogeneous 

and mutually imcomparable worlds? One is that where his daily life 

drags wearily along; but he cannot penetrate into the other without 

at once entering into relations with extraordinary powers that excite 

him to the point of frenzy. The fi rst is the profane world, the second, 

that of sacred things’ (Durkheim, 1915, p. 250).

Ook Durkheims tijdgenoot William James heeft in The Varieties 

of Religious Experience (1902) veel interessants te melden voor 

geïnteresseerden in deze geestverruimende dimensies van de kick. 

Sprekend over mystieke ervaringen van gelovigen wees ook hij er al 

op dat de mysticus de grenzen van het bekende overschrijdt om iets 

gewaar te worden dat daarvoor ondenkbaar was. Door de poorten te 

openen voor het onbekende, en het ongekende in het bewustzijn toe 

te laten, zegt James, worden de grenzen tussen het zelf en het andere 

opgelost: immers, datgene wat voorheen was benoemd als niet-

behorend-tot-het-zelf maakt er nu deel van uit. Eenwording met het 

andere, met de omgeving, met het universum – en bij de mystici, 

met God – is de sensatie die daaruit voortkomt. James wijst er op dat 

die ervaring benoemd kan worden als ‘een zichzelf verliezen’ (een 

omschrijving die aardig correspondeert met mijn ervaringen in de 

octopus) maar ook als ‘een expansie van het zelf in de oneindigheid’.

Er is geen enkele reden om op voorhand een rigide onderscheid aan 

te brengen tussen dergelijke religieuze ervaringen en het eigen-

tijdse zoeken naar de kick. God mag dood zijn verklaard, maar de 
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antropoloog Charles Lindholm heeft gelijk als hij opmerkt dat ‘… 

the human desire for the experience of the divine spark does not 

vanish simply because that experience becomes diffi cult to achieve’ 

(Lindholm, 2002, p. 336). Wat de bungy jumper en de hooligans die 

op hun rivalen afstormen gemeen hebben met Teresa van Avila, 

de draaiende derwisjen in Turkije en – zoals ik elders (van de Port, 

2005) uitgebreid heb beschreven – Mohammed B. is de poging door 

de grenzen van het normale en alledaagse heen te breken. Allen 

worden gedreven door het verlangen zich deel te weten van een 

ruimer universum, een groter geheel.

In het script van de ‘kick’ lijkt het steeds weer te gaan over het in het 

leven roepen van een grotere kracht en macht; een invasie van het 

ganz Andere te bewerkstelligen. Vaak bevat het script van de kick 

ook een volgende stap: die van de onderwerping.

Kickzoekers trachten niet alleen op te gaan in iets dat groter is dan 

henzelf, ze openen daarmee ook de weg om zichzelf te percipiëren 

als aangestuurd door grotere krachten en machten. Aldus zei de 

mevrouw die werd betrapt toen ze het zakje drop in haar Luis Vuiton 

handtasje stopte ‘ik weet niet wat me overkwam!’ De verkrachter 

meldt: ‘Ik werd overvallen door een kracht die groter is dan ikzelf’. 

De bergbeklimmer: ‘ik weet niet waar ik de energie vandaan haalde, 

ik werd gedreven daar een bovennatuurlijke macht’. Steeds weer 

doet de kickzoeker de mededeling: dit was ik niet zelf, dit kwam niet 

van mij, dit kwam van buiten. Zelfs al die mensen die inmiddels het 

woord ‘kippenvel’ bezigen om aan te geven dat ze een muziekstuk 

of fi lm heel erg mooi of indrukwekkend vonden, volgen dit patroon: 

juist omdat je kippenvel niet op afroep kunt produceren, niet kunt 

onderwerpen aan de wil, maar omdat het een ‘spontane’ reactie is, 

spreekt in het oordeel ‘kippenvel’ niet de ‘ik’ – met al zijn beperkin-

gen – maar de almachtige natuur.

Deze onderwerping aan het ‘hogere’ is in de studie van religies vele 

malen beschreven. Thomas Csordas, die onderzoek deed onder 

Katholieke ‘charismatische’ gelovigen in de Verenigde Staten, 

merkte op dat enkel de afwezigheid van enige zichtbare menselijke 

regievoering ten grondslag lag aan de goddelijke visoenen die zijn 

informanten aan hem rapporteerden: ‘When a thought or embodied 

image comes suddenly into consciousness, the charismatic does 

not say “I had an insight” but “That wasn’t from me, how could I 

have thought that? It must be from the Lord”. The experience of God 
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does not come from the content of the idea but is constituted by the 

spontaneous fi t of the inspiration with the circumstances’ (Csordas, 

1990, p. 33).

Hun voorstellingen over demonen volgden eenzelfde patroon; 

compulsief gedrag werd door deze gelovigen niet gezien als een 

teken van een zwak karakter, maar als een teken dat een demonisch 

wezen bezit had genomen van hen, als een invasie van het Andere.

De aantrekkingskracht van dit scenario van een sturende, hogere 

macht, in een tijd van afbrokkelende zekerheden waar – zoals we 

Baudrillard eerder hoorden beweren – ‘een paniekerige poging het 

reële tot stand te brengen’ alom valt op te tekenen moet niet worden 

onderschat. Het zou interessant zijn het veel gerapporteerde ‘versla-

vende’ karakter van de kick te bezien in het licht van dit verlangen 

naar sacrale sturing. Het voortdurend in het leven roepen – en 

levend houden – van een sturende Almacht verklaart misschien ook 

wat die surfers op Hawaii beweegt, wier hele bestaan draait om het 

verlangen de levensgevaarlijke, huizenhoge golven aan de noord-

kust van Oahu te berijden. En misschien is de onzichtbare hand die 

maakt dat de verstokte roker zijn sigaretten niet kan laten liggen – in 

het volle besef van de gezondheidsrisico’s – ook wel een vaderlijke 

hand, een hand die richting geeft, leiding neemt en de roker verleidt 

met de gedachte dat niet alles een keuze en beslissing is. Andermaal 

moet hier worden vastgesteld dat de doodverklaring van God wel-

licht wat aan de vroege kant is geweest.

‘Access to truth requires an irruption, a disruption of the imaginary, 

of the ideologies, including the ideology of the ‘self’ that place a 

screen or ‘veil’ between us and truth. Without such an irruption, we 

are caught in a historically contingent discursive formation’ (Ewing, 

1997, p. 259).

De gedachte dat kickzoekers waarheidszoekers zijn, gemotiveerd 

door een vermoeden dat het ‘echte’ niet te lokaliseren is in datgene 

wat aan hun eigen voorstellingsvermogen ontsproten is, maar juist 

in ervaringen die hun eigen voorstellingsvermogen te boven gaan, 

is in de literatuur en de fi lm eindeloos beschreven en getoond. En 

het is juist die bekendheid met het motief die het opmerkelijk maakt 

dat er in berichtgevingen over (en studies van) geweld plegingen zo 

weinig aandacht is voor de kick. In mijn onderzoek naar de oorlog in 

het voormalige Joegoslavië (Van de Port, 1998) en liquidatiemoor-

den in Nederland (Van de Port, 2001) kwam ik enkele dossiers tegen 
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van moordzaken waar de kick die werd beleefd aan buitensporige 

geweldpleging tot in de politieverhoren viel terug te lezen.

‘Het maakte mij toen niet meer uit waar ik hem stak, ik wilde hem 

alleen nog maar steken met dat mes. Ik maakte een zo hard moge-

lijke zwaaibeweging met mijn rechterarm terwijl ik het mes in mijn 

rechterhand hield, met de punt naar voren. Ik stak hem zo hard ik 

kon. Ik gebruikte alle kracht die ik op dat moment bezat om het mes 

in het lichaam van de junk te steken. Ik stak het mes zo diep als ik 

kon in het lichaam van de junk.’

Soms was er sprake van hysterische euforie, zoals in de verklaring 

van een medeverdachte van de gruwelijke moord op een hash-dea-

ler: ‘Toen we in de auto wegvluchtten jubelde die Turk: “Ik heb hem 

gestoken als een gestoorde! Ik heb hem de keel doorgesneden!”’

Het zou zinvol zijn de transgressieve – ‘religieuze’– dimensies 

van dit type geweldplegingen nader te onderzoeken. Want zoals 

antropoloog Anton Blok (1994) terecht opmerkte: kwalifi caties van 

dit geweld als ‘zinloos’, ‘gratuit’ of ‘pervers’ zijn morele kwalifi -

caties. Die mogen hun maatschappelijk nut hebben, maar om te 

begrijpen waar het bij deze geweldplegingen om gaat zijn ze vaak 

een sta-in-de-weg.
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Wat is er zo grappig aan politiek 
geweld?

O. Verkaaik*

Een van de meest frappante bijdragen aan The Fundamentalism 

Project – een groots opgezette, vijf boekdelen dikke studie aan 

de Universiteit van Chicago – is die van de Israelische onderzoe-

ker Gideon Aran, een hoofdstuk getiteld What’s so funny about 

 fundamentalism? (1995). Het is een studie naar enkele sterk religieus 

geïnspireerde politieke bewegingen in het Midden Oosten, zowel 

van Palestijnse als Israëlische kant. Nu is dat een onderwerp waar 

veel over wordt geschreven, maar Arans bijdrage is bijzonder omdat 

het een zeer ongebruikelijk thema aan de orde stelt, namelijk de 

relatie tussen religieus-politiek fanatisme en humor. Beoordelen 

we deze groepen op basis van hoe zij zichzelf presenteren en hoe 

zij zich ten opzichte van hun opponenten opstellen, dan zien we 

onverdraagzaamheid, woede, opportunisme en zelfi ngenomenheid. 

Dat laat zich allemaal moeilijk rijmen met relativering en kritische 

afstand, laat staan humor. Maar staan we wat langer bij dit soort 

bewegingen stil en nemen we de moeite te kijken naar hoe de leden 

onderling met elkaar omgaan, dan zien we opeens een ander beeld. 

Dan blijkt er wel plaats voor humor, ironie, ridiculisering – zowel 

van de ander als van zichzelf –, zozeer zelfs dat het in navolging 

van de klassieke Britse antropoloog Radcliffe-Brown mogelijk is 

dergelijke groeperingen te bestuderen als joking communities, dat 

wil zeggen gemeenschappen die zichzelf bijeenhouden en zich van 

anderen onderscheiden door een gedeeld gevoel voor humor. Dit 

blijkt bovendien moeiteloos te combineren met een naar buiten uit-

gedragen zelfbeeld van compromisloze standvastigheid en religieus 

puritisme.

Voor wie mocht denken dat alleen joodse fundamentalisten tot 

humor in staat zijn: een dergelijke tweedeling tussen humor en 

* Dr. Oskar Verkaaik is als onderzoeker en universitair docent verbonden aan de 
Onderzoeksgroep voor Godsdienst en Maatschappij van de Afdeling Antropologie en 
Sociologie van de Universiteit van Amsterdam.
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militantisme komt ook elders voor. In mijn eigen onderzoek naar 

een Pakistaanse politieke beweging met een berucht verleden van 

geweld – de Muhajir Qaumi Movement (MQM) – werd ik getrof-

fen door een zelfde discrepantie. Enerzijds was er een religieus-

politieke geestdrift tot martelaarschap, anderzijds een sfeer van 

opgewondenheid, lacherigheid en gebrek aan respect voor gezag 

en reputaties, die in mijn ogen wel wat weg had van de jeugdige en 

ludieke acties van de provo’s uit de jaren zestig. De sympathisanten 

van de beweging zelf omschreven dit laatste met de Engelse term 

fun en voor velen bleek het net zozeer, zo niet meer, een reden te zijn 

geweest om zich bij de beweging aan te sluiten als het gevoel van 

onrecht, wraak en zelfopoffering waar de beweging publiekelijk om 

bekend stond.

De roes te horen bij een beweging die staat voor gevaar, verbonden-

heid en verandering kan een belangrijke emotie zijn waarom men-

sen, met name jongeren, zich tot militantisme aangetrokken voelen. 

Hoewel dit aspect zelden het ontstaan van het geweld verklaart 

– daarvoor zijn theorieën over politieke marginalisering, stigmati-

sering en vernedering bruikbaarder – , kan het wel helpen processen 

van mobilisering en rekrutering te leren begrijpen. Dit artikel poogt 

dan ook enig licht te werpen op de fun-zijde van politiek geweld. Ik 

zal in dit bestek proberen aan te tonen dat er meerdere kanten zitten 

aan dit nog weinig onderzochte aspect van geweld. Het plezier dat 

geweld kan genereren komt mijns inziens uit minimaal drie bron-

nen voort: de euforie van het machtsgevoel dat door gemeenschap-

pelijk gewelddadig optreden kan worden opgeroepen, het competi-

tieve element tussen de daders onderling en het superioriteitsgevoel 

ten opzichte van het slachtoffer dat vaak weer een omdraaiing is 

van negatieve stereotyperingen die over de militante groep en haar 

aanhangers bestaan.

Militante bewegingen als gemeenschap

Laat ik, om misverstanden te voorkomen, beginnen te zeggen wat 

ik met dit argument niet beoog. Toen ik ten tijde van mijn onder-

zoek in Pakistan mijn bevindingen deelde met mensen die kritisch 

stonden ten opzichte van de door mij onderzochte MQM, merkte ik 

enigszins tot mijn verbazing dat mijn woorden vaak bijval opriepen. 

De MQM is een partij die in de jaren tachtig in het leven is geroepen 
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als de politieke representant van de bevolkingsgroep die bekend 

staat onder de naam Muhajirs, dat wil zeggen voormalige migranten 

die na 1947 vanuit India naar Pakistan zijn gekomen. Geleid door 

de charismatische leider Altaf Hussein en op basis van populisme, 

het uitlokken van geweld, en het beschuldigen van anderen dat ze 

Muhajirs zouden demoniseren, groeide de partij in no time uit tot 

een volksbeweging met massale steun onder de veelal stedelijke 

Muhajir-bevolking (zie Verkaaik 2004). Voor vele anderen vormde de 

partij een enorme bedreiging en juist deze mensen – afkomstig uit 

andere etnische groepen dan wel behorend tot de politieke elite die 

de volkspartij met argusogen bekeek – leken blij met mijn opmer-

kingen over het plezier dat MQM-leden klaarblijkelijk in de partij 

vonden. Ze zagen er kennelijk een ondermijning in van de politieke 

klachten en eisen die de MQM naar voren bracht. Mijn woorden 

bevestigden wat ze altijd al hadden gedacht, namelijk dat de partij 

bestond uit verveelde, slecht opgeleide, werkloze jonge mannen op 

zoek naar een verzetje. Het bleek erg moeilijk uit te leggen dat het 

fun-element op zichzelf niets afdoet –  en ook niets toevoegt –  aan 

het al dan niet oprechte gevoel van onrecht en discriminatie dat 

via de militante beweging ook tot uiting komt. Mensen kunnen zich 

heel goed boos of vernederd voelen en tegelijkertijd zin hebben in 

wat deining met gelijkgestemden.

Martha Crenshaw, die al in de jaren tachtig onderzoek deed naar 

het leven in militante organisaties, verwoordde het als volgt. Je 

kunt dergelijke groepen op twee elkaar aanvullende manieren 

 bestuderen: als ideologische, discursieve verschijnselen, waarbij 

de nadruk ligt op de ernstig verstoorde relatie tussen de groepering 

en haar opponent, en als gemeenschappen ‘accommodating a 

variety of individual needs: to belong to a group, to acquire social 

status and reputation, to fi nd comradeship or excitement, or to gain 

material benefi ts’ (Crenshaw, 1988, p. 19). De nadruk op het comple-

mentaire karakter van beide benaderingen lijkt mij cruciaal. Te vaak 

wordt het belichten van de kick die mensen kennelijk in geweld kun-

nen vinden misbruikt om hun onvrede af te doen als onoprecht of 

toe te schrijven aan een tijdelijke onbezonnenheid die nu eenmaal 

bij een bepaalde leeftijd hoort.

Om de sensatie van politiek geweld te kunnen doorgronden, zijn er 

met andere woorden twee dingen nodig. Ten eerste is het van belang 

militante groeperingen niet louter als ideologische bewegingen 

te zien, maar ook als gemeenschappen die voorzien in bepaalde 
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persoonlijke behoeften van hun leden. En ten tweede moeten 

dergelijke bewegingen niet louter beschouwd worden op basis van 

het zelfbeeld dat zij de wereld tonen, maar ook onderwerp zijn 

van langdurig antropologisch onderzoek dat nodig is om het leven 

te doorgronden dat schuilgaat achter het gewenste ideologische 

zelfbeeld en het vaak al even stereotype beeld dat de media en 

oppervlakkige onderzoeken van dergelijke groeperingen schetsen. 

Pas wanneer aandacht wordt besteed aan zowel de ideologische 

motieven van de beweging als de interne dynamiek tussen haar 

leden, kan men iets gaan begrijpen van de aantrekkingskracht van 

militante groeperingen.

Een en ander betekent dat we ons heel goed kunnen wenden tot 

klassieke sociologische en antropologische literatuur over gemeen-

schappen, maar niet zonder aandacht te hebben voor de machts-

processen die zich afspelen binnen en tussen gemeenschappen. 

Met andere woorden, Emile Durkheims opmerkingen over de roes 

(effervescence) die het opgaan in de menigte teweeg kan brengen 

zijn weliswaar een goed begin om de fun van militantisme te leren 

begrijpen, maar ook niet meer dan dat. Het is ook nodig te kijken 

naar hoe die roes bijdraagt aan het bewerkstelligen en bestendigen 

van statusverschillen binnen de gemeenschap. Evenzo is het van 

belang te kijken naar hoe de roes bijdraagt aan de polarisatie tussen 

opponenten. In wat volgt zal ik deze drie punten – de gemeenschap-

pelijke roes, interne statusverschillen, en het demoniseren van 

anderen – dan ook uitwerken.

Solidariteit en competitie

Ik ben niet de eerste die in het denken over de euforie die in geweld 

kan ontstaan stuit op het werk van Durkheim. Ook de Srilankese 

antropoloog Stanley Tambiah in zijn boek Leveling Crowds (1996) 

keert terug naar deze grondlegger van het denken over sociale 

solidariteit. Voor Durkheim speelde de roes van de menigte een 

cruciale rol in het ontstaan van gemeenschapsgevoelens en religie 

als verbindend geloofssysteem. In de euforie die in de menigte 

kan ontstaan ervaart de mens een emotie die de begrenzing van 

zijn persoonlijkheid overstijgt en die het hem mogelijk maakt zich 

te identifi ceren met andere mensen en zich een bovenmenselijk 

domein voor te stellen. Die transcenderende ervaring in de massa, 
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waarin de deelnemer zichzelf tijdelijk letterlijk kan verliezen, is voor 

Durkheim de oorsprong van sociale solidariteit. Hij had dan ook 

een uitgesproken positieve opvatting over de mogelijkheden van de 

massa, dit in tegenstelling tot tijdgenoten als Gustave Le Bon die de 

menigte juist een degenererende uitwerking toeschreef.

Wat Durkheim zich dientengevolge niet realiseerde was dat de 

integrerende werking van de massa niet alleen voort hoeft te komen 

uit positieve en vredelievende activiteiten zoals bepaalde religieuze 

rituelen, maar net zo goed gegenereerd kan worden door bijvoor-

beeld collectief geweld. Het was Marcel Mauss die daar als eerste op 

wees in een analyse van de quasireligieuze rituelen die nazisympa-

thisanten opvoerden in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. 

Het collectief aanbidden van de leider en symbolen van het nazisme 

en de ridiculisering van tegenstanders en minderheden die daar-

mee gepaard gaat brachten bij de deelnemers een vorm van euforie 

teweeg die hen gevoelsmatig diep aan elkaar en de beweging bond. 

De kameraadschappelijkheid en het ideologisch enthousiasme 

waren zelden al in de jonge nazi’s tot volle wasdom gekomen voor 

zij zich bij de beweging aanmeldden, maar kwamen doorgaans pas 

tot bloei in de collectieve rituelen van macht en verbondenheid die 

vaak diepe indruk op hen achterlieten (zie Lukas, 1973, p. 338).

Wat in dit werk van Durkheim en Mauss met name naar voren 

komt is de behoefte aan verbondenheid en solidariteit die door 

een gemeenschap, ook een moorddadige, bevredigd kan worden. 

We vinden dit argument vaak impliciet terug in verklaringen van 

radicalisering en militantisme waarin een verband wordt gelegd 

met ontheemding, vervreemding of doorgeschoten individualise-

ring. De hang naar verbondenheid is echter maar één van meerdere 

drijfveren die mensen kunnen hebben om zich bij een gewelddadige 

beweging aan te sluiten. In tegenstelling tot wat in het werk van 

Durkheim naar voren komt, is het moeilijk je een gemeenschap in 

te beelden die, naast het solidariteitsbeginsel, niet ook gekenmerkt 

wordt door onderlinge hiërarchische verhoudingen en status-

verschillen. Geweld speelt ook hierin een rol. Daarbij gaat het niet 

alleen om het feitelijk plegen van gewelddaden, maar ook om het 

dreigen van geweld en het cultiveren van een gewelddadige pose of 

reputatie.

Met name bij het laatste is geweld vaak gekoppeld aan bepaalde 

mannelijkheidsidealen die binnen de groep bestaan en die zich 

onder meer uiten in een grote aandacht voor lichamelijkheid. 
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Dit is zeker ook een collectief verschijnsel, maar de leden van de 

groep kunnen zich tegelijkertijd individueel onderscheiden door 

moed, kracht, sterk ontwikkelde spierbundels en vaardigheid in 

het gebruik van geweld. Deze onderlinge competitie om status 

heeft enerzijds een politiek aspect – wie uitblinkt verwerft vaak 

een machtigere positie binnen de groepshiërarchie dan de achter-

blijvers – maar is ook een bron van plezier en uitdaging. Hier zijn 

legio voorbeelden van te geven. Joseba Zulaika, bijvoorbeeld, toont 

in zijn etnografi e van het confl ict in Baskenland (1988) aan dat het 

lidmaatschap van de ETA tot op zekere hoogte een continuering is 

van al bestaande vriendengroepen die elkaar kennen van typische 

man-only vrijetijdsbestedingen als jagen, drinken en bepaalde spor-

ten – bezigheden waarin naast kameraadschap ook de onderlinge 

strijd om reputatie een rol speelt.

Het is met name bij dit laatste punt dat onderlinge humor komt 

kijken. Er zijn allerlei voor de betrokkenen humorvolle manieren 

om elkaar uit te dagen voorhanden: van elkaar grappige bijnamen 

geven tot veelal seksueel getinte opmerkingen bedoeld om de ander 

uit zijn tent te lokken. Hoe dit werkt is al uitvoerig beschreven 

in de sociologische klassieker Street Corner Society van William 

Foote Whyte, waarin het – in dit geval vredelievende – gebruik van 

bowlingwedstrijden meerdere functies had: van groepsvorming 

en onderlinge competitie tot het bestendigen van onderlinge 

machtsposities.

Stigma’s en geuzennamen

Met Street Corner Society ben ik afgedwaald van de studie naar mili-

tante bewegingen naar die van criminaliteit en identiteitsvorming 

binnen urbane getto’s en achterstandswijken. Dat is een bewuste 

dwaling aangezien meer recente studies naar stedelijk geweld een 

aantal inzichten opleveren die ook voor de studie van militan-

tisme van belang kan zijn. Ik denk dan ondermeer aan studies van 

Philippe Bourgois (1995) en Loïs Wacquant (1995) in Amerikaanse 

inner cities. Wat bij beide auteurs naar voren komt is dat de cultus 

van mannelijkheid, lichamelijkheid en geweld, die in de zwarte 

Amerikaanse onderklasse voorkomt, niet los gezien kan worden van 

de wijdere context waarin die cultus ontstaat. In de veelal raciaal 

bepaalde achterstandswijken is geweld niet alleen een dagelijks 
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bestanddeel van het leven, de bewoners zijn zich ook bewust van de 

stereotiepe beelden die de samenleving als geheel over het leven in 

de getto produceert: een plek waar het recht van de sterkste geldt. 

De betrokkenen internaliseren deze beeldvorming, wat kan leiden 

tot een min of meer positieve loopbaan als sportman (in het geval 

van de boksers uit Wacquants studie), maar ook tot bendevorming, 

criminaliteit en geweld (in Bourgois’ beschrijving van El Barrio, 

New York).

Hier valt gemakkelijk een vergelijking te trekken met militante 

bewegingen, zeker waar die intern gekarakteriseerd worden door 

een competitieve mannelijkheidscultuur. Deze kan niet los gezien 

worden van het geweld waarin zo’n beweging kan ontstaan, noch 

van de beeldvorming die in bredere zin bestaat van de beweging 

dan wel de bevolking die ze claimt te vertegenwoordigen. Met 

andere woorden, de cultus van geweld en mannelijkheid is zowel 

een antwoord op de staat van oorlog waar zo’n beweging zich in 

begeeft als een toe-eigening en internalisering van negatieve beeld-

vorming. Het paradoxale is dat de geïnternaliseerde beeldvorming 

op zichzelf weer een bron van onderlinge competitie en uitdaging 

wordt en in die zin bijdraagt aan de opwinding die van de beweging 

uitgaat.

Aan deze analyse valt echter wel wat toe te voegen. In navolging van 

Bourgois en Wacquant valt gemakkelijk een beeld te schetsen van 

een militante beweging die een idee van geweld en fysieke manne-

lijkheid over zichzelf in stand houdt die haar tegelijkertijd is opge-

drongen. Anderzijds moet echter worden opgepast de betrokkenen 

niet al te zeer af te schilderen als slachtoffers van hen omringende 

beeldvorming. Vanuit mijn ervaring in Pakistan ben ik geneigd te 

stellen dat de sympathisanten van de MQM zich zeer wel bewust 

waren van de ideeën die anderen over hen hadden en dat ze daar op 

een dubbelzinnige en deels instrumentele manier mee omgingen. 

Zeker, ze wisten heel goed dat ze bekend stonden als ongeletterde 

nietsnutten, nietsontziende mannetjesputters en gewetenloze ter-

roristen, en als het zo uitkwam maakten ze van dat schrikbeeld ook 

gebruik om anderen te intimideren. Dergelijke reputaties maakten 

ook onderdeel uit van hun onderlinge competitie, getuige bijnamen 

als de Slager, de Terrorist, de Zwarte, enzovoort, die ze elkaar gaven. 

Maar in de manier waarop ze zich de stereotiepe beelden waarmee 

ze bekend stonden eigen maakten zat ook een element van verzet 

door provocatie. Dat wil zeggen dat ze zich, althans intern en 
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onderling, verzetten tegen de negatieve beeldvorming over zichzelf 

door die beeldvorming belachelijk te maken op een wijze die door 

antropologen en anderen wel vaker is beschreven als een effectieve 

manier om stigmatisering en marginalisering te ondermijnen: 

door overdrijving, ridiculisering, de hyperbool, de karikatuur, de 

geuzennaam. Onderling, onder lotgenoten, leidde dit tot situaties 

die onweerstaanbaar grappig werden bevonden, met name wanneer 

beeldvorming en realiteit overduidelijk niet met elkaar in overeen-

stemming waren: twee nog nauwelijks puberende schooljongens 

die publiekelijk ruzieden wie van hen de gevaarlijkste terrorist is, 

een nauwelijks oudere jongen die met groot theatraal effect de zelf-

opoffering predikt, een magere man van nog geen zestig kilo die de 

dodelijke blik van Sylvester Stallone imiteert.

De vraag wie dader en slachtoffer is, wie ageert en reageert, wordt 

daarmee wat ingewikkelder dan in de analyse die het werk van 

Bourgois en Wacquant op militantisme toepast. De militant is meer 

dan het slachtoffer van zijn eigen internalisering van negatieve 

beeldvorming. Zozeer als hij die beeldvorming omarmt – op een 

misschien wel meer bewuste en actieve manier dan Bourgois en 

Wacquant veronderstellen –, zo stelt hij zich er ook tegen teweer 

door haar te ridiculiseren. Het meest sprekende voorbeeld dat 

Gideon Aran in zijn artikel over joodse fundamentalisten gaf had 

eenzelfde dubbelzinnige kwaliteit. Daar ging het om de Gush Emu-

nim, een radicale organisatie van kolonisten, zich wel bewust van 

hun fanatieke reputatie. In een van de ontmoetingen die Aran mee-

maakte, ontspon zich een gesprek over hoe ver het Beloofde Land 

zich eigenlijk uitstrekte. Niemand wilde in fanatisme onderdoen 

voor de ander en al gauw reikte het Beloofde Land tot ver in Irak. 

Voor de kolonisten zelf was het onbedaarlijk grappig, niet alleen 

om zich voor te stellen dat Israel zich tot Bagdad uitstrekte, maar 

ook omdat de absurditeit ervan de negatieve beeldvorming omtrent 

henzelf belachelijk maakte. Het meest ironische van alles was wel 

dat, zoals Aran noteert, de aanwezigen de absurditeit ontstegen en 

hun eigen uit hyperbolen en karikaturen ontstane fantasie bij nader 

inzien eigenlijk wel een goed plan vonden, de moeite waard om na 

te streven.
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Conclusie

Wat dan is er zo grappig aan om deel te zijn van een gewelddadige 

politieke beweging? Wat ik in dit korte bestek heb aangegeven is dat 

de aantrekkingskracht van dergelijke bewegingen noch alleen ligt in 

de ideologische bevlogenheid, noch louter in het feit dat ze solida-

riteit en verbondenheid bieden voor wie daarnaar op zoek is. Dit 

zijn misschien wel de twee meest voorkomende verklaringen voor 

radicalisering en vaak worden ze tegenover elkaar geplaatst, alsof ze 

niet beiden tegelijkertijd waar kunnen zijn. Naar mijn idee zijn dit 

beide beweegredenen om serieus te nemen en sluiten ze elkaar ook 

niet uit; maar daarnaast is er een andere reden denkbaar. Dergelijke 

bewegingen bieden op verschillende manieren een platform om 

negatieve beeldvorming om te buigen tot een wapen. Het angstbeeld 

dat achter de stereotypen schuilgaat kan collectief worden aange-

wend om anderen te intimideren. Het kan ook een bron worden voor 

onderlinge competitie en statusverwerving. Maar het kan ook door 

overdrijving en ridiculisering een manier zijn om collectief de ande-

ren uit te lachen. De fun, kortom, is drieledig: de kick van de macht, 

het plezier van de wedkamp, en lol ten koste van de ander.
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De criminologie van een vloeibare samenleving

J.C.J. Boutellier*

Criminaliteit kan niet goed worden begrepen zonder de culturele 

omgeving waarbinnen zij plaatsvindt. Deze veranderde in de afge-

lopen dertig tot veertig jaar onder invloed van in ieder geval twee 

processen: globalisering en individualisering. De hedendaagse cul-

tuur verschilt drastisch van de door ideologie getekende twintigste 

eeuw (tot circa 1970). Dit heeft consequenties voor de levensstijl, 

waarin normoverschrijdingen niet zozeer deviant als wel ‘ongecon-

troleerd’ zijn. De kick is een psychologisch verschijnsel dat past bij 

de sociologische trekken van de 21ste eeuw. Dit artikel verkent het 

protocriminele karakter van de hedendaagse cultuur, dat wil zeggen 

een cultuur die mensen ‘ontvankelijk’ maakt voor normoverschrij-

dende impulsen en voor een obsessieve angst daarvoor.

Het artikel plaatst om te beginnen ‘de criminologie van de cultuur’ 

ten opzichte van andere criminologieën. Vervolgens sta ik stil bij 

de opleving daarvan. Meer in het bijzonder ga ik in op het carna-

valeske karakter van veel van de hedendaagse criminaliteit. Om 

dit te kunnen plaatsen behandel ik uitgebreid het recente werk van 

Zygmunt Bauman, die de huidige samenleving beschrijft in termen 

van vloeibaarheid (‘liquid modernity’). Aan zijn werk ontleen ik drie 

kenmerken op grond waarvan gesproken kan worden van een cul-

tuur, die ruim baan geeft voor het ervaren van de kick.

Criminologieën

Criminologie is er in verschillende soorten en maten. Er zijn crimi-

nologieën van de psyche, van de geschiedenis, van het lichaam, van 

de individuele ontwikkeling, van de maatschappelijke condities, 

* Prof. dr. Hans Boutellier is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut te 
Utrecht alsmede houder van de Frans Denkers-leerstoel Veiligheid & burgerschap aan 
de faculteit Sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
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van de armoede en van de welvaart, en zo kan ik nog wel even door-

gaan. Dat heeft vanzelfsprekend te maken met het multi-faceted 

karakter van haar studieobject; er zijn vele soorten normoverschrij-

ding, talloze oorzaken en de reacties erop zijn minstens zo divers. 

Er is wel sprake van dominante stromingen. David Garland spreekt 

in Culture of control (2001) op goede gronden zelfs van een paradig-

matische verschuiving. Tot in de jaren zeventig had de criminologie 

in het teken gestaan van ‘de deprivatie’. Criminaliteit werd vooral 

gezien als het resultaat van een tekort – in opvoeding, materiële 

omstandigheden of in psychologisch opzicht. Deze criminologie 

vormde een voedingsbodem voor het zogenoemde ‘straf/welzijns-

denken’ van driekwart van de twintigste eeuw (Garland, 2001, hfst. 

1). De  crimineel was weliswaar fout geweest, maar had daar bij 

wijze van spreken goede redenen voor.

Deze benadering werd afgelost door een criminologie van ‘de 

controle’, waarin de nadruk ligt op het beheersbaar maken van 

als ‘normaal’ beschouwde gedragingen.1 Criminaliteit is dan het 

resultaat van alledaagse keuzes, die maar beter onder controle 

gebracht kunnen worden. Deze criminologie denkt over het 

algemeen in termen van factoren die het gedrag beïnvloeden en 

interventies die daartegen kunnen worden ingezet.2 De oorzaken 

van criminaliteit brengt men bijvoorbeeld onder in een model van 

beschermende en risicofactoren. Cumulatie van risicofactoren doet 

de kans op normoverschrijding toenemen. In hoeverre sprake is van 

een welbewuste keuze laat men dan verder in het midden. Het is een 

listige manier om het eindeloze debat over de oorzaak van crimineel 

gedrag te omzeilen. Ik zou vanuit het oogpunt van beleid zelfs wil-

len spreken van een doorbraak.

Een sociale strategie als Communities that care (Hawkins, 1999) 

vormt een succesvolle combinatie van selectieve interventies op 

basis van wat ik zou willen noemen de governance of control. Het 

is een zinvolle benadering omdat zij in een complexe omgeving 

zicht biedt op geïntegreerd beleid en op doelgerichte preventie 

1 Denk aan de routine-activity approach van Felson & Cohen uit 1980, of de rationele 
keuzetheorie van de Gary Becker uit 1976.

2 Het boek Causes of Delinquence van Hirschi (1969) kan worden beschouwd als het 
basisboek van de benadering. Hij vertrekt vanuit de vraagstelling waarom criminaliteit 
eigenlijk uitzonderlijk is: wat maakt mensen wetsconform. Hij onderscheidt vier facto-
ren: attachment aan andere personen, commitment aan de samenleving, involvement 
bij maatschappelijke activiteiten en belief in de conventionele orde.
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van normoverschrijding. Vanuit een instrumentele optiek vormt 

deze benadering naar mijn idee een van de grootste successen van 

de criminologie. Maar met de aanpak via factoren en interventies 

verdwijnt wel iets belangrijks uit het zicht, namelijk de betekenis 

van criminaliteit. Het begrip betekenis verwijst naar een andere 

wetenschappelijke benadering waarin de ervaring en de waardering 

van gedrag centraal staan.

Dit perspectief heeft altijd naast, of beter achter de eerdere 

 benaderingen gestaan. Daarin gaat het niet om het tweeluik oor-

zaak en interventie, maar om dat van betekenis en waardering. De 

controlebenadering verwijst naar sociale technologie, het betekenis-

perspectief naar cultuur en identiteit. De eerste benadering is 

direct relevant voor beleid, de tweede is dat slechts indirect. Deze 

‘culturele criminologie’ biedt vooral grondstof voor de interpre-

tatie, de praktijkhouding en de mentaliteit rond misdaad en straf, 

oftewel het crime complex (een begrip van Garland, 2001, p. 163).3 

In dit artikel concentreer ik me op deze tweede benadering onder de 

noemer ‘criminologie van een protocriminele cultuur’. Het huidige 

criminaliteitsprobleem en de aanpak daarvan heeft een specifi eke 

achtergrond, waar ik me, los van de instrumentele functie, in wil 

verdiepen.

Het tweede leven

De wetenschappelijke belangstelling voor de samenhang tussen 

crimineel gedrag en de culturele omgeving gaat terug tot de jaren 

dertig. Men raakte geïnteresseerd in de specifi eke subculturen 

waarbinnen criminaliteit kon ontstaan.4 Bekende voorbeelden zijn 

de bestudering van de maffi a of van jeugdbendes. Een belangrijke 

rol in deze benadering speelde de Chicago-school, meer in het 

bijzonder via het pionierswerk van Shaw en McKay (1932, 1942). 

De lokalisering van criminaliteit in bepaalde wijken leidde tot het 

inzicht dat crimineel gedrag cultureel wordt ‘overgedragen’. Deze 

Amerikaanse criminologie raakte zodoende ‘geïnspireerd’ door het 

straatleven, waarbij normoverschrijdingen werden begrepen vanuit 

3 En zou als zodanig in politieke zin invloedrijker kunnen zijn dan de sociaal-technologi-
sche criminologie.

4 Wellicht omdat in die jaren moderne, grootstedelijke subculturen opkwamen, zie in dit 
verband Hayward, 2004.
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de collectieve beleving ervan. Deze benadering heeft zich –  als 

een van de criminologieën – gedurende de gehele twintigste eeuw 

doorgezet.5 Zij is recentelijk nieuw leven ingeblazen onder de naam 

cultural criminology.

In een van de eerste programmatische boeken op dit terrein onder-

scheiden Ferrell en Sanders (1995) drie relaties tussen (sub)cultuur 

en criminaliteit. In de eerste plaats is er een samenhang tussen 

bepaalde criminele identiteiten en gebeurtenissen en een daarbij 

behorende culturele stijl. Neem bijvoorbeeld sommige vormen van 

rapmuziek, waarin met name (seksueel) geweld wordt verheerlijkt 

(Van Gemert, 2005). In de tweede plaats komt ook het omgekeerde 

voor, waarbij met name bepaalde muziek wordt toegeëigend door 

bepaalde criminele groepen. Zo worden bepaalde bands – soms 

tegen wil en dank – gewaardeerd door neonazi’s of skinheads 

(bijvoorbeeld Brown, 2004). Crimineel en daarmee samenhangend 

gedrag is in beide vormen een kwestie van stijl: ‘Much of this cultu-

ral meaning, action, identity and status is organized around style 

– that is, the shared aesthetic of the subculture’s members’ (Ferrell 

en Sanders, 1995, p. 5).

In de derde plaats onderscheiden Ferrell en Sanders het proces 

van betekenisverlening van bepaalde subculturele uitingen (p. 11). 

Daarbij gaat het om het idee dat criminaliteit vooral via de media 

een identiteit krijgen toegemeten. Hier wordt dan al gauw het woord 

‘constructie’ of ‘criminalisering’ gebruikt, dat teruggaat naar de 

etiketteringstheorieën in de criminologie.6 De crimineel wordt dan 

gezien als een creatie van de media of ‘those in power’. Voorbeelden 

daarvan zijn studies naar de representatie van de ‘serial killer’ (bij-

voorbeeld Egger, 2001) of van de drugsscene in de media. Eenzelfde 

benadering is overigens van toepassing op de strijd tegen crimina-

liteit, zoals de politiecultuur. Meer in het bijzonder spelen de media 

een grote rol in de representatie van crimefi ghting en de waardering 

daarvan door het publiek (bijvoorbeeld Peter R. de Vries).

Voor dit moment gaat het om de constatering dat criminologie in 

de beschreven benadering past binnen het onderzoeksdomein van 

de cultural studies. De verhouding tussen criminaliteit en cultuur 

verschijnt hier als een ‘coproductie’: het een valt eigenlijk – al dan 

5 Als voorbeelden van deze doorlopende criminologie noem ik Cohen (1955), Cloward & 
Ohlin (1960), Katz (1988).

6 En die de aanpak van criminaliteit over het algemeen weinig goed hebben gedaan.
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niet gemedieerd door de media – niet goed te begrijpen zonder het 

ander. Crimineel gedrag vormt zo bezien onderdeel van de col-

lectieve esthetiek van de desbetreffende (sub)cultuur. Een voor het 

onderwerp van dit artikel – de betekenis van criminaliteit in de 

huidige cultuur – verdergaande benadering komt van Mike Presdee. 

Zijn boek Cultural criminology and the carnival of crime (2000) start 

vanuit de constatering dat de huidige cultuur zo verzadigd is van cri-

minaliteit en geweld dat het soms wel lijkt of er niets anders is (p. 3).

Hij constateert – in lijn met Bauman – dat ‘excitement, even ectasy 

(the abandonment of reason and rationale)’, het doel van de crimi-

nele performance is (Presdee, 2000, p. 7). Hem gaat het om het idee 

dat criminaliteit en geweld ‘enjoyable’ kunnen zijn, en in de huidige 

samenleving begrepen kunnen worden als ‘a valueable consumer 

entertainment commodity’ … ‘we need a criminology that can 

comment on how culture kills’ (p. 11). Helaas toont ook Presdee zich 

behept met het virus van het constructivisme (bijvoorbeeld: ‘the 

act of taking a life does not become ‘murder’ until defi ned as such 

through the discourses of the powerful’, p. 16). Ondanks dergelijk 

plat relativisme zijn er in zijn boek voldoende aan knopingspunten 

te vinden voor een beter begrip van de hedendaagse criminaliteit.

Meer in het bijzonder geldt dit voor zijn analyse van het 

 carnavaleske karakter van veel van de hedendaagse criminaliteit. 

Carnaval is van alle tijden, en wordt over het algemeen begrepen als 

een tijdelijke omkering van de sociale orde. Het biedt een verstoorde 

refl ectie op de bestaande structuur. Maar in de huidige cultuur is 

volgens Presdee sprake van een soort carnavaleske transgressie, 

waar het gaat om de omgang met waarheid, autoriteit en consump-

tie (p. 44). Carnaval is overal en nergens: in satires, romans en fi lms, 

maar ook in lichaamsveranderingen, SM, dance parties, drugs-

gebruik, gang rituelen en extreme sporten (p. 47). Presdee introdu-

ceert in dit verband het begrip ‘second life’ dat hij ontleent aan het 

werk van de literatuurwetenschapper Mikhail Bakthin.7

Met dit begrip duidt Bakthin op ‘that part of life that is inaccessible 

and untouchable to the ‘offi cial’ world of the scientifi c rationality 

of modernity and its politics, parties and politicians. It is the realm 

of resentment and irrationality par excellence and also the realm 

of much crime’ (Presdee, 2000, p. 8). Presdee is van mening dat dit 

tweede leven van mensen onkenbaar is voor de mensen met macht; 

7 In: Rabalais and His World, Bloomington: Indiana University Press, 1984.
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deze kunnen dit slechts begrijpen in termen van immoreel, obsceen 

en onbeschaafd sociaal gedrag. Dit lijkt mij een slecht begrepen 

interpretatie van een domein dat sinds Freud als algemeen mense-

lijk kan worden beschouwd: dat van de lust, de fantasie en het taboe. 

Een kenmerk van de beschreven carnavalske uitingen is naar mijn 

mening nu juist dat deze in onze cultuur zijn ‘vrijgegeven’. Niet 

permanent en niet overal, maar wel in de openingen die het ‘nor-

male’, primaire leven biedt. Het tweede leven heeft een zekere status 

gekregen in de amusementswereld, de mediawereld, het internet en 

het uitgaansleven.

Presdee vraagt terecht aandacht voor de kenmerken van een cultuur 

die de deuren wagenwijd openzet voor individuele emoties, pri-

maire lustbeleving en normoverschrijding. ‘Learning must be fun, 

poverty must be fun, housework must be fun and as in Clockwork 

orange … violence, crime and disorder must be fun (2000, p. 63). De 

‘consumptie van criminaliteit’verschijnt hier als de genadevolle 

toestand van onverantwoordelijkheid. In de literatuur en in het 

publieke debat komen we deze hedendaagse mentaliteit tegen als 

narcisme, egoïsme, hedonisme, consumentisme, verloedering en 

onbeschaafdheid. Ik geef de voorkeur aan het begrip vitalisme 

(Boutellier, 2002). Daarmee wordt een directe relatie gelegd met de 

lichamelijke beleving en blijft het potentiële elan van een liberale 

cultuur overeind. Het voorkomt het voor de hand liggende cul-

tuurpessimisme dat momenteel de boventoon voert (bijvoorbeeld 

Dalrymple, 2001, 2005; Verbrugge, 2004).

Vloeibare identiteiten

Het begrip ‘tweede leven’ biedt de mogelijkheid om meer inzicht 

te krijgen in het vitalisme van de hedendaagse cultuur. Presdee 

beschouwt het verlangen naar extreme vormen van populair en 

persoonlijk plezier als een oppositioneel effect van een toenemende 

rationalisering. Een verdere rationalisering van het publieke leven 

zou volgens hem tot nog meer criminaliteit leiden (hfst. 9). Langs 

deze lijn blijft de culturele worteling van normoverschrijding naar 

mijn mening echter steken in een tegenstelling tussen rationaliteit 

en irrationaliteit. De carnavaleske criminaliteit is dan een  reactie, 

een vorm van verzet – alsof men eigenlijk anders zou willen. 

 Presdee’s vraag hoe het komt dat misdaad en geweld ‘enjoyable’ 
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kunnen zijn, blijft in feite onbantwoord. Om die reden neem ik – met 

het begrip second life onder de arm – mijn toevlucht tot het werk van 

Zygmunt Bauman, de Pools-Britse socioloog, wiens publicaties na 

zijn emeritaat snel in aantal toenamen.8

Bauman schreef in korte tijd drie boeken rond één woord: Liquid 

modernity (2000), Liquid life (2003) en Liquid love (2005). In deze 

boeken geeft hij zijn gedachtengoed een nieuwe wending. ‘“Liquid 

modern” is a society in which the conditions under which its 

 members act change faster than it takes the ways of acting to con-

solidate into habits and routines’. En de levens in zo’n samenleving 

tenderen naar een vloeibare levensstijl, die ‘cannot keep its shape 

or stay on course for long’ (Bauman, 2005, p. 1). We zijn gedoemd 

tot een leven zonder rust of regelmaat, omdat wat vandaag nieuw 

is, morgen alweer achterhaald blijkt te zijn. Bauman gebruikt het 

woord vloeibaar in contrast met het begrip solide.9 Het begrip 

liquid beschrijft een toestand die radicaal verschilt van het solide 

moderniteitsdenken. Het is een metafoor voor een nieuwe fase in de 

geschiedenis.

Om deze nieuwe fase te kenschetsen moet men een beroep doen 

op zware begrippen als individualisering, globalisering en techno-

logisering. Zij staan voor historische ontwikkelingen die een grote 

impact hebben op de wijze waarop westerse samenlevingen en hun 

inwoners vorm geven aan hun leven.10 De periode van solide moder-

niteit – na de Verlichting – kenmerkte zich door patronen, codes en 

regels waaraan men zich al dan niet kon conformeren, maar die hoe 

dan ook een stabiel oriëntatiepunt vormden. Dergelijke vaste oriën-

tatiepunten ‘are nowadays in increasingly short supply’ (Bauman, 

2000, p. 7). Het weven van patronen is thans in belangrijke mate een 

zaak van individuen zelf geworden. De sociale context is minder 

gestructureerd, minder hiërarchisch en minder vanzelfsprekend.

Deze nieuwe toestand heeft verstrekkende gevolgen voor een aantal 

trekken van modern samenleven: de relatie tussen tijd en ruimte, 

de plaats van arbeid, de emancipatie van burgers en de rol van de 

8 Zie voor een behandeling van eerder werk zie bijvoorbeeld Munters (1998) en
Boutellier (2002, hfst. 1).

9 Bauman (2000, p. 2) verwijst hier naar het Communistisch manifest van Engels en 
Marx, die schrijven over ‘melting the solids …’ opdat nieuwe solide vormen kunnen 
ontstaan (solid is in het Engels ook een zelfstandig naamwoord).

10 Paul Schnabel vat deze ontwikkelingen treffend samen met vijf i-woorden: internatio-
nalisering, individualisering, informatisering, informalisering en intensivering (voor een 
behandeling, zie Boutellier, 2005).
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gemeenschap. In tegenstelling tot de solide moderne samenleving is 

niet de plaats, maar de tijd de beslissende factor: ‘Time has become, 

fi rst and foremost, the weapon in the conquest of space’ (2000, p. 9). 

Zo ook veranderde de verhouding tussen kapitaal en arbeid; beide 

maakten zich los van specifi eke plaatsen en levenslange verplichtin-

gen. En waar de emancipatie van de burger centraal stond, is in een 

vloeibare samenleving het individu de bepalende eenheid (2000, 

p. 30). ‘To put it in a nutshell, “individualisation” consists of trans-

forming human “identity” from a “given” into a “task” and charging 

the actors with the responsibility for performing the task and for the 

consequences … of their performance’ (2000, p. 31-32).

We zijn volgens Bauman aldus getuige van ‘an unprecedented 

freedom of experimenting … and coping with their consequences’. 

Niet omdat we het leuk vinden, en niet omdat ‘those in power’ dat 

zouden willen, maar omdat we niet anders kunnen onder vloeibare 

condities: ‘individualisation is here to stay’ (2000, p. 37). De radicale 

individualisering leidt tot een andere beleving van de publieke 

sfeer. Deze vormt voor het individu een reusachtig scherm waarop 

het individu zijn persoonlijke beleving projecteert (2000, p. 39). 

De publieke ruimte wordt in toenemende mate bezet door private 

motieven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de politiek waarin het indivi-

duele motief domineert boven het politieke. Maar het geldt ook voor 

de publieke ruimte, waarin de individuele beleving centraal staat 

(Bauman geeft het voorbeeld van belgedrag met mobiele telefoons).

Het is een eerste reden om te spreken van een protocriminele 

cultuur. De huidige samenleving verkiest in zijn culturele verschij-

ningsvormen het individu boven de burger. Er groeit volgens Bau-

man een kloof tussen het individu de jure (de staatsburger) en het 

individu de facto (de levende burger). De empirische individualiteit 

is als het ware uit de jas van het juridische burgerschap gegroeid.11 

Individuele motieven, behoeften en verlangens krijgen alle ruimte 

en je hoeft steeds minder brutaal te zijn om die te nemen ook. Het 

begrip ‘het tweede leven’, dat we als heuristiek ontlenen aan Pres-

dee, is hier zonder meer van toepassing. Een vloeibare samenleving 

geeft ruimte aan uitingen en verlangens, die buiten de traditionele 

11 Tegen deze achtergrond is sprake van een totaal andere beleving van privacy. Het 
private is publiek geworden, zowel in de controlesfeer (camera’s, preventief fouilleren 
e.d.) als in de persoonlijke beleving (intieme telefoontjes in een volle treincoupé; seks 
voor de Büch en dergelijke). Dit verklaart waarom de bescherming van pricacy een 
enigszins onmodieuze vorm van engagement is geworden.
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normconformiteit vallen. Deze kunnen creatieve vormen aan-

nemen, maar ook gewelddadige, wrede of anti-sociale vormen die 

op zichzelf het gemeenschapsgevoel weer verder ondermijnen.

Explosieve gemeenschappen

Bauman schetst in zijn liquid-boeken een wereld op zijn kop, waarin 

de verhoudingen tussen publiek en privaat, ruimte en tijd, kapitaal 

en arbeid, burger en individu fl ink door elkaar gehusseld zijn. Meer 

in het bijzonder staat hij stil bij de plaats van de gemeenschap. De 

solide moderniteit was een tijdperk van wederzijdse betrokken-

heid, terwijl de vloeibare samenleving eerder leidt tot onthechting, 

ontwijking, vluchtgedrag en een hopeloze jacht op identiteit (2000, 

p. 120). Eenheid of gemeenschap zijn in zo’n wereld niet vanzelf-

sprekend, maar moeten gecreëerd worden, en dat gebeurt dan 

vooral als een daad van zelfbescherming. Deze zelfgecreëerde 

gemeenschappen zijn veelal gekoppeld aan vormen van geweld; 

Bauman spreekt hier van explosieve gemeenschappen ‘which need 

violence to be born and need violence to go on living’ (p. 193-194).

Bauman ontleent aan René Girard het inzicht dat gemeenschappen 

slachtoffers nodig hebben – outsiders, die dienst moeten doen om de 

grenzen te markeren (en dus niet te ver verwijderd moeten zijn van 

de gemeenschap) (p. 194). Dergelijke explosieve gemeenschappen 

passen bij een vloeibare samenleving en hebben vaak een tijdelijk 

en volatiel karakter.12 Zij hoeven niet per se dramatische geweld-

dadige vormen aan te nemen, maar hebben wel een uitgesproken 

beschermende functie. Bauman gebruikt hier afwisselend woor-

den als ‘carnival communities’ en ‘cloakroom communities’ – zij 

imiteren ‘echte’ gemeenschappen die veelomvattend en duurzaam 

zijn. Deze tijdelijke gemeenschapsvormen zijn vaak niet een oplos-

sing voor de kloof tussen ‘de jure’ en ‘de facto’ individualiteit, maar 

de symptomen en soms zelfs oorzaken van de sociale wanorde die 

eigen is aan de vloeibare samenleving.

De quasigemeenschappen van de vloeibare samenleving bieden 

onderdak aan individuen, die meer dan ooit snakken naar zekerheid 

12 We herkennen hier fundamentalistische moslimgroepen en (vooral in de VS) christe-
lijke groeperingen. 
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en identiteit. Maar zij bieden slechts tijdelijke opluchting. Vandaar 

dat Bauman als centrale emotionele toestand in een vloeibare 

samenleving spreekt van Unsicherheit, een begrip waarin hij een 

samensmelting ziet van de Engelse woorden insecurity, uncertainty 

en unsafety.13 ‘When Unsicherheit becomes permanent … being-

in-the-world feels less like a law-bound and law-abiding, logical, 

consistent and cumulative chain of actions, and more like a game in 

which the world “out there” is one of the players and behaves like all 

players do, keeps its cards close to the chest’ (2000, p. 137).

Het individuele lichaam en de gemeenschap zijn de laatste verde-

digingsposten op het steeds heviger slagveld waarop de strijd om 

bescherming, zekerheid en veiligheid zich voordoet (2000, p. 184). 

Indien mogelijk bewapenen (of verzekeren) we ons tegen risico’s 

(2000, p. 68-69). ‘Personal safety has become a major, perhaps thé 

major selling point in all sorts of marketing strategies  ... “Law and 

order” … has become a major, perhaps thé major selling point in 

political manifestatos and electoral campaigns’ (2003, p. 70). Steden 

zijn veranderd van een schuilplaats in de belangrijkste bron van 

gevaar (2000, p. 73). Het verband tussen beschaving en barbarij is 

omgekeerd; het gevaar is verschoven naar het hart van de stad en 

creëert ‘safety addicted citizens … gated communities’. Ook kanto-

ren zijn onneembare vestingen geworden (2003, p. 74), die van bin-

nen zijn verbonden met de global cyberspace. Maar waar de angst 

voor onveiligheid domineert, verdwijnt spontaniteit, fl exibiliteit, de 

vaardigheid om te verrassen en de kans op avontuur (2005, p. 76).

Het huidige communitaristische verlangen is zo beschouwd een 

rationele (maar illusoire) reactie op de crisis van de publieke sfeer 

(2000, p. 108). Dat verklaart het opkomende nationalisme, het 

neoconservatisme en het ontstaan van beschermde gemeenschap-

pen (in extremo gated communities).14 De vloeibare samenleving 

prefereert het individu boven de burger, en waar de gemeenschap 

wordt gezocht neemt zij al gauw gemankeerde vormen aan: tijdelijk, 

fundamentalistisch, explosief, ‘gated’.15 Stuk voor stuk verschij-

13 Naar mijn mening komt eenzelfde status in het Nederlands toe aan het begrip veilig-
heid, dat ik eerder heb getypeerd als een semantisch sleepnet  (2005).

14 Zie voor een uitwerking van ‘beschermde gemeenschappen’ als toekomstbeeld 
 Boutellier & Nieborg, 2005.

15 Bauman geeft hier wel een heel zwartgallig beeld van de mogelijkheden van ge-
meenschapsvorming. Zie in dit verband het begrip ‘lichte gemeenschappen’ dat werd 
 geïntroduceerd door Duyvendak en Hurenkamp (2004), ter onderscheiding van de 
zware, verplichtende gemeenschappen van het solide tijdperk.
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ningsvormen van menselijke verbanden waarin relaties geforceerd 

zijn en het vertrouwen min of meer is afgedwongen. Het is een 

tweede reden om te spreken van protocriminele cultuur –gemeen-

schappelijkheid organiseert zich rond Unsicherheit en neemt 

vormen aan die antisociaal gedrag in de hand werkt.

Permanente verandering

We volgen Bauman op zijn analytische weg door de vloeibare moder-

niteit. Meer in het bijzonder gaat het hier om het soort van leven dat 

zich onder haar condities ontwikkelt. ‘“Liquid life” is a kind of life 

that tends to be lived in a liquid modern society’, dat wil zeggen een 

samenleving waarin de condities sneller veranderen dan de tijd die 

nodig is om te consolideren in gewoonten en routines (Bauman, 

2003, p. 1). Hoge snelheden, snelle wisselingen van condities en 

vluchtige relaties leiden tot permanente onzekerheid. De enige 

zekerheid is de noodzaak om steeds weer opnieuw te beginnen. 

Geen behoud en continuïteit, maar vergeten, deleten, laten vallen en 

verplaatsen bepalen het vloeibaar leven (Bauman, 2003, p. 2).16

In een vloeibare samenleving bestaat geen benchmark voor confor-

miteit (en kwaliteit). We streven niet naar een normale toestand, die 

een eindstation vormt. Bauman geeft het voorbeeld van de fi tness. 

We willen niet alleen gezond zijn, maar vooral ook fi t. En fi t is een 

subjectieve ervaring, die in feite geen criterium kent (2000, p. 77).17 

Fit en veilig zijn de wensdromen van vloeibare identiteiten, die 

beide geen eindpunt kennen. Volgens Bauman is het archetype van 

de nieuwe beleving van individualiteit het shoppen. De drive achter 

het fanatieke koopgedrag (consumentisme) is niet de behoefte, 

maar het verlangen, op te vatten als wensrijke fantasie (2000, p. 73). 

Vrijheid valt in een vloeibare samenleving samen met de ‘freedom 

to shop’ (2000, p. 88). De shopping malls vormen een bijna perfecte 

vervulling van het verlangen naar vrijheid en veiligheid.18

16 De afvalindustrie heeft een koppositie in een liquid life’s economy (p. 3): creatieve 
destructie.

17 Op dit punt valt een opmerkelijke vergelijking te maken met de overgang van crimi-
naliteit naar veiligheid. Criminaliteit is objectief meetbaar, waar veiligheid vooral een 
subjectieve toestand zonder eindterm vormt (zie Boutellier 2005).

18 Zij bieden momenten van een gerealiseerde veiligheidsutopie, Boutellier, 2002.
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Afgeschermd door private beveiligers wanen we ons absoluut vrij 

– onder de conditie dat we kunnen spenderen. De keuzevrijheid is 

overweldigend, maar de doorlooptijden zijn maar kort. Wat vandaag 

in is, is morgen ouderwets (met de kans dat het in gerestylde vorm 

overmorgen weer hip is). Natuurlijk zijn de problemen met een 

vloeibare levensstijl niet gelijk verdeeld. Zowel boven- als onderaan 

de maatschappelijke ladder treft men identiteitsproblemen. Bij veel 

mogelijkheden en middelen moet men kiezen, bij weinig heeft men 

moeite om vast te houden. En de meesten van ons zitten er tussen in: 

we weten niet wat we zijn en hebben moeite om dat wat we zijn ook 

te blijven. We hebben de neiging om zoveel mogelijk levens in dat 

ene te stoppen (zoals in een computerspel).

In zo’n omgeving veroorzaakt loyaliteit eerder schaamte dan trots 

(‘al twintig jaar in het onderwijs?’). Dit is geen cultuur van leren 

en kennisaccumulatie, maar een van discontinuïteit, vergeten en 

weer opnieuw beginnen (2003, p. 62). Verandering, vernieuwing, 

innovatie zijn de slagwoorden van het vloeibare tijdperk. Maar 

dit keer niet in het teken van de vooruitgang, maar in dat van de 

loutere voortgang. Het vloeibare tijdperk kent geen doelen en trekt 

geen fi nishlijn; het kent slechts permanentie toe aan overgangs-

situaties (2003, p. 66). ‘There is change, always change, new change’, 

maar geen bestemming, geen eindpunt en geen anticipatie op een 

volbrachte missie. Vooruitgang roept nu de angst op voor verlies, het 

gevoel de trein te missen, achtergelaten te worden, overbodig te zijn. 

Deze angst om ‘afval’ te worden, kan alleen worden gekeerd door 

het zelf te produceren.

‘Liquid life means constant self-scrutiny, self-critique and self-

censure. Liquid life feeds on the self’s dissatisfaction with itself’ 

(2003, p. 10-11) – het vloeibare leven is als een perpetuum mobile. 

De stijd om uniek te zijn is de motor van de massaproductie en 

massaconsumptie, maar is een permanente bron van teleurgestel-

den die niet vinden wat ze zoeken (2003, p. 24-25). Tussen vrijheid 

en veiligheid wordt zelden een bevredigende balans gevonden. Het 

vloeibare leven kent weinig gezagsverhoudingen; het is een wereld 

van ‘meer-gelijken’. Celebrities zijn de meest prominente personages 

van de cast van vloeibare karakters (2003, p. 49). Historisch schetst 

Bauman een ontwikkeling van martelaren naar helden en van 

helden naar beroemdheden – waarbij nauwelijks nog duidelijk is wat 

de verdiensten zijn.
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Het tijdperk van de ironie is afgelost door het tijdperk van de 

glamour, waarbij aangetekend moet worden dat de toegang tot die 

wereld zeer ongelijk verdeeld is. Deze staat vooral open voor de rij-

ken en de machtigen. Maar, zo zou ik willen toevoegen, zij is via de 

sport en televisie niet geheel gesloten voor de kanslozen. Daarvoor 

is niet zozeer fi nancieel of cultureel kapitaal vereist, maar bepaalde 

vormen van talent of de zogenaamde idols-x-factor. Cultuur was 

altijd gekoppeld aan vooruitgang en verbetering (‘cultiveren’). Maar 

de wereld veranderde en het management (de ‘managerial revolu-

tion’): verschoof van normatieve regulering naar emotionele verlei-

ding (2003, p. 57), ‘preventing any hardening into habits or norms’. 

Culturele creativiteit raakte ondergeschikt aan de consumptieve 

markt  – er moet marktwaarde zijn wil iets waardevol zijn.

Bauman laat in zijn genadeloze beschrijvingen van de vloeibare 

moderniteit zien hoe sociale orde en burgerschap (gemeenschap en 

identiteit) langzaam zijn meegesleurd door een permanente stroom 

van verandering. Het is tegen deze achtergrond dat ik een derde 

kenmerk van een protocriminele cultuur wil introduceren: het hoge 

tempo van de ontwikkelingen en de kans om door de centrifugale 

krachten uit het systeem geslingerd te worden (‘trash’). Het Griekse 

proto betekent oer of eerste, datgene wat voorafgaat aan iets wat 

standaard is of wordt.19 Het lijkt me gerechtvaardigd om de vloei-

bare toestand van onze samenleving te beschrijven als een cultuur 

die mensen ontvankelijk maakt voor normoverschrijdingen en/of 

voor de angst daarvoor. Criminaliteit vormt een wezenskenmerk 

van de hedendaagse samenleving, en dat geldt onverkort voor de 

obsessieve aandacht ervoor.20

Tot besluit

Wanneer het over de ontwikkeling van de criminaliteit over de laat-

ste veertig jaar gaat, wijst men vaak op de kwantitatieve toename. 

Toch is de kwalitatieve ontwikkeling minstens zo veelzeggend. Wie 

realiseert zich dat de eerste bankoverval in Nederland plaatsvond 

19 Brinkgreve en De Swaan gebruikten het woordje bijvoorbeeld in de combina-
tie protoprofessionalisering: ‘veranderingen in de alledaagse oriëntatiewijzen en 
levensgewoonten van leken’ (Brinkgreve e.a., 1979, p.21), die ertoe bijdragen dat men 
ontvankelijk wordt voor – in dit geval – hulp van de professional.

20 David Garland (1996) spreekt in dat verband van een ‘high crime culture’. 
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in 1962?21 En wat te denken van het voetbalvandalisme, de wapen-

handel, het uitgaansgeweld, de drugscriminaliteit, het witwassen, 

de weedplantages, islamitische terreurdaden,  mensensmokkel, 

intimiderende overlast, verschillende vormen van fraudes (sociale 

zekerheid, belasting, Albert Heijn), zinloos geweld? Stuk voor stuk 

criminele daden die het domein van misdaad en straf een volstrekt 

ander aanzien gaven. Criminaliteit is van alle tijden, maar zij veran-

derde, en de bestrijding ervan veranderde navenant.

Het is opmerkelijk hoe weinig aandacht analytici van de ‘veilig-

heidscultuur’ hebben voor de kwalitatieve verandering van de 

criminaliteit. David Garland schreef in 2001 een magistraal boek 

over het veranderde crime complex, ‘een kenmerkend cluster van 

attituden, geloof en vooronderstellingen’ rond criminaliteit en straf 

(p. 163). Maar hij deed dit vrijwel zonder referentie aan het gewij-

zigde criminaliteitsbeeld. Alsof veiligheidsbeleid zich voltrekt in een 

autopoiesisch universum van zichzelf creërende en elkaar verster-

kende controlesystemen. Ook de theoretici van de pluriformering 

van de politiefunctie beschrijven deze vaak zonder analyse van de 

ontwikkeling die deze motiveert of legitimeert.22

De in dit opzicht gemankeerde analyses van het hedendaagse vei-

ligheidsthema ademen naar mijn mening de geest van Michel Fou-

cault, de invloedrijke Franse fi losoof, die macht beschrijft als een 

proces dat zich min of meer autonoom voltrekt. Iedere aan komende 

criminoloog maakt kennis met zijn analyse van het Panopticon, 

de koepelgevangenis die Jeremy Bentham in 1791 ontwierp als het 

ideale systeem van toezicht en controle (Foucault, 1975). Vanuit de 

centrale inspectiepost in het midden konden de gevangen in hun 

cellen via ‘lichtdwang’ en een ingenieus geluidssysteem via buizen 

in de gaten worden gehouden. Het Panopticon stond voor Foucault 

model voor een samenleving die haar burgers disciplineerde via 

onzichtbare controle over lijf en geest.

De delinquent als creatie van de macht; de crimineel als uitvinding 

van de criminoloog – die opvatting domineert de analyses van 

de ‘culture of control’. Ook Bauman ontkomt niet geheel aan de 

ontmaskerende grondtoon van de cultuurkritiek. Zijn werk leest 

als een bombardement van grote woorden, scherpe observaties en 

21 Volgens het televisieprogramma ‘Andere tijden’.
22 Johnston & Shearing (2003) schreven bijvoorbeeld een voortreffelijk boek over ‘het 

besturen van veiligheid’, maar eveneens zonder één verwijzing naar de veranderde 
criminele werkelijkheid.
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overweldigende diagnoses. Hij presenteert een hermetische analyse 

waarin nauwelijks oog bestaat voor consolidatie, voor de perma-

nentie van maatschappelijke instituties, en voor de continuïteit van 

menselijke betrekkingen. Maar in zijn analyse maakt hij zich wel los 

van al te schematische tegenstellingen tussen macht en onmacht. 

De vloeibare moderniteit levert een cultuur op die in het teken staat 

van de snelheid, de uitbundigheid en het consumentisme. Zijn 

analyse van cultuur sluit naadloos aan op Ullrich Becks analyse van 

de riscomaatschappij (1986).

In een ontideologiseerde wereld zijn de problemen van een andere 

orde dan die van louter verdeling. Niet dat deze zijn verdwenen, 

maar zij zijn opgenomen in een grotere dynamiek van Unsicher-

heit en verantwoordelijkheid. Ik heb drie elementen aangedragen 

voor de stelling dat we leven in een protocriminele cultuur. In de 

eerste plaats de radicale individualisering, die ruimte geeft aan 

het ‘onaangepaste’ tweede leven om naar buiten te treden en zelfs 

een zekere status te verkrijgen. In de tweede plaats het verlangen 

naar zekerheid, dat de weg opent naar gemankeerde gemeenschaps-

vormen die in zichzelf een bedreiging kunnen vormen van de soci-

ale orde (fundamentalisme, gated communities). En ten derde het 

hoge tempo van culturele verandering dat het gevaar van uitsluiting 

met zich meebrengt.

Normoverschrijding ligt in het verlengde van een vitalistische 

levensstijl, die kenmerkend is voor een vloeibare samenleving. Deze 

betekenis bepaalt de zelfopvatting van burgers. Zij zijn potentieel 

slachtoffer of potentieel dader (protocrimineel) of afwisselend alle-

bei. Criminaliteit wordt daarbij steeds meer gezien als een al dan 

niet bewuste keuze die onder controle gehouden moet worden. Het 

is binnen dit kader dat de vraag naar de reikwijdte van de diagnose 

opkomt. Deze leidt tot de onontkoombare vraag of er een veilig-

heidsbeleid mogelijk is dat bij kan dragen aan de terugdringing van 

de uitwassen van de vloeibare samenleving, zonder ten prooi te 

vallen aan een of andere vorm van fundamentalisme – fundamenta-

lisme van de staat of van gemeenschappen.

De centrale tegenstelling is volgens Bauman niet langer die tussen 

conformiteit en deviantie, maar die tussen louter bescherming 

zoeken of verantwoordelijkheid nemen. In een protocriminele 

cultuur bestaat de verleiding om te kiezen tussen enerzijds vitalis-

tisch gedrag en anderzijds het zoeken van bescherming. Politiek 

beleid komt dan in het teken van de veiligheid te staan. Maar de 



42 Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 5 2006

sociale opgave van een vloeibare samenleving is complexer dan dat. 

Bauman (2003, p. 213) houdt een pleidooi voor ‘the promotion of 

autonomy and freedom, individual self awareness, understanding 

and responsibility’, tegen de achtergrond van de verdediging van de 

publieke sfeer (2000, p. 39).

‘In skating over thin ice our safety is in speed’, citeert Bauman de 

literator Ralph Waldo Emerson (1803-1882). Het komt er daarbij op 

aan het hoofd koel te houden en op de been te blijven. In het veilig-

heidsbeleid moet rekening worden gehouden met andere belangen 

dan loutere bescherming. Het gaat om meer dan veiligheid: recht-

vaardigheid, sociale samenhang, vertrouwen. De echte uitdaging 

van een vloeibare samenleving schuilt in het laveren tussen deze 

verschillende doelstellingen. Een geloofwaardig antwoord op de 

veiligheidsproblematiek bestaat uit een zekere ‘solidisering’ van een 

vloeibare samenleving. Daarvoor moeten negatieve vitalistische 

impulsen onder controle worden gebracht, maar bij voorkeur op 

zo’n manier dat dit uiteindelijk bijdraagt aan een vitale, vloeibare 

samenleving
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Naar een criminologie van het 
lichaam?

Over angst, het nemen van risico’s, belevingen en identiteit

P. Van Calster*

Ain’t no wrong now, ain’t no right,

There’s only pleasure and pain

Jane’s Addiction

Steeds meer en steeds vaker worden wij in onze samenleving gecon-

fronteerd met daden van ogenschijnlijk zinloos geweld. Jongeren 

trekken er op zaterdagavond op uit om het confl ict op te zoeken. Er 

worden gevechten uitgelokt die met GSM-toestellen worden gefi lmd 

en op internet geplaatst (happy slapping). Er bestaat een nachtclub-

cultuur waar mensen louter voor de spanning en de thrills doelbe-

wust onveilige seks hebben, en waar niemand van elkaar weet wie er 

HIV-besmet is. Er zijn vrouwen die diefstallen plegen en daar soms 

een orgasme bij krijgen. Vorig jaar nog rolde de Ieperse politie een 

groep steamers uit de betere middenklasse op, die verklaarde het 

voor de kick en het plezier te doen. Het groepje liet zich de Tacchini-

bende noemen, naar het exclusieve Italiaanse sportkledingmerk.

Het zoeken van mensen naar sensatie en kicks is onderzoekers niet 

helemaal onbekend. Sociologen zoals Stephen Lyng (2004) focusten 

al eerder hun aandacht op wat zij edgework noemen, zoals de aan-

trekkingskracht die uitgaat van gevaarlijke sporten en bungy-sprin-

gen en dus de confrontatie met het gevaar. Ze nemen een profane 

houding aan en bestuderen de kick binnen de contouren van de 

laatmoderne samenleving. In deze laatmoderniteit is immers alles 

voorhanden en is niets onbereikbaar. Volgens De Cauter (1995) zorgt 

een overdaad aan prikkels en belevenissen (en niet een tekort eraan) 

ervoor dat de mens aan ervaringsarmoede lijdt en in een apathische 

* Dr. Patrick Van Calster is docent en onderzoeker bij de vakgroep Criminologie van de 
Vrije Universiteit Brussel.
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roes geraakt. Om aan deze apathie te ontsnappen en de betekenis-

volle ervaring te herwinnen, zoekt de mens het extreme op. Hij kan 

alleen nog ervaringskapitaal verwerven in ontdekkingstochten, 

seks, geweld, extreme sporten, en dergelijke. Wanneer ook deze 

ervaringen betekenisloos geworden zijn, kan hij niet anders dan 

sterkere prikkels zoeken. In onze samenleving, die drijft op geweld, 

sensatie en extremiteiten zijn dan gewelddadige kicks en extreme 

sensaties de wegen naar die ervaringen.

Filosofen zoals Georges Bataille geven meer uiting aan metafysische 

neigingen. Voor hen is het overschrijden van het toelaatbare een 

daad die geassocieerd moet worden met een zoektocht naar het hei-

lige. Het wortelt in het besef dat de mens weet heeft van zijn eigen 

sterfelijkheid en juist daarom het verbod opzoekt en uitdaagt.

Met andere woorden, deze sociologen en fi losofen wijzen ons erop 

dat opwinding en dus het levensgevoel veelal wordt ervaren in het 

verbod en het gevaar. Belevingen en voelen – met andere woorden, 

het menszijn – relateren zij aan uitdagingen, gevaren en verboden. 

Dit betekent dat de remedie – zoals het strafrecht – wat ze aan wil 

pakken mede heeft veroorzaakt. De slang bijt in zijn eigen staart. 

Immers, indien de aanpak van criminaliteit juist een trigger is 

voor het plegen ervan, betekent dit dat bepaalde gedragingen juist 

omwille van een verbod aantrekkelijk worden, en dit speelt dan 

weer een rol in de constructie van genot en gevaar, dat dan weer een 

rol speelt in het plegen van criminaliteit, dat tot een strenger regle-

menteren leidt, wat dan weer … De gebruikelijke maatschappelijke 

reacties op criminaliteit bieden hier niet langer een oplossing. Line-

aire en éénduidige oplossingen lijken eerder een averechts effect te 

hebben. Eén van de gevolgen van het halsstarrig vasthouden aan 

lineaire redeneringen is dat de westerse overheden begonnen zijn 

met het criminaliseren van alledaagse en cultureneigen gedragin-

gen (Presdee, 2000).

In deze bijdrage probeer ik enkele voorzichtige krijtlijnen te tekenen 

die misschien als uitgangspunt kunnen worden gebruikt om deze 

problemen te helpen verduidelijken en te duiden. Het fenomeen 

‘kick’ als zodanig staat dus niet centraal in deze bijdrage. Ik wil 

eerder aangeven dat de kennisinfrastructuur die de criminologie 

door de jaren heen ontwikkeld heeft, weinig adequaat lijkt om met 

nonlineariteit om te gaan. Kicks behoren immers tot het domein van 

het gewaarworden en het irrationele. Vooralsnog bestaat binnen 

de criminologie geen degelijk onderbouwd onderzoekskader dat 
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dergelijke zaken tot haar voornaamste onderzoeksobject maakt. 

Mijn opzet is daarom om de contouren van een criminologie te 

schetsen die traditioneel gebruikt wordt om de sociale werkelijkheid 

te interpreteren. Ik noem dit een criminologie van het hoofd, omdat 

het de nadruk legt op lineariteit, functionaliteit en determinatie. 

Deze vorm van aan criminologisch onderzoek doen lijkt op haar 

grenzen te zijn gestoten en lijkt steeds minder in staat te zijn om 

hedendaagse problemen te begrijpen, laat staan te remediëren 

(Van Calster, 2005a). Daarna onderneem ik een poging om een 

criminologie van het lichaam te ontwikkelen, waarin sensaties, 

belevingen, angsten en (de bestendiging van) identiteiten centraal 

staan. Ik hoop dit alles te illustreren met voorbeelden uit het onder-

zoek naar georganiseerde misdaad.

Een betrokken of afstandelijke benadering van de sociale 
 werkelijkheid?

In Problems of involvement and detachment uit 1956 maakt Norbert 

Elias een onderscheid tussen twee manieren om de werkelijkheid te 

benaderen. De eerste manier noemt hij betrokkenheid (involvement) 

en weerspiegelt de manier waarop de natuur in het vóórweten-

schappelijke tijdperk werd ervaren. In dit vóórwetenschappelijke 

tijdperk ervoeren mensen de natuur als een bundel van mysterieuze 

krachten die, vaak met veel geweld, op hen handelden en die zij niet 

of weinig begrepen, laat staan controleerden. Dergelijke situaties 

maakten hen angstig. Zij geraakten betrokken in wat zij ervoeren; 

dat wil zeggen, zij reageerden zeer emotioneel en hadden het moei-

lijk om zich in deze toestand te handhaven. Het resultaat was dat zij 

op een magisch-mythische manier met deze angsten omgingen. De 

natuur werd immers begrepen in termen van onpersoonlijke krach-

ten en geesten die op hen handelden en die hun controle overstegen. 

Kortom, men onderwierp zich en conformeerde zich aan de natuur.

De tweede benadering noemt Elias de afstandelijkheid 

 (detachment). Deze manier verduidelijkt hij aan de hand van de 

(natuur)wetenschappelijke methode. Immers, deze methode stelde 

de mens in staat om zijn angst voor het ongekende te overwinnen 

en om over de natuur na te denken als iets dat onder controle kon 

worden gebracht. Door op een afstandelijke manier de werkelijkheid 

te benaderen en dus als een soort objectieve waarnemer de natuur 
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te bestuderen, voelde men zich minder betrokken bij de natuur 

en dus minder emotioneel. Het resultaat was dat de angst voor 

het onbekende grotendeels verdween en dit leidde tot een grotere 

controle over de natuur.

Misschien is de criminologie, meer nog dan enige andere sociale 

wetenschap, het meest begaan met  en geobsedeerd door controle. 

Ongetwijfeld heeft haar onderzoeksobject, het politie- en justitie-

apparaat, daar een belangrijke hand in. Dit onderzoeksobject 

bepaalt immers de interesse die onderzoekers ontwikkelen voor 

bepaalde (en vaak terugkerende) onderzoeksvragen (Hoogenboom, 

1996, p. 142). Zelfs wanneer onderzoekers gebruikmaken van meer 

kwalitatieve onderzoeksmethoden om uitspraken te doen over de 

sociale werkelijkheid, zoals tekstanalyse van gerechtelijke verslagen, 

interviews met gevangenen en etnografi sche onderzoeksmethoden, 

zoals participerende observatie, dan nog blijven onderzoekers zich 

beperken tot bepaalde vormen van criminaliteit en tot bepaalde 

klassen van mensen die met een politionele en justitiële bril worden 

bekeken en bestudeerd. Laten we ons daarom richten op de wijze 

waarop deze criminologen de sociale werkelijkheid benaderen.

Een criminologie van het hoofd

Net zoals de meeste onderzoekers hebben ook criminologen de 

neiging om de sociale werkelijkheid in delen op te breken en hun 

aandacht te richten op geïsoleerde en controleerbare elementen. 

Zij schrijven grenzen toe aan wat zij onderzoeken en zonderen 

daardoor hun onderzoeksobject af van de rest van de sociale wer-

kelijkheid. Het resultaat is dat de sociale werkelijkheid in bepaalde 

categorieën wordt opgedeeld en dat deze categorieën quasihomo-

geen worden voorgesteld (Allen, 1998). Deze vereenvoudiging staat 

toe dat naar de relaties tussen categorieën wordt gekeken. Op deze 

manier zijn onderzoekers in staat om de patronen in de interac-

ties tussen de categorieën te observeren, terwijl ze naar relaties 

en wetmatigheden zoeken. Op basis daarvan construeren zij dan 

verklaringen en mogelijke oplossingen voor opduikende problemen. 

Met andere woorden, onderzoekers plaatsen zich tijdens dit proces 

buiten het onderzoeksobject en stellen er als een soort objectieve 

waarnemers hypotheses over op (Van Calster, 2005b). Zij benaderen 

de sociale werkelijkheid dus op een afstandelijke manier. Het is juist 
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deze manier van werken die ze de mogelijkheid geeft om algemene 

(voorspelbare) patronen te ontdekken. Het verlaagt de angst en wekt 

de indruk dat de sociale werkelijkheid onder controle kan worden 

gebracht.

Onderzoekers bestuderen met andere woorden het geheel. Het 

gevolg is dat onderzoekers de delen, zoals individuen, organisa-

tiestructuren, bepaalde taken en werkwijzen, onderzoeken op 

wat zij aan het geheel bijdragen. Deze delen worden verondersteld 

te bestaan omwille van het geheel en om het geheel in stand te 

houden. Georganiseerde misdaad en criminele organisaties worden 

aldus begrepen als systemen die op een dynamische wijze een doel 

willen bereiken. De delen nemen deel aan het geheel (Van Calster, 

2005c). Het geheel wordt dus bestudeerd als een autonoom functio-

nerend ‘ding’. Ik wil deze manier om aan criminologisch onderzoek 

te doen omschrijven als een criminologie van het hoofd.

We zien deze redenering duidelijk geïllustreerd in het economisch-

geïnspireerde onderzoek naar georganiseerde misdaad. Door zich 

op illegale marktmechanismen te focussen, ontdekten onderzoe-

kers dat de illegale markt geregeld wordt door allerlei wetmatig-

heden en dat criminele organisaties aan deze wetmatigheden lijken 

te gehoorzamen (zie onder anderen Reuter, 1983; Haller, 1990; 

Williams, 1998; 1999; Smith, 1980; Savona e.a., 1995; Adamoli e.a., 

1998). Het leidde onder meer tot de conclusie dat de georganiseerde 

misdaad onvermijdelijk is, omdat er altijd criminele organisaties 

zullen opstaan die aan een economische vraag willen voldoen 

(Van Duyne e.a., 1990, p. 134-135). De vorm die de georganiseerde 

misdaad aanneemt wordt dus in belangrijke mate bepaald door de 

economie. Structuren, uitvoeringen en strategieën zijn afhankelijk 

van de illegale marktdynamieken.

Maar ook het gedrag van individuen wordt bestudeerd in relatie 

tot het geheel. Zo wordt de leiding van een criminele organisatie 

verondersteld als een rationele ondernemer te werk te gaan (Van 

Duyne e.a., 1990, p. 14). De functie van deze leider of ondernemer is 

dat hij het territorium afspeurt naar winstgevende mogelijkheden 

en daarop zijn strategieën afstelt (Dombrink, 1984, p. 588-592). 

De verdeling van de taken, het vaststellen van de opdrachten, 

kortom de centrale bedrijfsvoering van criminele organisaties gaat 

volledig uit van de organisatoren aan de top (Van Duyne e.a., 1990, 

p. 45). Vaak worden nieuwe economische mogelijkheden ontdekt 

door middel van de relaties die men binnen het criminele milieu 
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onderhoudt (Rebscher en Vahlenkamp, 1988). Met andere woor-

den, de wetenschappelijke aandacht gaat uit naar uitzonderlijke 

individuen die over de noodzakelijke charismatische en rationele 

kwaliteiten beschikken (Reuter en Haaga, 1989, p. 44; 46). De 

anderen in de organisatie zijn bijkomstig en worden gereduceerd tot 

louter uitvoerders.

Wat meteen opvalt is dat deze onderzoekers vanuit een ‘achteraf’-

perspectief naar de gegevens kijken. Achteraf wordt duidelijk dat 

bepaalde gedragingen belangrijk bleken te zijn, of dat bepaalde 

personen belangrijke pionnen bleken te zijn voor criminele pro-

jecten. Er wordt dus door deze onderzoekers een zekere mate van 

belangrijkheid aan deze gebeurtenissen en personen toegekend.1 

Zoals ik hierboven heb geargumenteerd, komt dit omdat zij de 

interactiepatronen tussen de verschillende individuen observeren, 

terwijl ze naar relaties en wetmatigheden zoeken.

Juist door zich te concentreren op deze algemene dynamieken pre-

senteert deze benadering het gedrag van mensen als een klinische 

aangelegenheid en worden er allerlei gecompliceerde dynamieken 

tussen criminele organisaties en individuen genegeerd. Heel 

wat zaken die weliswaar door empirisch onderzoek opgemerkt 

worden, zoals het zich niet houden aan geheimhouding en het 

uiten van emoties door roddel en fantasieën, worden genegeerd 

en/of gestroomlijnd door de bestaande denkkaders die deze zaken 

veelal als uitzonderlijk en disfunctioneel beschouwen. Toch geeft 

empirisch onderzoek aan dat de formele regels die ondubbelzinnige 

zwijgzaamheid afdwingen, zelden gerespecteerd worden (Klerks, 

2000, p. 211; Zaitch, 2002, p. 300; Adler en Adler, 1980, p. 460). Maar 

deze bevindingen worden in het denken over georganiseerde mis-

daad beschouwd als anomalieën, waardoor deze empirische bevin-

dingen niet of amper worden opgenomen in het onderzoekskader of 

theorievorming. Emoties worden geïnterpreteerd als elementen die 

de effi ciëntie van de uitvoering van het project in gevaar brengen. 

Vandaar ook dat sommige vormen van geweld als ‘zinloos’ worden 

beschouwd.

Zijn er dan helemaal geen onderzoekers die erop gewezen hebben 

dat het plegen van criminaliteit ook gewoon fun kan zijn? Natuurlijk 

1 Zoals ik reeds elders heb geargumenteerd (Van Calster, 2005a) is dit op het moment 
zelf allemaal veel minder duidelijk. Volgens mijn onderzoek spelen op het moment zelf 
vele andere dynamieken eveneens een rol en is er veel onzekerheid en onwetendheid.
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wel! Geïnspireerd door netwerktheorie, meer specifi ek de ego-

centrische onderzoekstraditie binnen deze theorie, hebben een 

handvol onderzoekers (zoals Aniskiewicz, 1994; Akerström, 1993; 

Klerks, 2000) wetenschappelijke interesse getoond voor emotieve en 

intuïtieve processen. Peter Klerks (2000, p. 216) en Malin Akerström 

(1993, p. 161-165) bijvoorbeeld argumenteren dat heel wat crimi-

nelen plezier in het leven hebben en wijzen erop dat er ook andere 

motieven, zoals opwinding en zelfrealisatie, kunnen worden aan-

gewezen dan uitsluitend het streven naar winst. Malin Akerström 

(1993, p. 155; p. 164-165) stelt zelfs dat criminaliteit een manier van 

leven is en dat veel criminelen zichzelf zien als avonturiers.

Echter, een nauwkeurig onderzoek van de uitgangspunten van 

deze onderzoeken legt bloot dat er toch opnieuw naar functiona-

liteiten wordt gezocht. Deze onderzoekers maken immers gebruik 

van een concept dat in de organisatieliteratuur sterke cultuur 

wordt genoemd (ten Bos, 2000, p. 134-172). Met dit begrip wil men 

aanduiden dat confl icten en irrationaliteiten moeten wijken opdat 

effi ciëntie kan worden bereikt. Cohen (1977, p. 107) bijvoorbeeld 

stelt dat zonder een gedeelde cultuur een criminele organisatie 

helemaal niet optimaal kan functioneren omdat het oplossingen 

voor problemen forceert. Volgens Beare (1996) werkt een groep die 

dezelfde cultuur deelt gemakkelijker samen. Een gedeelde cultuur 

bepaalt immers op welke wijze iedereen binnen de organisatie zijn 

taken uitvoert. De interacties die het resultaat zijn van deze regels 

worden daardoor gekarakteriseerd door uniformiteit, conformiteit 

en herhaling. Een cultuur wordt daarom beschouwd als software 

die in de hoofden van de leden van een organisatie zit en hun gedrag 

programmeert (Hofstede, 1991).

Deelnemers aan criminele projecten hebben dus het gevoel dat 

ze tot hetzelfde grote geheel behoren. Volgens Akerström (1993, 

p. 164-165) is iedereen die tot een sterke cultuur behoort omringd 

door gelijkgestemde personen die allen hetzelfde doel voor ogen 

hebben. Volgens Francis Ianni (1972, p. 108) is de georganiseerde 

misdaad dan ook niets meer dan een traditioneel sociaal systeem, 

dat georganiseerd wordt door gedeelde culturele waarden. Immers, 

individuen die een te afwijkende mening of gedrag tentoonspreiden, 

worden door het collectief gecorrigeerd (Hess, 1998, p. 143). Het 

verklaart waarom een organisatie (c.q. fenomeen) kan uitgroeien 

tot een gemeenschap, waarin mensen affectieve banden hebben 

met elkaar en met het collectief waartoe ze behoren (Parker, 1998, 
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p. 79). Dit draagt ertoe bij om de georganiseerde misdaad als een life 

style (Akerström, 1993) te beschouwen, een way of life, een cultuur, 

een gemeenschap. Het individualiseert cultuur als een collectief 

en schrijft er waarden en motieven aan toe (zoals eer, reputatie, 

geweld, winst en pose). Het maakt van het collectief een gemeen-

schap (Akerström, 1993), die op zijn beurt als een soort handelend 

individu wordt beschreven en die de handelingen van de leden 

rechtvaardigt. Het gedrag van de leden van een criminele organisa-

tie wordt dan aangedreven door de waarden van die gemeenschap. 

Kortom, deze onderzoekers slagen er uiteindelijk toch weer in om 

velerlei functionaliteiten en rationaliteiten te ontdekken in plezier!

Wat in deze economisch-geïnspireerde onderzoeken en netwerk-

benaderingen naar voren komt, is dat er gezocht wordt naar de 

systemen waaruit het handelen voortkomt. De oorzaken van wat 

mensen doen, worden met andere woorden in een systeem geloka-

liseerd dat een determinerende invloed uitoefent op het menselijke 

gedrag. Men verklaart de reden voor gedragingen door te veronder-

stellen dat er iets (zoals economie, cultuur, waarden, groepsgeest en 

mentaliteit) aan die interactie voorafgaat, en waardoor die interac-

tie zich op een kenbare en voorspelbare manier ontrolt. Dit is een 

lineaire opvatting van het handelen.

Men heeft de indruk dat wanneer deze systemen optimaal zijn, 

het handelen hierdoor in goede (lees: gecontroleerde) banen kan 

worden geleid. Daarnaast doet men een beroep op de rationele 

capaciteiten van het individu. Door een handeling gepaard te laten 

gaan met meer kosten dan baten, of door het aanbieden van een 

incentive, hoopt men het handelen van die persoon onder controle 

te krijgen/houden. Bijgevolg is men ervan overtuigd dat wanneer 

men op deze systemen ingrijpt, de beleidsambities kunnen worden 

waargemaakt.

Helaas brengen de beleidsingrepen weinig voort van wat zij beoog-

den en moeten er steeds nieuwe, vaak strengere maatregelen en 

wetgeving worden ontwikkeld om met de ontstane problemen om 

te gaan. Natuurlijk leveren deze inspanningen wel iets op, maar het 

is vaak niet de effi ciënte aanpak van criminaliteit zoals die werd 

vooropgesteld. Immers, criminele organisaties lijken met succes 

de confrontatie met de overheid uit de weg te gaan. Zoals ik reeds 

elders heb geargumenteerd, lijkt georganiseerde misdaad eerder 

een proteaans fenomeen, dat net zoals Proteüs, de Griekse zeegod, 

vele gedaanten kan aannemen om aan zijn belagers te ontsnappen 
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(Van Calster, 2005b; 2006). Volgens McIntosh (1975) heeft een krach-

tiger overheidsingrijpen daarom doorgaans een verdere profes-

sionalisering van de georganiseerde misdaad tot onbedoeld gevolg. 

Bovendien produceren deze beleidsingrepen vele perverse neven-

effecten, zoals het in gevaar brengen van fundamentele rechten en 

vrijheden (Onsea, 2002).

Wat in deze afstandelijke benadering meteen opvalt is dat ‘de mens’ 

uit het wetenschappelijk onderzoek is verdwenen! Wat er wordt 

bestudeerd zijn systemen, zoals cultuur, economie en organisa-

tiestructuren, die als gedragsdeterminerend worden voorgesteld. 

Als er toch mensen worden bestudeerd, worden ze voorgesteld 

als rationele wezens, wier handelingen functioneel zijn. Er wordt 

geen aandacht besteed aan irrationaliteiten, confl icten, emoties, 

toevalligheden … Kortom, systemen worden afgezonderd van de 

alledaagse interacties en worden als determinerende krachten 

voorgesteld. Mensen, gewone menselijke lichamen zijn afwezig, en 

gewone alledaagse ervaringen worden genegeerd en afgedaan als 

onbelangrijk. Mensen worden geacht te worden beperkt en te wor-

den gestuurd door de operaties van de systemen. Als gevolg daarvan 

gaat de onderzoeksaandacht uit naar deze onpersoonlijke systemen 

en neemt men aan dat een fenomeen onder controle kan worden 

gebracht wanneer men op deze systemen ingrijpt.

Welnu, het lijkt mij dat wanneer de (natuur)wetenschappelijke 

methode, die – zoals Norbert Elias zo treffend heeft aangetoond – op 

een afstandelijke manier haar onderzoeksobject benadert, wordt 

toegepast op sociale fenomenen zij magisch-mythische trekjes 

vertoont. Immers, onderzoekers praten over economie en cultuur 

als systemen die het gedrag van mensen determineren. Marktdyna-

mieken van vraag en aanbod worden verondersteld de menselijke 

vrije wil op te heffen omdat ze het gedrag van individuen lijken te 

bepalen. Kortom, het ervaren van de sociale werkelijkheid valt te 

vergelijken met de manier waarop de natuur in het vóórwetenschap-

pelijke tijdperk werd ervaren: als een bundel onpersoonlijke sociale 

krachten die op mensen handelen en hun gedrag determineren. 

Misschien kan mijn benadering ook een licht werpen op de huidige 

tendens tot verharding van het criminaliteitsbeleid? Immers, onze 

samenleving, waar angsten, risico’s en onveiligheidsgevoelens 

steeds pregnanter aanwezig zijn en die haar focus heeft gericht op 

controle, reageert steeds emotioneler op problemen van veiligheid 

en criminaliteit.
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Deze magisch-mytische aard wordt echter in een rationele weten-

schappelijke taal gepresenteerd, waardoor de mysterieuze dimensie 

eigenlijk niet opvalt. Niemand lijkt het vreemd te vinden dat econo-

mie, cultuur en andere systemen als ‘dingen’ worden voorgesteld, 

die op zichzelf staan en onafhankelijk van menselijke interacties 

worden bestudeerd. Aldus slaagt zij erin om angsten en onzeker-

heden te onderdrukken, hoewel de sociale werkelijkheid als steeds 

grilliger wordt ervaren en de onzekerheid groeit (Beck, 1997). Het 

gevolg is dat ‘zinloos’ geweld (de naam zegt het zelf al) en daden van 

transgressie binnen deze denkkaders niet kunnen worden geduid 

en begrepen. Ze zijn immers disfunctioneel, irrationeel en dus 

‘zinloos’. Misschien lukt dit beter wanneer we alledaagse ervarin-

gen, angsten, het nemen van risico’s, narratieven en allerlei andere 

rommeligheden en grilligheden in het onderzoekskader opnemen?

Naar een criminologie van het lichaam?2

Norbert Elias (1956, p. 226) argumenteert dat mensen juist omwille 

van hun menszijn nooit exclusief afstandelijk dan wel op een 

betrokken wijze de werkelijkheid kunnen benaderen. Mensen zijn 

altijd in meer of mindere mate betrokken en afstandelijk tegelijker-

tijd. Dit wil zeggen dat het rationele denken altijd verweven is met 

emoties en angsten, maar ook omgekeerd dat met emotionele situ-

aties altijd minstens een zweem van rationaliteit samengaat. Met 

andere woorden, Elias argumenteert dat de sociale wetenschappen 

zich niet alleen moeten toeleggen op de afstandelijke benadering, 

maar ook op de betrokken benadering, omdat de fenomenen waar-

mee ze zich bezighouden, eigenlijk menselijke fenomenen zijn.

Uiteraard zijn er reeds allerlei pogingen ondernomen om menselijke 

interacties in het onderzoekskader op te nemen. Anthony Giddens 

(1979; 1984) bijvoorbeeld ontwikkelde de structuratietheorie. 

Volgens Giddens (1984, p. 2) zijn menselijke sociale praktijken 

(de patronen die ontstaan wanneer mensen met elkaar omgaan) 

recursief. Dit wil zeggen dat sociale praktijken voortdurend worden 

gereproduceerd en door zichzelf in stand worden gehouden.

2 Uiteraard verwijs ik met de begrippen ‘hoofd’ en ‘lichaam’ niet naar het ontologische 
dualisme tussen lichaam en geest zoals dat door onder anderen Rene Descartes werd 
gesteld.
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De eigenschappen van sociale praktijken kunnen daarom niet bui-

ten het handelen bestaan, omdat ze er juist door tot stand worden 

gebracht.

Hoewel de structuratietheorie het handelen in het centrum 

van haar onderzoeksaandacht bracht, is ze precies op dit punt 

 bekritiseerd. Hodgson (1999) bijvoorbeeld merkte op dat de struc-

turatietheorie geen aandacht schenkt aan het biologische lichaam 

en daarom niet kan verklaren waar zelfrefl exiviteit en bewustzijn 

vandaan komen. Met andere woorden, de structuratietheorie blijft 

een theorie van het hoofd. Bovendien gaan communicaties ook 

steeds gepaard met body language, interpretaties, bespiegelingen, 

abstracties en emoties. Het kan dus niet anders dan dat het plegen 

van criminaliteit in even belangrijke mate te maken moet hebben 

met de gemoedstoestanden van een individu, al dan niet verkeerde 

analyses, met een onbewuste goed- of afkeuring, waarin al dan niet 

gevoelens van ergernis en vertrouwen opduiken. Een denkkader 

waarin het handelen en dus sociale praktijken centraal staan, moet 

daarom rekening houden met zowel het rationele en functionele, als 

met het irrationele en overbodige. Kortom, het moet zich focussen 

op het hele lichaam, en niet alleen het hoofd.

Een criminologie van het lichaam vraagt daarom niet alleen 

aandacht voor het hoofd, en dus het stabiele, rationele en functio-

nele, maar ook voor het onstabiele en het grillige. Een criminologie 

van het lichaam ontkent het hoofd niet, integendeel, het erkent dat 

het een belangrijk aandeel heeft in de manifestatie van de sociale 

werkelijkheid, maar er spelen ook andere dynamieken een min-

stens even belangrijke rol. Mensen interageren immers voortdu-

rend. En tijdens dat interageren worden identiteiten voortdurend 

uit gedaagd en potentieel veranderd. Interacties brengen dus vele 

ang sten en misverstanden teweeg, en bedreigen voortdurend de 

identiteit (Van Calster, 2005a). Daardoor ontstaat er een proces 

waarbij naar nieuwe betekenis wordt gezocht. De reden hiervoor 

is dat mensen van elkaar afhankelijk zijn; niemand kan op zichzelf 

overleven. Zelfs wat en wie we zijn (met andere woorden, onze 

identiteit) wordt gevormd in de interacties die we met elkaar heb-

ben. Wat elk van ons doet, beïnvloedt de anderen en wat zij doen 

beïnvloedt elk van ons. Kortom, elk van ons heeft voortdurend 

intenties en maakt keuzes. Maar omdat we afhankelijk van elkaar 

zijn, met nukkigheden en emoties, kan niemand de gevolgen van 

onze handelingen voorspellen, laat staan controleren. De gevolgen 
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duiken op in de wisselwerkingen en deze gevolgen worden dan weer 

opgenomen in het handelen. Het is een proces dat geen begin en 

geen einde kent.

Een criminologie van het lichaam focust dus veeleer haar onder-

zoeksaandacht op de belemmeringen die sociale relaties aan 

de leden van een groep opleggen. Deze belemmeringen creëren 

immers voortdurend machtsverschillen. De machtigen proberen 

uiteraard deze machtsverschillen te behouden en doen dat door de 

verschillen tussen de leden van de groep te benadrukken. Hierdoor 

wordt wrevel en haat opgewekt, maar die is nodig om de macht te 

behouden. Volgens Elias (1989) spelen waarden en normen hierbij 

een belangrijke rol. Waarden en normen categoriseren de werkelijk-

heid en zorgen ervoor dat het gedrag, dat het behoud van de machts-

verschillen tot doel heeft, als natuurlijk wordt aangevoeld. Roddels 

bijvoorbeeld versterken de waarden en normen en behouden aldus 

de machtsverschillen (Elias, 1989). Het plaatst macht, emotie, waar-

den en normen in het centrum van sociale relaties en praktijken. Al 

deze factoren zullen het denken en dus de identiteit karakteriseren. 

Kortom, niet alleen rationaliteit en functionaliteit zijn belangrijk 

om de sociale werkelijkheid te begrijpen, ook het emotieve, zoals 

geruchten, roddels en fantasieën zijn dat.

Misschien kan een criminologie van het lichaam zich daarom 

toeleggen op het bestuderen van narratieven? Volgens Bruner (1990) 

delen narratieven, zoals bespiegelingen, overpeinzingen, leugens, 

verdraaiingen en verhalen, altijd iets mee over de subjectiviteit van 

degene die de overpeinzingen maakt en de leugens en verhalen ver-

telt, net zoals ze iets meedelen over de subjectiviteit van de persona-

ges in het verhaal. Zij onthullen met andere woorden aspecten van 

het denken van de individuen en reiken middelen aan opdat onder-

zoekers deze subjectiviteit kunnen kennen. Dat narratieven belang-

rijke bronnen van wetenschappelijke kennis kunnen zijn, hebben 

Lave en Wenger (1991) en Brown en Duguid (1991) aangetoond. Zij 

deden onderzoek naar het ontstaan van kennis in groepen. Volgens 

hen ontstaat kennis door de verhalen die de leden van een groep3 

elkaar vertellen. Zij kwamen tot de conclusie dat kennis ingebed ligt 

in gewone alledaagse conversaties. Kennis ligt dus ingebed in de 

verhalen die mensen elkaar vertellen over hun ervaringen. Iemand 

vertelt een anekdote; die lokt een commentaar uit van een ander en 

3 Deze onderzoekers spreken over praktijkgemeenschappen.
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een derde vertelt misschien een nieuwe anekdote; aldus verbinden 

zij hun ervaringen met elkaar. Deze narratieven structureren hun 

eerdere ervaringen en geven betekenis aan wat zij op dat moment 

aan het doen zijn. Volgens McCleod (1996) bezitten narratieven 

een probleemoplossende functie, omdat zij worden gebruikt om 

chaotische ervaringen in causale sequenties onder te brengen, en 

om dilemma’s te helpen duiden.

Kortom, wanneer men niet langer uitsluitend in systemen denkt, 

waarbij bepaalde categorieën van criminelen, handelingen en 

illegale markten worden bestudeerd, maar men ook een proces-

perspectief opneemt, worden de interacties waardoor criminaliteit 

opduikt eveneens een belangrijke analyse-eenheid. Het biedt de 

mogelijkheid om criminaliteit binnen de breed-maatschappelijke 

en sociale processen te bestuderen. Een criminologie van het 

lichaam legt eerder de nadruk op de belevingen, wereldbeelden 

en omgangsvormen van iedereen die participeert in (en niet aan) 

 criminele activiteiten. Het maakt duidelijk dat het plegen van 

criminaliteit niet uitsluitend een zaak van rationaliteit en func-

tionaliteit is, maar dat er vele andere processen werkzaam zijn 

waarover mensen weinig of geen controle hebben. Het plegen van 

criminaliteit lijkt mij eerder een proces van wisselwerking, waarbij 

rationaliteit en zakelijk inzicht slechts enkele van de elementen 

zijn waarmee een wisselwerking wordt aangegaan. Daarnaast zijn 

er vele andere elementen die de ervaring in de criminele wereld 

organiseren. Allicht zijn zaken zoals spanning, plezier, thrills en 

kicks even belangrijk als geldzucht en zakelijk inzicht om het plegen 

van criminaliteit te begrijpen.

Mijns inziens sluit een criminologie van het lichaam aan bij de 

recente ontwikkelingen in governmentality studies, social theory 

en cultural studies. Net zoals een criminologie van het lichaam 

plaatsen deze disciplines belangrijke vraagtekens bij het dominante 

westerse mens- en wereldbeeld, dat ‘autonomie’ en ‘controle’ hoog 

in het vaandel draagt. Dit mens- en wereldbeeld staat op gespannen 

voet met recente wetenschappelijke bevindingen, die onder meer tot 

uitdrukking komen in de complexiteitswetenschappen (Van  Calster, 

2005a). Hoe kunnen we dan binnen deze vernieuwde wetenschap-

pelijke context nadenken over criminaliteit, verantwoordelijkheid 

en straffen? Deze ambitie vereist een onafhankelijke, kritische (bij 

voorkeur academische) criminologiebeoefening die zich niet laat 

verleiden tot een gedwee achternalopen van, noch zich laat verblin-
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den door de algemene maatschappelijke en politieke tendens naar 

een management van informatie en risico’s. Het voert in het kader 

van dit artikel te ver om hierop nu nader in te gaan.

Conclusie

In deze bijdrage heb ik geprobeerd aan te tonen dat de kennis-

infrastructuur die de criminologie door de jaren heen heeft ontwik-

keld weinig adequaat lijkt voor het begrijpen van problemen zoals 

daden van transgressie, sensatie, kicks en ‘zinloos’ geweld. De reden 

hiervoor is, zo heb ik aangegeven, dat ‘de mens’ uit het onderzoeks-

kader is verdwenen. De onderzoeksaandacht gaat meestal uit naar 

systemen zoals cultuur, economie en organisatiestructuren, die 

als gedragsdeterminerend worden voorgesteld. Hierdoor focust 

een belangrijk deel van het criminologisch onderzoek zich op 

functionaliteiten en rationaliteiten. Ik heb dit een criminologie van 

het hoofd genoemd. Vele beleidsinspanningen concentreren zich 

bijgevolg op het herstellen van stukgelopen systemen. Eén van de 

gevolgen is dat mensen zich machteloos voelen, vervreemd geraken 

van hun eigen ervaringen en zeer emotioneel beginnen te reageren. 

Zoals sociologen en fi losofen argumenteren is een existentiële crisis 

vaak het gevolg.

Vervolgens heb ik geprobeerd enkele voorzichtige krijtlijnen te 

tekenen van een criminologie van het lichaam. Deze ontkent of 

negeert een criminologie van het hoofd niet, integendeel; deze vult 

haar signifi cant aan. Vanuit een criminologie van het lichaam wordt 

duidelijk dat sociale systemen nooit op zichzelf kunnen bestaan, 

maar juist totstandkomen dankzij de wisselwerkingen tussen 

mensen. Kortom, de wetenschappelijke aandacht voor uitsluitend 

systemen en functionaliteiten focust zich slechts op een beperkt 

deel van de sociale werkelijkheid. Meer nog, deze systemen bestaan 

juist dankzij mensen en niet ondanks hen. Een criminologie van 

het lichaam brengt daarom de mens met zijn emoties, frustraties 

en identiteit terug in het onderzoeksveld. Het maakt begrijpelijk 

dat kicks en het zoeken naar sensaties geen uitzonderlijke dingen 

zijn, maar deel uitmaken van het menszijn. Het vraagt niet alleen 

wetenschappelijke aandacht voor het rationele en functionele in de 

mens, maar eveneens voor het metafysische, emotionele wezen dat 

de mens ook is.
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De psychologie van de kick

J.A. Feij*

Regelmatig verschijnen in de pers berichten over nieuwe vormen 

van riskant gedrag bij jongeren, variërend van ludieke en maat-

schappelijk geaccepteerde activiteiten zoals bungyjumpen en gevel-

klauteren tot extreem, normoverschrijdend of ronduit crimineel 

gedrag. Roekeloos gedrag is van alle tijden, maar in onze complexe 

en overgeorganiseerde samenleving, en speciaal onder de jeugd wel 

bijzonder prominent in vorm en frequentie.

Een treffende illustratie vonden wij in een Volkskrantartikel onder 

de kop ‘Meer hersenletsel bij jongeren door gevaarlijke straatspel-

len’ (Griffi oen, 2006). De verslaggeefster citeert in het artikel de 

neuropsycholoog Erik Matser die stelt dat er een piek in hersenletsel 

te zien is bij jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Regelmatig ziet hij in 

zijn praktijk jongeren die in een winkelcentrum van verdieping naar 

verdieping springen of met inline-skates achter een rijdende auto 

gaan hangen. Een ander voorbeeld is het spelletje ‘liggen’, waarbij 

jongeren aan een willekeurig iemand op straat een klap uitdelen. 

Degene die de klap uitdeelt waarbij het slachtoffer het langst blijft 

liggen, is winnaar. Volgens de neuropsycholoog is er een dubbel pro-

bleem. Jongeren vinden het stoer om speed en cocaïne te gebruiken, 

waardoor de hersenen snel worden beschadigd. Daarbij versterken 

drugs het idee immuun te zijn, en dus ontstaat er extreem gedrag.

Waarom doen mensen zulke dingen, wat zet ze aan tot dit soort 

roekeloos gedrag? Op deze lastige vraag proberen we in deze 

bijdrage een antwoord te geven. In het voorbeeld vallen een aantal 

zaken op die later in ons betoog zullen terugkeren. Allereerst lijkt er, 

qua dynamiek, een vloeiende overgang te bestaan tussen mildere 

vormen van riskant gedrag en delinquent of crimineel gedrag. 

Overigens is er wel een moreel verschil tussen jezelf blootstellen aan 

risico’s en anderen daaraan blootstellen, met kans op schade en 

letsel; in die zin is de overgang minder vloeiend. Ten tweede gaat dit 

soort roekeloos gedrag vaak gepaard met alcohol- of drugsgebruik. 

* Dr. Jan Feij is als associate professor verbonden aan de Faculteit Psychologie en Peda-
gogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam.
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En verder wordt riskant gedrag vaak geweten aan sociaal-culturele 

factoren, zoals onvoldoende begeleiding door de ouders, geringe 

sociale controle, de complexiteit en gereglementeerdheid van de 

maatschappij, een slechte vriendenkring, media- invloeden, enzo-

voort. Daarbij wordt echter wel eens vergeten dat voor veel jongeren 

riskant gedrag intrinsiek belonend is, vanwege de spanning en 

aangename sensaties, de kick die het geeft. Maar, waar komt die 

kick dan vandaan? Hoewel sociaal-culturele factoren ongetwijfeld 

de prevalentie van roekeloos gedrag in het algemeen zullen bevor-

deren, vormen zij slechts één verklaring waarom de ene jongere 

wél riskante activiteiten onderneemt, en de andere zelden of nooit. 

Immers, onder gelijke omstandigheden vertoont niet iedere jongere 

in dezelfde mate riskant gedrag. Bij de vraag waarom mensen 

riskante dingen doen is kennelijk een andere factor in het spel: de 

persoonlijkheid van de sensatiezoeker.

Wat wordt onder persoonlijkheid verstaan? Mensen vertonen 

kenmerkende, georganiseerde en relatief onveranderlijke patronen 

van allerlei psychologische trekken en mechanismen. Zo’n patroon 

wordt iemands ‘persoonlijkheid’ genoemd. De persoonlijkheid 

beïnvloedt de wijze waarop iemand in wisselwerking staat met, en 

zich aanpast aan, de omgeving in de ruimste zin van het woord: de 

binnen-psychische, fysieke en sociale omgeving (Larsen en Buss, 

2005). Ook bepaalt de persoonlijkheid mede welke omgeving men 

prefereert of kiest. Een persoonlijkheidstrek is een psychologische 

dimensie waarop individuen verschillen. De meeste trekken worden 

gemeten met een betrouwbare en valide test of zelfbeoordelings-

vragenlijst, waarop men een lage, gemiddelde of hoge score kan 

behalen. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld van nature rustig, stil 

en op zichzelf (laag extravert, ofwel introvert), anderen zijn druk, 

spraakzaam en gezellig (hoog extravert), de meesten scoren ergens 

tussen de beide extremen op de extraversiedimensie. Gedrags-

genetisch onderzoek bij tweelingen en hun verwanten wijst uit dat 

veel persoonlijkheidstrekken een belangrijke genetische component 

hebben, en dat verschillen op de trek geworteld zijn in, overigens 

niet altijd goed gedefi nieerde, biologische karakteristieken.

In dit artikel wordt betoogd dat veel vormen van riskant gedrag 

voortkomen uit een grote behoefte aan afwisseling en sensatie, aan 

nieuwe en uitdagende ervaringen en de daarmee verbonden kick, 

een persoonlijkheidstrek (of eigenlijk: patroon van trekken) die in 

de literatuur de ‘sensation seeking tendency’ of kortweg ‘sensation 
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seeking’ (Zuckerman, 1979; 1994) wordt genoemd; in het Neder-

lands: sensatiezoeken of spanningsbehoefte (Feij en Van Zuilen, 

1984). Psychologisch onderzoek wijst uit dat er grote verschillen 

tussen mensen, jong of oud, bestaan in de mate waarin zij vatbaar 

zijn voor verveling, behoefte hebben hun grenzen tot het uiterste 

te verkennen, en op jacht gaan naar nieuwe, stimulerende erva-

ringen. En ook de kick, het genot ontleend aan roekeloos gedrag en 

de spanning in verband met de mogelijke consequenties wanneer 

daarbij regels en normen worden overtreden, is niet voor iedereen 

even groot. Denk bijvoorbeeld aan het met hoge snelheid en onder 

invloed over de snelweg scheuren; de meesten onder ons doen dit 

nooit, maar bepaalde typen sensatiezoekers zullen hier een kick aan 

ontlenen en de risico’s voor anderen daarbij bagatelliseren.

In de volgende paragrafen wordt allereerst een defi nitie van sensatie-

zoeken gegeven en komt de relevantie van deze trek binnen de 

psychologie en andere disciplines zoals de criminologie aan de orde. 

Zoals zal blijken zijn er verschillende vormen van sensatiezoeken en 

is de wijze waarop deze trek gestalte krijgt, de aard van het riskante 

gedrag waarin de spanningsbehoefte zich kan manifesteren, heel 

verschillend. Het gedrag varieert van positief, zoals bij riskante 

sporten, creatieve prestaties of innovatief gedrag – denk aan de 

ontdekkingsreiziger – tot negatief, bij delinquent gedrag en crimina-

liteit. Of de spanningsbehoefte zich zal uiten in positief, maatschap-

pelijk geaccepteerd gedrag of in de vorm van delinquent gedrag zal 

mede afhangen van vele andere persoonskenmerken, zoals iemands 

normen- en waardensysteem, de mate van zelfcontrole of impul-

siviteit, opleidingsniveau, succes op de arbeids- en relatiemarkt, 

aard van de vriendenkring, enzovoort. Onze stelling is echter dat er 

gemeenschappelijke mechanismen aan positief én negatief riskant 

gedrag ten grondslag liggen: het genot van de kick, dat vermoedelijk 

te maken heeft met beloningsmechanismen in de hersenen.

Ter ondersteuning van deze stelling zullen wij een korte schets 

geven van de veronderstelde biologische basis van sensatiezoeken 

en daarmee verband houdend delinquent gedrag. Daarbij willen we 

nadrukkelijk opmerken dat dit geen deterministisch betoog bedoelt 

te zijn: indien er biologische factoren zijn die predisponeren tot 

riskant (delinquent) gedrag, dan is er altijd sprake van een wissel-

werking met factoren in de sociale omgeving.

Een belangrijke vraag die in dit artikel aan de orde wordt gesteld 

is in hoeverre negatief riskant gedrag te beïnvloeden is. Als het 
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klopt dat bepaald riskant gedrag gemotiveerd wordt door een 

sterke spanningsbehoefte en in stand gehouden wordt door een 

sterke, biologisch bepaalde lustbeleving, dan lijkt dit gedrag op 

voorhand moeilijk te veranderen. Zo zal waarschijnlijk door de kick 

gemotiveerd delinquent gedrag moeilijk te beïnvloeden zijn, juist 

omdat verschillen in spanningsbehoefte een belangrijke genetische 

component hebben en geworteld zijn in het biologische systeem. 

Bovendien, hoge sensatiezoekers kiezen vaak een dito vrienden-

kring, en deze zal het riskante gedrag, positief óf negatief bekrach-

tigen. Toch lijkt het niet onmogelijk dat, in het kader van preventie 

en remediëring, negatief riskant gedrag door positief riskant gedrag 

wordt vervangen.

Sensatiezoeken gedefi nieerd

Zuckerman (1994, p. 27) omschrijft sensation seeking als ‘a trait 

defi ned by the seeking of varied, novel, complex and intense 

sensations and experiences, and the willingness to take physical, 

social, legal, and fi nancial risks for the sake of such experience’. 

Deze defi nitie kan enige verwarring oproepen. De term ‘sensa-

tion seeking’ verwijst weliswaar naar gedrag, maar er wordt een 

persoonlijkheidstrek mee bedoeld. Dit blijkt ook uit de terminologie 

die Zuckerman elders in zijn werk gebruikt, zoals ‘neiging tot’, ‘voor-

keur voor’ of ‘behoefte aan’ het zoeken van gevarieerde, nieuwe en 

dergelijke sensaties en ervaringen. Om tautologische terminologie 

te vermijden geven wij de voorkeur aan het label ‘spanningsbe-

hoefte’ om deze trek aan te duiden (Feij en Van Zuilen, 1984).

Zuckerman (1994, p. 27) tekent bij de voorgaande defi nitie aan dat, 

hoewel risico’s nemen gekoppeld is aan sensatiezoeken, riskant 

gedrag géén essentieel onderdeel is van deze defi nitie. De sensatie-

zoeker onderschat, of accepteert, de risico’s als de prijs die betaald 

wordt voor de sensatie of ervaring zélf. Slechts weinig sensatiezoe-

kers zijn erop uit risico’s te nemen omwille van het risico als zodanig. 

De meesten accepteren het risico en trachten het zo klein mogelijk 

te maken.  De ervaring zélf, de kick, is bij Zuckerman blijkbaar het 

centrale element. Hierover kan men van mening verschillen: ook het 

risico dat iemand loopt wanneer grenzen worden overschreden kan 

deel uitmaken van de ervaring. Onze term ‘spanningsbehoefte’ sug-
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gereert inderdaad dat deze trek ook met het opzoeken en waarderen 

van risico’s te maken heeft.

Zoals de defi nitie al aangeeft zijn er verschillende vormen of 

manifestaties van sensatiezoeken. In de meest recente versies van 

de vragenlijsten die in de VS en andere landen waaronder Neder-

land werden ontwikkeld, worden vier factoren onderscheiden die 

afzonderlijk worden gemeten en vier navenante scores bij een 

persoon opleveren, naast een algemene score voor sensatiezoeken 

(Zuckerman, 1979; 1994):

– Thrill and adventure seeking (het nemen van fysieke risico’s). 

Het gaat hier om de neiging of het verlangen sporten te  beoefenen 

of andere activiteiten te ondernemen die een fysiek risico, 

on gewone ervaringen van snelheid en loskomen van de zwaarte-

kracht met zich meebrengen (bijvoorbeeld parachutespringen, 

scuba diving of skiën).

– Experience seeking (ervaringsgerichtheid). Dit betreft het 

opzoeken van nieuwe psychische en zintuiglijke sensaties en 

ervaringen, bijvoorbeeld in de vorm van opwindende muziek, 

kunst en avontuurlijke reizen, en door nonconformistisch gedrag 

en gebruik van drugs. Als stereotypen hiervoor noemt Zuckerman 

artiesten en hippies.

– Boredom susceptibility (behoefte aan verandering). Deze factor 

duidt op intolerantie voor monotonie, dat wil zeggen herhaling 

van ervaringen van allerlei soort, zoals routinewerk en de omgang 

met saaie, voorspelbare mensen. Personen met een hoge score op 

deze factor vervelen zich snel.

– Disinhibition (ontremming). Vragen in de schaal waarmee deze 

factor wordt gemeten gaan over het zoeken van sensatie door 

sociale activiteiten, zoals uitbundige feesten, drinken en seks; de 

opwindende ervaringen daarbij liggen op de grens van het oncon-

ventionele en illegale.

De afzonderlijke scoring van deze vier dimensies van sensatiezoe-

ken, naast een algemene spanningsbehoeftescore, maken een genu-

anceerde individueel-psychologische diagnostiek mogelijk, en heeft 

tevens geleid tot een zeer omvangrijke research. Wijzelf hebben 

hiertoe twee Nederlandstalige varianten van de Sensation Seeking 

Scale ontwikkeld: één versie ligt inhoudelijk het dichtst aan tegen 

de originele schaal van Zuckerman (1979), al zijn er verschillen qua 

vorm en inhoud (Feij en Van Zuilen, 1984). Een latere versie werd 
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speciaal ontwikkeld met het oog op personeelsselectie en loop-

baanadvisering (Van den Berg en Feij, 2002). Voor beide versies zijn 

handleidingen beschikbaar met gegevens over de betrouwbaarheid 

en validiteit van de scores, en normen voor gebruik in de praktijk. 

De laatste zijn nodig gezien de veelvuldig aangetoonde groepsver-

schillen: mannen scoren gemiddeld wat hoger op sensatiezoeken 

dan vrouwen; jongeren gemiddeld wat hoger dan ouderen (Feij en 

Dekker e.a., 1997).

Uit de omvangrijke literatuur over sensatiezoeken komt een 

duidelijk beeld naar voren over de relevantie van deze trek op uit-

eenlopende gebieden (een overzicht geeft Zuckerman, 1979; 1994). 

Globaal samengevat zijn er samenhangen gevonden tussen sensa-

tiezoeken en: uiteenlopende vormen van risico’s nemen, waarover 

verderop meer; de keuze van sporten en beroepen; sociale, seksuele 

en huwelijksrelaties; artisticiteit en creativiteit; roken, drinken en 

drugsgebruik; en voorkeur voor bepaalde soorten voedsel. Ook zijn 

er relaties met andere persoonlijkheidstrekken, zoals impulsiviteit. 

Met name de aspecten van ontremming en behoefte aan verande-

ring zijn gecorreleerd met impulsiviteit, en deze combinatie, ‘een 

sterke motor met zwakke remmen’ leidt vaak tot onaanvaardbaar 

riskant gedrag.  De combinatie van het disinhibitieaspect en afkeer 

van eentonigheid wordt door Zuckerman aangeduid met de term 

‘unsocialized impulsive sensation seeking’, en juist dit type per-

soonlijkheid blijkt in sterke mate verband te houden met biologische 

en genetische factoren.

Binnen doorsnee populaties wordt een grote variatie aan spannings-

behoeftescores gevonden, en de bovengenoemde verbanden gelden 

dan ook voor ‘mensen in het algemeen’. Uit ons eigen onderzoek blijkt 

dat spanningsbehoefte invloed heeft op het gedrag van jongvolwas-

senen in verschillende levensdomeinen. Een hoge disinhibitiescore 

lijkt bijvoorbeeld zowel de werkloopbaan als de ‘relatieloopbaan’ 

ongunstig te beïnvloeden (Liefbroer en Feij, 1998; Taris, Heesink 

e.a., 1991; Van Vianen, Feij e.a., 2003; zie ook Reio en Sanders-Reio, 

2006). Interessanter wellicht in de context van dit themanummer is 

de relatie tussen sensatiezoeken en psychopathologie, waaronder 

 psychopathie, delinquentie en criminaliteit vallen. Wij ontlenen de 

volgende samenvatting aan Zuckerman (1994, p. 283-284).

Sensatiezoeken is een normale persoonlijkheidstrek, en er is geen 

noodzakelijke associatie met gedragsstoornis. Er is pas sprake van 

een antisociale persoonlijkheid als hoge spanningsbehoefte samen-
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gaat met andere trekken, zoals tekort aan socialisatie. Criminelen 

hebben gemiddeld ongeveer dezelfde scores op sensatiezoeken als de 

niet-criminelen die aan riskante sporten doen of riskante  beroepen 

hebben. Ook blijkt uit onderzoek dat noch delinquente noch crimi-

nele groepen andere scores behalen op sensatiezoeken dan ‘normale’ 

personen (van dezelfde leeftijd). Wel scoren de meer agressieve en 

 psychopathische – dat wil zeggen koude, egocentrische en gewe-

tensarme – criminelen hoger op sensatiezoeken dan andere typen 

delinquenten of criminelen. Zowel binnen de groep  delinquenten 

als binnen normale groepen onderscheiden sensatiezoekers zich 

van  degenen die meer sociaal deviant gedrag vertonen, meer drugs 

gebruiken en afwijkend gedrag vertonen op school of in de maat-

schappij en degenen bij wie dat in mindere mate of helemaal niet het 

geval is. Verder is gebleken, dat een hoge score op sensatiezoeken in 

de adolescentie predictief is voor een negatieve houding tegenover  

‘de wet’ en afwijkend sociaal gedrag in de periode van late adoles-

centie en vroege volwassenheid. Dit alles wijst erop dat de scores op 

sensatiezoeken, bij delinquenten én ‘normalen’ correleren met de 

kans dat men extreem gedrag zal vertonen. Wat dit betreft is er een 

vloeiende overgang tussen sociaal geaccepteerd en crimineel gedrag.

In beide gevallen lopen mensen risico’s op afkeuring vanuit de 

‘gevestigde orde’. Zéker bij crimineel gedrag is er een groot risico 

van bestraffi ng, maar de professionele crimineel weegt de risico’s 

tegen het potentieel gewin en beslist of dat het risico rechtvaardigt. 

De antisociale persoonlijkheid doet hetzelfde, maar voor hem of 

haar bestaat de winst uit de opwinding en de roes, in aanvulling of 

zelfs in plaats van geldelijk voordeel (Zuckerman, 1994, p. 146).

Riskant gedrag

Er bestaan vele vormen van riskant gedrag en er zijn evenveel defi -

nities van wat onder ‘risico’ moet worden verstaan. Leigh (1999) laat 

zien dat bij veel soorten riskant gedrag (verkeersgedrag, misdaad 

en gewelddadig gedrag) alcohol in het spel is. Alcoholgebruik heeft 

een negatieve invloed, en wel op verschillende manieren. Onder 

andere doordat alcohol een onjuiste risicoinschatting veroorzaakt. 

Interessant is overigens dat de subjectieve inschatting van risico’s 

bij alcoholgerelateerde ongevallen deels wordt bepaald door media-

beïnvloeding (Slater en Rasinski, 2005).
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Hoewel, zoals betoogd, het plezier van de kick, en niet het nemen 

van risico’s voorop staat bij sensatiezoekers, zijn riskante activi-

teiten zeker kenmerkend bij hen. Zoals Horvath en Zuckerman 

(1993, p. 41) stellen, nemen sensatiezoekers bij hun zoektocht naar 

nieuwe en intense ervaringen verscheidene soorten risico’s. Ze 

nemen fysieke en wettelijke risico’s als ze te hard rijden, roekeloos 

en/of onder invloed van alcohol. Ze hebben de neiging veel te roken, 

drinken en drugs te gebruiken en nemen daarbij wettelijke, sociale 

en gezondheidsrisico’s. Ze zijn geneigd veel geld in te zetten als 

ze gokken, en riskante fi nanciële investeringen te doen. Ze lopen 

gezondheidsrisico’s als gevolg van hun onstuimige seksuele gedrag, 

enzovoort. Zoals we zagen is een hoge spanningsbehoefte kenmer-

kend voor psychopaten, die zich overigens nauwelijks bewust lijken 

te zijn van de risico’s van hun criminele activiteiten in vergelijking 

met niet-psychopathische criminelen.

Horvath en Zuckerman(1993) trachtten in een onderzoek bij 

een groep Amerikaanse studenten te achterhalen waarom hoge 

sensatiezoekers risico’s nemen, terwijl lage sensatiezoekers deze 

vermijden. Komt het doordat bij de eersten de risico’s niet opwe-

gen tegen de intense beloningseffecten van riskant gedrag; zijn 

ze wellicht optimistischer wat betreft hun kans op een negatieve 

uitkomst? Of is hun roekeloze gedrag een gevolg van de grotere 

impulsiviteit die vaak bij ongesocialiseerde sensatiezoekers wordt 

aangetroffen? Met behulp van vragenlijsten werd bij de deelnemers 

aan het onderzoek vastgesteld hoe vaak ze riskant gedrag vertonen, 

hoe groot in het algemeen hun ‘risk-proneness’ is en hoe hoog zij de 

risico’s inschatten van onder meer criminele en fi nanciële activi-

teiten, sociale-normovertredingen, sporten en diverse vormen van 

seksueel contact. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de 

mate waarin iemand een bepaalde riskante activiteit vertoont wordt 

voorspeld door zijn score op de vragenlijst voor sensatiezoeken 

én door het percentage van iemands vrienden dat deze activiteit 

vertoont. Dit alles geldt voor crimineel gedrag zoals drugs kopen of 

verkopen, winkeldiefstal, rijden onder invloed, checks vervalsen én 

voor lichtere vormen van vandalisme en sociale overtredingen (bij-

voorbeeld door rood licht rijden, fout parkeren, wegens wangedrag 

van een feest of sportclub verwijderd worden). Een sensatiezoeker 

zoekt graag een vriendenkring uit die eveneens in riskant gedrag is 

geïnteresseerd, die hem of haar  uitdaagt tot risicovol gedrag, waar-

bij niet meedoen statusverlies betekent. Hoe vaker iemand riskant 
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gedrag vertoonde, des te lager schatte hij of zij daarvan de risico’s  

in. Opmerkelijk echter was dat een lage risicoinschatting eerder 

een gevolg, dan een oorzaak van riskant gedrag was (zie Slater en 

Rasinski, 2005).

Positief en negatief riskant gedrag: kunnen zij elkaar compenseren?

De uitkomst van riskant gedrag kan positief of negatief zijn. Aan de 

positieve kant staat de sensatiezoeker die open staat voor nieuwe 

ervaringen, lef heeft, avontuurlijk, onconventioneel en creatief is, en 

daardoor kan bijdragen aan de  vernieuwing van de samenleving. 

Van de negatieve uitkomsten hebben we al diverse voorbeelden 

gegeven. Een hoge sensatiezucht is niet altijd bevorderlijk voor een 

stabiele werk- of relatieloopbaan en kan gemakkelijk uit de hand 

lopen in de vorm van regel- en normoverschrijdend, delinquent en 

crimineel gedrag. De grens is soms vaag, zoals we zagen. Scheuren 

op de snelweg geeft een roes en tevens heimelijk plezier in het 

overtreden van regeltjes en verboden. Na gebruik van alcohol gaan 

de remmen helemaal los, letterlijk en fi guurlijk.

Kan de tendens tot sociaal normovertredend en crimineel gedrag 

worden omgebogen, en zo ja hoe? Eenmaal tot stand gekomen lijkt, 

vanuit onze optiek, antisociaal crimineel gedrag lastig te veran-

deren en is het moeilijk recidive te voorkomen. De onderliggende 

wortel, de spanningsbehoefte heeft een belangrijke biologische 

genetische component, zo blijkt uit grootschalige tweelingstudies 

(Koopmans en Boomsma, 1995). Daaruit blijkt tevens dat de zoge-

naamde ‘shared environment’, zeg maar het ouderlijk milieu van de 

tweelingen weinig invloed heeft op verschillen in sensatiezoeken. 

De ‘non shared environment’, de vriendenkring, heeft daarentegen 

wel enige invloed en de vriendenkring waartoe men behoort zal, 

naast de kick, nog eens het negatieve, normovertredende riskante 

gedrag bekrachtigen. Kortom, het lijkt lastig voor een sensatiezoeker 

zich aan de greep van een genetisch-biologische dispositie in com-

binatie met sterke sociale druk van leeftijdgenoten te ontworstelen, 

ook wanneer de kick wordt verkregen uit delinquent gedrag.

Regelmatig gaan er stemmen op om de energie van jonge ‘crimineel-

tjes’ op een andere wijze te richten, bijvoorbeeld door zwaar fysiek 

werk, deelname aan sporten met een sterk fysieke component en 

veel uitdaging, zoals kickboksen. In de praktijk en in de literatuur 
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is evidentie, zij het indirecte, voor zo’n aanpak te vinden. Hansen 

en Breivik (2001) inventariseerden bij Noorse adolescenten tus-

sen 12 en 16 jaar de frequentie van riskant gedrag. Zowel negatief 

gedrag variërend van belletje trekken, te hard rijden en graffi ti 

tot vandalisme, fi etsen stelen en zakkenrollen, als positief riskant 

gedrag zoals bungyjumpen, overnachten in het bos en afwijkende 

kleding dragen werd geïnventariseerd. Ook werden de adolescenten 

ondervraagd over de mate waarin ze zich door de school, de ouders 

en de vrienden uitgedaagd voelden. Instemming met de stelling 

‘mijn ouders laten me nooit opwindende en riskante dingen doen’ 

wijst bijvoorbeeld op een weinig uitdagend ouderlijk milieu. Verder 

werd bij iedereen een vragenlijst voor sensatiezoeken afgenomen, 

en werd informatie over de sociaal-economische status van het 

ouderlijk gezin verkregen. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat 

de score op sensatiezoeken gecorreleerd was met de frequentie van 

zowel positief als negatief riskant gedrag. Naarmate de adolescent 

zich meer door zijn vrienden voelde uitgedaagd, vertoonde hij of 

zij méér, en dan vooral positieve riskante activiteiten (alléén bij 

jongens was er ook een zwak verband met negatief  risicogedrag). 

Wat voor ons relevant is, is dat de adolescenten die het gevoel had-

den weinig door de ouders en de school te worden uitgedaagd meer 

sociaal ongewenste en criminele activiteiten ontplooiden. Ten slotte 

vonden Hansen en Breivik (2001), dat hoe slechter de sociale achter-

grond, des te meer negatieve riskante activiteiten werden ontplooid. 

Dit klopt met eerdere studies: jongeren met een ‘resourceful’ sociale 

achtergrond zijn beter in staat hun spanningsbehoefte in positieve 

sociale arena’s en activiteiten te kanaliseren, terwijl een negatieve 

sociale achtergrond de neiging tot drugsgebruik en delinquentie 

versterkt.

Robertson (1994) ondervroeg een groep Noorse delinquenten. Op de 

vraag waarom zij zich crimineel gedroegen antwoordden de mees-

ten dat ze delinquent gedrag pleegden omdat ze geen gelegenheid 

zagen deel te nemen aan meer sociaal geaccepteerde stimulerende 

activiteiten, als gevolg van armoede en slechte recreatieve voorzie-

ningen in de buurt. Allen gaven aan dat ze vooral de wet overtraden 

vanwege de ‘adrenalinestroom’ die dat gaf, en allen zouden graag 

hebben willen vlotvaren of klimmen en dergelijke als ze de kans 

hadden gehad. Dit zou, zo meende men, hetzelfde gevoel van kick 

geven die ze nu door criminaliteit trachten te vinden. Robertsons 

onderzoeksresultaten roepen allerlei vragen op, bijvoorbeeld 
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de vraag of de delinquenten hun gedrag achteraf probeerden te 

rechtvaardigen door te wijzen op sociaal-economische achterstand. 

Desondanks komt de kick als motief duidelijk naar voren. Dit is ook 

in andere onderzoeken het geval.

Een groep gedetineerden werd door Wood, Gove e.a. (1994) geïnter-

viewd. De gedetineerden moesten als experts vertellen, waarom zij 

dachten dat mensen uiteenlopende typen misdaden plegen, en wat 

voor gevoelens mensen bij hun daad hebben. Via deze projectief-

beschrijvende methode bleek dat voor verschillende soorten delicten 

uiteraard verschillende specifi eke motieven werden genoemd. Ech-

ter, wat betreft de gevoelens tijdens het plegen van het delict werd 

bijna altijd als eerste een ‘feeling high’ sensatie genoemd. Wood e.a. 

concluderen dat de meeste mensen die gewelddelicten begaan, hun 

daad intrinsiek aangenaam vinden. Dit ‘plezier’ wordt ontleend aan 

een combinatie van de symbolische betekenis van het delict en een 

neurofysiologisch ‘high’ die de daad veroorzaakt. Dit laatste klopt 

met de snelgroeiende literatuur over de neurofysiologie van ‘reward’-

mechanismen in de hersenen. ‘Plezier’ hebben klinkt wat vreemd in 

de context van crimineel gedrag. Men moet echter niet vergeten dat 

ook ‘normale’ personen, hoog op de sensatiezoeken en agressiviteit, 

genieten van beangstigende en gewelddadige fi lmbeelden (Hofner 

en Levine, 2005). Voorlopig lijkt de hypothese  gerechtvaardigd dat, 

terwijl een ongunstige sociale achtergrond criminaliteit bij sensatie-

zoekers bevordert, deelname aan positieve riskante en uitdagende 

activiteiten zoals hoog-risicosporten en enerverend werk, probleem-

gedrag en criminaliteit bij adolescenten kan voorkomen en wellicht 

remediëren. Nader wetenschappelijk onderzoek en beleidsmaatrege-

len lijken ons beslist de moeite waard.

De rol van verveling

Uit de studie van Hansen en Breivik (2001) bleek dat jongeren die 

in hun gevoel weinig door hun ouders, school of vrienden worden 

uitgedaagd veel riskant gedrag ondernemen. Werkloosheid, geen 

school volgen zijn per defi nitie weinig uitdagende situaties en leiden 

tot een monotoon dagritme. Nu zijn sensatiezoekers, per defi nitie, 

bij uitstek slecht bestand tegen monotonie. Speciaal bij gebrek aan 

uitdaging zoals geboden door opleiding of baan, en bij onvoldoende 

recreatieve voorzieningen zullen zij zich snel vervelen. Geldgebrek 
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als gevolg van een lage opleiding of drop-out en werkloosheid maakt 

deelname aan recreatieve activiteiten extra lastig. Baldadig en onge-

accepteerd gedrag, en criminaliteit al dan niet in combinatie met 

drugs worden dan wel erg verleidelijk, speciaal voor de daarvoor 

vatbare hoge sensatiezoeker. Kick-zoeken en monotonie vermijden 

gaan bij hen hand in hand.

De Australische onderzoekers Gordon en Caltabiano (1996) hebben 

vastgesteld dat een aanzienlijk aantal adolescenten zich verveelt en 

zich ontevreden voelt in hun vrije tijd. Dit geldt vooral voor adoles-

centen in stedelijke gebieden. Verveling en ontevredenheid zijn vaak 

in het spel bij drugsgebruik en delinquentie. In de door Gordon en 

Caltabiano onderzochte groep waren de zwaarste alcohol- en drug-

gebruikers degenen met hoge scores op sensatiezoeken én een laag 

zelfvertrouwen. Juist degenen met deze persoonlijkheidsstructuur 

blijken ook het meest betrokken te zijn bij crimineel gedrag. Ook in 

andere bronnen wordt gewezen op vatbaarheid voor verveling, een 

negatieve toekomstvisie en een negatief zelfbeeld als bronnen van 

delinquent gedrag bij adolescenten. Ongunstige sociale omstandig-

heden werken daarbij duidelijk als ‘trigger’.

De biologische basis van sensatiezoeken en daarmee verband 
houdend delinquent gedrag

Veel persoonlijkheidstrekken hebben een aanzienlijke genetische 

component, zo stelden we al. Koopmans en Boomsma (1995) toon-

den aan dat rond de 55 procent van de verschillen tussen mensen 

op de eerder genoemde vier schalen voor spanningsbehoefte wordt 

verklaard door genetische factoren. Het ging hier om een onder-

zoek onder een grote groep adolescente tweelingparen, dus geen 

delinquente groep. Afkeer van eentonigheid en ontremming bleken 

relatief  sterk samen te hangen. Zuckerman (2002) duidt de gene-

tische factor die aan deze samenhang ten grondslag ligt aan met 

‘impulsief of ongesocialiseerd sensatiezoeken’, en er is evidentie uit 

andere studies dat juist dit patroon gerelateerd is aan impulsieve 

stoornissen en psychopathie.

De persoonlijkheidstrek sensatiezoeken heeft dus een relatief hoge 

erfelijkheid. Echter, de constatering dat een trek erfelijk is zegt 

als zodanig weinig, maar vraagt om een verklaring in termen van 

(erfelijke) biologische mechanismen die aan de trek in kwestie ten 
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grondslag liggen. Zuckerman (1994) veronderstelt dat er bij sensatie-

zoeken sprake is van een constitutionele factor die te maken heeft 

met reactiviteit en verzadigbaarheid van het centrale en autonome 

zenuwstelsel voor specifi eke typen stimulering. Uit recent psycho-

fysiologisch onderzoek blijkt dat de hersenen van hoge sensatie-

zoekers meer toegankelijk zijn voor intense en nieuwe prikkels dan 

de hersenen van de lage sensatiezoekers, wat wijst op verschillen in 

‘arousability’. Vermoedelijk zijn biochemische factoren daarvoor 

aansprakelijk.

Bij herhaling is uit onderzoek gebleken dat een bepaald enzym, 

monoamine oxydase (MAO) gerelateerd is aan sensatiezoeken. MAO 

concentraties in het lichaam zijn in sterke mate genetisch bepaald, 

en gebleken is dat hoge sensatiezoekers verhoudingsgewijs lage 

MAO-niveaus in de bloedplaatjes hebben. Allerlei gedragingen, 

stoornissen en aan sensatiezoeken gerelateerde trekken houden 

eveneens verband met MAO-niveaus (Zuckerman, 1994, p. 318). Zo 

presenteerde Ellis (1991) een overzicht van studies waarin relaties 

werden gelegd tussen lage MAO-activiteit en verhoogde kans op 

criminaliteit, psychopathie, gedragsstoornissen in de kinderjaren, 

sensatiezoeken,  impulsiviteit en druggebruik.

MAO in de hersenen heeft als functie de regulering van monoamine 

neurotransmittersystemen. Dopaminesystemen zijn vermoedelijk 

gerelateerd aan toenaderingsgedrag en het zoeken naar biologische 

‘beloning’ die zo kenmerkend zijn voor sensatiezoeken bij mensen. 

Serotonerge activiteit daarentegen, in dierstudies van belang geble-

ken bij gedragsinhibitie, zou negatief gerelateerd zijn aan sensatie-

zoeken. Hoewel er enige steun voor deze hypothese is gevonden, is 

directe evidentie nu nog niet voorhanden. Wel is door  verscheidene 

onderzoekers op het bestaan van zulke ‘reward’ (of activatie) en 

‘punishment’ (of inhibitie)-systemen in de hersenen gewezen (Gray, 

1987; Cloninger en Svrakic e.a., 1993).

Verder is er een negatief verband gevonden tussen sensatiezoeken 

en cortisol, een stress-responsief hormoon. Een lage cortisolactivi-

teit zou volgens Zuckerman wel eens een verklaring kunnen vormen 

voor het gegeven dat sensatiezoekers minder schadelijke gevolgen 

van stress ondervinden. Ook met andere biologische kenmerken zijn 

er relaties gevonden. Zo is er bijvoorbeeld bij mannen een verband 

tussen het geslachtshormoon testosteron en sensatiezoeken. Deze  

en andere biochemische factoren bepalen hoe de hersenen reage-

ren op prikkels vanuit de omgeving. Geslachtshormonen hebben 
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invloed op het MAO-niveau in de hersenen. Zo zou het feit dat 

sensatiezoeken minder wordt naarmate men ouder wordt kun-

nen worden verklaard door toename van het MAO-niveau en door 

afname van het dopamineniveau, én door de diverse effecten van 

geslachtshormonen op de hersenen (Zuckerman, 1994, p. 378).

Is het nu zo dat de aanhangers van dit soort biologische theorieën 

een blinde vlek hebben voor maatschappelijke factoren? Zuckerman 

in elk geval niet. Hij laat bijvoorbeeld in zijn biologische theorie 

ruimte  voor sociaal leren. Zo stelt Zuckerman (1994, p. 383): ‘Social 

learning and biological determination are often regarded as 

opposite and incompatible explanations of behavior, but they are 

not (...). Just as humans are ‘biologically prepared’ to learn certain 

types of fears (such as fear of snakes, heights, or fi re), individuals are 

probably biologically disposed to ‘learn’ to be aggressive, sociable, 

or sensation seeking. But within our species individual variation in 

biology may also predispose learning of particular kinds of beha-

vior. The genetic code is written on the ‘tabula rasa’ and therefore 

the slate is not really blank’.

Sensatiezoekers worden vaak aangetrokken tot leeftijdgenoten die 

ze als even avontuurlijk beschouwen als zijzelf. Genetische analyses 

van sensatiezoeken suggereren dat de invloed van de ouderlijke 

omgeving op variatie in sensatiezoeken gering is, maar dat de 

invloed van vrienden wel degelijk relevant is. Hoge/lage sensatie-

zoekers zijn geneigd ook hoge/lage sensatiezoekers als partner te 

kiezen. Dit soort ‘genotype-omgeving-correlaties’ laten zien dat de 

wisselwerking tussen aanleg en de sociale omgeving van belang is. 

Wat riskant gedrag als roken en druggebruik betreft, is leren naast 

genetische aanleg eveneens van belang. Hoge sensatiezoekers 

maken vermoedelijk een andere afweging als het gaat om een keuze 

tussen de verwachte consequenties (positief, belonend; negatief, 

straffend) van het riskante gedrag. ‘Often there are two confl icting 

messages: ‘Just say no’ from parents and authorities and ‘Try it, you’ll 

like it’ from peers and media models. Biological predispositions may 

determine which message prevails’ aldus Zuckerman, 1994, p. 384).

Wat geldt voor mensen in het algemeen, geldt evenzeer bij bepaalde 

typen criminaliteit. Vaak hebben criminelen als kind een onstabiele 

en onplezierige gezinsomgeving gekend, hebben zij als volwassene 

vaak confl ictueuze en instabiele relaties, een beperkte opleiding- en 

werkloopbaan en een gering inkomen. Maar daarnaast, of mis-

schien in samenhang daarmee, is er vaak een sterke spannings-
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behoefte, en die is dus grotendeels neurobiologisch verankerd. 

Reward-mechanismen in de hersenen spelen in die zin een rol, 

dat de fysiologische ‘high’ geproduceerd door riskant negatief, 

crimineel gedrag functioneert als positieve bekrachtiging van het 

bewuste gedrag. Criminelen – en in het algemeen mensen met sterk 

antisociaal gedrag – scoren vaak hoog op impulsiviteit en sensa-

tiezoeken. De dispositie hiertoe is zoals we zagen deels biologisch 

bepaald en heeft vermoedelijk te maken met grote gevoeligheid 

voor beloning en zwakke responsiviteit voor straf (Zuckerman, 

1994; Romero en Luengo, 2001). Bij vele typen criminaliteit is er 

vervolgens nog een relatie met overmatig alcohol- en druggebruik, 

dat zelf ook gerelateerd is aan sensatiezoeken (Longato-Stadler en 

Von Knorring, 2002). Middelengebruik kan op zichzelf criminogeen 

zijn: het kan iemands prestaties in sociale rollen verslechteren, een 

motief voor delicten vormen, en gewelddadig crimineel gedrag trig-

geren. En zo is de cirkel rond.

Bij veel delicten is agressie in het spel. Er wordt aangenomen dat, net 

als bij sensatiezoeken, ook bij agressiviteit genetische en biologische 

factoren een rol spelen. In haar recente promotieonderzoek analy-

seerde Rebollo (2006) de score op diverse persoonlijkheidsvragen-

lijsten van een grote groep tweelingen en hun verwanten, in totaal  

bijna 20.000 personen. Zij ontdekte drie confi guraties van persoon-

lijkheidstrekken. Het eerste patroon was een combinatie van angst, 

neuroticisme en boosheid, waarvan wordt aangenomen dat dit wijst 

op gedragsinhibitie en een tendens bedreigende situaties uit de weg 

te gaan. De tweede confi guratie bestond uit een combinatie van 

sensatiezoeken, extraversie, regelovertredend en agressief gedrag, 

met als veronderstelde biologische basis het Behavior Activation 

System (Gray, 1987). Een derde patroon was agressief gedrag in com-

binatie met negatieve emotionaliteit en boosheid. Blijkbaar worden 

regelovertredend en agressief gedrag (bij  ‘normale’ mensen) 

enerzijds in gang gezet door impulsieve vormen van sensatiezoeken, 

anderzijds kan agressief gedrag voortkomen uit angst en boosheid. 

Opmerkelijk is dat Rebollo (2006) voor de laatste persoonlijkheids-

trek eveneens een signifi cante genetische component vond.
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Conclusie

In dit artikel hebben wij getracht aannemelijk te maken dat riskant 

gedrag, of het nu gaat om onschuldige en geaccepteerde vormen 

of om sommige vormen van antisociaal en crimineel gedrag, in 

principe te herleiden is tot hetzelfde mechanisme. Of iemand 

riskante activiteiten onderneemt en in welke mate en intensiteit 

hangt samen met de persoonlijkheid: sensatiezoeken en impulsivi-

teit ofwel gebrek aan zelfcontrole. De sensatiezoeker heeft een grote 

behoefte aan spanning en afwisseling, en de lustbeleving of kick 

die het riskante gedrag geeft zorgt dat dit gedrag wordt bekrach-

tigd en zich herhaalt. Impulsiviteit maakt dat men niet genoeg de 

consequenties van zijn gedrag overweegt en aan zijn impulsen is 

overgeleverd, wat eveneens roekeloos of crimineel gedrag bevordert 

(zie Lynam en Miller, 2004; Marcus, 2004).

Deze persoonlijkheidskenmerken kan met niet los zien van de 

omgeving en de omstandigheden waarin iemand verkeert, er is 

een wisselwerking. Riskant gedrag wordt bij daarvoor gevoelige 

personen getriggerd door de vriendenkring, sociaal-economische 

en biografi sche factoren zoals drop-out van school, werkloosheid, 

geldgebrek en verveling, factoren die zelf weer door persoonlijk-

heidskenmerken worden beïnvloed. (Allerlei specifi eke motieven 

voor delinquent gedrag worden in deze bijdrage trouwens buiten 

beschouwing gelaten).

Een stap ‘dieper’ in de keten van oorzaak en gevolg liggen genetische 

en biologische factoren die waarschijnlijk aan de verschillen tussen 

mensen in persoonlijkheid ten grondslag liggen. De laatste hebben 

betrekking op beloningsmechanismen in de hersenen en daarmee 

verbonden neurobiologische verschillen tussen mensen. Het feit dat 

wij in deze bijdrage naar voren hebben gebracht dat er genetische 

en biologisch-psychologische mechanismen ten grondslag zouden 

liggen aan allerlei vormen van sociaal en afwijkend gedrag, waar-

onder psychopathie en criminaliteit, betekent overigens niet dat wij 

pleiten voor (genetisch) determinisme. In tegendeel, theorieën zoals 

hier geschetst zijn wezenlijk ‘biosociaal’, dat wil zeggen ze bena-

drukken de wisselwerking tussen biologische factoren en de sociale 

omgeving. Wat wij hebben willen laten zien, is dat riskant gedrag 

intrinsiek belonend kan zijn, en dat ook criminele loopbanen door 

positieve (fysiologische en psychologische) sensaties kunnen worden 

onderhouden, zoals bijvoorbeeld Wood en Gove (1997) concluderen.
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Onze stelling dat díe vormen van riskant (crimineel) gedag waarbij 

de kick een grote rol speelt lastig te beïnvloeden zullen zijn, vraagt 

om nader onderzoek. Een sterke dispositie tot riskant gedrag zit, 

zoals hier werd betoogd, in belangrijke mate in de aard van het 

beestje, en is daardoor lastig te veranderen. Echter, de vorm die het 

riskante gedrag kan aannemen is waarschijnlijk wél beïnvloedbaar, 

zo leert ons het onderzoek van Hansen en Breivik (2001) over het 

verband tussen zich uitgedaagd voelen door de omgeving enerzijds 

en positief versus negatief riskant gedrag anderzijds; het laatste 

woord over de causaliteit van dergelijke relaties is overigens nog niet 

gesproken. Hoe het ook zij, bij jeugdige delinquenten zou het ver-

moedelijk de moeite lonen als werd getracht de verbinding tussen de 

kick en negatief  riskant gedrag te doorbreken en te vervangen door 

een verband te leggen tussen uitdagende positieve activiteiten en de 

daaruit voortvloeiende sensaties.

Literatuur

Berg, P.T. van den, J.A. Feij
Spannings Behoefte Lijst – selectie-

versie (SBL-s) Handleiding

Leiden, PITS B.V., 2002

Cloninger, C.R., D.M. Svrakic e.a.
A psycholobiological model of 

temperament and character

Archives of general psychiatry, 

50e jrg., 1993, p. 975-990

Ellis, L.
Monoamine oxidase and crimi-

nality: identifying an apparent 

biological marker for antisocial 

behavior

Journal of research in crime 

and delinquency, 28e jrg., 1991, 

p. 227-252

Feij, J.A., P.H. Dekker e.a.
Nieuwe normen en stabiliteits

gegevens voor de Spannings-

behoefte lijst (SBL)

Nederlands tijdschrift voor de 

psychologie, 52e jrg., 1997,

p. 131-134

Feij, J.A., R.W. van Zuilen
Handleiding bij de Spannings-

Behoefte Lijst (SBL)

Lisse, Swets & Zeitlinger, 1984

Gordon, W.R., M.L. Caltabiano
Urban-rural differences in 

 adolescent self-esteem, leisure 

boredom, and sensation seeking 

as predictors of leisure-time usage 

and satisfaction

Adolescence, 31e jrg., 1996, 

p. 883-901

Gray, J.A.
The psychology of fear and stress 

(2nd edition)

Cambridge, Cambridge 

 University Press, 1987



80 Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 5 2006

Griffi oen, L.
Meer hersenletsel bij jongeren 

door gevaarlijke straatspellen

Volkskrant, 30 maart 2006

Hansen, E.B., G. Breivik
Sensation seeking as a predictor 

of positive and negative risk 

behavior among adolescents 

Personality and individual diffe-

rences, 30e jrg., 2001, p. 627-640

Hoffner, C.A., K.J. Levine
Enjoyment of mediated fright 

and violence; a meta-analysis

Media psychology, 7e jrg., 2005, 

p. 207-237

Horvath, P., M. Zuckerman
Sensation seeking, risk appraisal, 

and risky behavior

Personality and individual dif-

ferences, 14e jrg., 1993, p. 41-52

Koopmans, J.R., D.I. Boomsma 
e.a.
A multivariate genetic analysis of 

sensation seeking

Behavior genetics, 25e jrg., 1995, 

p. 349-356

Larsen, R.J., D.M. Buss
Personality psychology: domains 

of knowledge about human 

nature (2nd ed)

New York, McGraw-Hill, 2005

Leigh, B.C.
Peril, chance, adventure; con-

cepts of risk, alcohol use and 

risky behavior in young adults

Addiction, 94e jrg., 1999,

p. 371-383

Liefbroer, A.C., J.A. Feij
De samenhang tussen werkloos-

heid en relatievorming onder 

jongvolwassen mannen; weder-

zijdse beïnvloeding of gemeen-

schappelijke oorzaken?

In: Junger, M., en J. Dronkers 

(red.) Daders, slachtoffers en 

andere tegenslag: de samenhang 

tussen ongewenste uitkom-

sten, Amsterdam, Amsterdam 

 University Press, 1998, p. 48-65

Longato-Stadler, E., L. Von 
Knorring
Mental and personality disor-

ders as well as personality traits 

in a Swedisch male criminal 

population

Nordic journal of psychiatry, 

56e jrg., 2002, p. 137-144

Lyman, D.R., J.D. Miller
Personality pathways to impul-

sive behavior and their relations 

to deviance; results from three 

samples

Journal of quantitative crimi-

nolgy, 20e jrg.,2004, p. 319-341

Marcus, B.
Self-control in the general theory 

of crime; theoretical implications 

of a measurement problem

Theoretical criminology, 8e jrg., 

2004, p. 33-55

Newsberry, A.L., R.D. Duncan
Roles of boredom and life goals in 

juvenile delinquency

Journal of applied social psy-

chology, 31e jrg., 2001, p. 527-541

Rebollo, I.
Dimensions of personality; a 

genetic approach

Amsterdam, Vrije Universiteit, 

2006 (diss.)



81De psychologie van de kick

Reio Jr., T.G., J. Sanders-Reio
Sensation seeking as an inhibitor 

of job performance

Personality and individual 

differences, 40e jrg., 2006, 

p. 131-134

Reiss, A., J.A. Roth (red.) 
Understanding and preventing 

violence

Washington, DC, National 

 Academic Press, 1993

Robertson, B.J.
Leisure in the lives of male 

 adolescents who engage in 

 delinquent activity for  excitement

Journal of park and recreation 

administration, 12e jrg., 1994, 

p. 29-46

Romero, E., M.A. Luengo
Personality and antisocial 

 behavior; study of temperamen-

tal dimensions

Personality and individual 

 differences, 31e jrg., 2002, 

p. 329-348

Slater, M.D., K.A. Rasinski
Media exposure and attention as 

mediating variables infl uencing 

social risk judgements 

Journal of communication, 55e 

jrg., 2005, p. 810-827

Taris, T.W., J.A.M. Heesink e.a.
Arbeidsmobiliteit van jongeren; 

de invloed van persoons- en 

werkkenmerken

Gedrag en organisatie, 4e jrg., 

1991, p. 444-460

Vianen, A.E.M. van, J.A. Feij e.a.
Personality factors and adult 

attachment affecting job mobility

International journal of 

 selection and assessment, 11e 

jrg., 2003

Wood, P.B., W.R. Gove e.a.
Motivations for violent crime 

among incarcerated adults; a 

consideration of reinforcement 

processes

Journal of the Oklahoma crimi-

nal justice research consortium, 

1994, p. 1-23

Wood, P.B., W.R. Gove e.a.
Nonsocial reinforcement and 

habitual criminal conduct; an 

extension of learning theory 

Criminology, 35e jrg., 1997, 

p. 335-366

Zuckerman, M.
Behavioral expressions and bio-

social bases of sensation seeking

Cambridge, Cambridge Univer-

sity Press, 1994

Zuckerman, M.
Genetics of sensation seeking

In: Benjamin, J., en R.P. Ebstein 

e.a. (red.), Molecular genetics 

and the human personality 

 Washington, American Psychia-

tric association Inc., 2002,

p. 193-219

Zuckerman, M.
Sensation seeking: beyond the 

optimal level of arousal

Hillsdale, NJ, John Wiley, 1979



82

‘De verveelde aap’

Kick/sensation seeking en de menselijke natuur vanuit 

 evolutionair-psychologisch oogpunt

R. D’Hooge*

Circa 60 miljoen jaar geleden splitsen de vroegste primaten zich 

af van de rest van de zoogdieren. De eerste mensapen ontstaan 

ongeveer 25 miljoen jaar geleden in Oost-Afrika en 4 miljoen jaar 

geleden verschijnen de eerste mensachtige primaten van het 

geslacht Australopithecus op de vlaktes van Zuid- en Oost-Afrika. 

De fossiele resten tonen dat Australopithecus heel wat uiterlijke 

kenmerken gemeenschappelijk heeft met de huidige mens, maar 

hoewel hij rechtop loopt zoals wij, heeft hij nog de schedelinhoud 

van een chimpansee. De eerste duidelijk menselijke voorloper, 

Homo erectus, leeft circa 1 miljoen jaar geleden in Afrika en Azië 

en maakt gebruik van vuur en werktuigen. Onze eigen soort, Homo 

sapiens, is wellicht veel recenter en ontstond ongeveer 300.000 jaar 

geleden, vermoedelijk eveneens in Afrika. De Cro-Magnonmensen 

behoren tot de eerste moderne mensengroepen, die tussen 130.000 

en 40.000 jaar geleden de wereld beginnen veroveren. Deze mensen 

maken werktuigen, kleding en rotstekeningen; ze leven in georga-

niseerde sociale gemeenschappen, begraven hun doden en hebben 

alle kenmerken van de hedendaagse mens.

De invloedrijke Harvard antropoloog Irven DeVore beschouwde de 

overgang van de bosbewonende mensaap naar de vlakte bewonende 

Australopithecus als een essentiële stap in de menselijke evolutie 

(DeVore, 1972). De wortels van de menselijke samenleving zijn 

volgens DeVore dan ook eerder terug te vinden bij de bavianen 

van de Afrikaanse savanne, dan bij onze mensapenverwanten. Hij 

meent dat de overgang naar het leven op de savanne werd gemoti-

veerd door een karakteristieke zucht naar sensatie en nieuwigheid 

bij de menselijke voorouders. ‘Hoe veilig ook, het leven in de jungle 

* Prof. dr. Rudi D’Hooge is werkzaam bij het Laboratorium voor Biologische Psychologie, 
KU Leuven, België.
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kan saai worden’, schrijft DeVore (1972) in een populariserend 

artikel voor de National Geographic Society, ‘Bosapen hebben 

weinig contact met andere dieren: er zijn alleen vogels, eekhoorns 

en andere apensoorten. Bavianen daarentegen kunnen dagelijks 

alleen al dertig soorten zoogdieren tegenkomen’. Maar de savanne 

is daardoor ook een gevaarlijke omgeving met weinig schuilplaat-

sen om aan predatoren te ontkomen. Zijn klassieke ethologische 

onderzoek in het nationale park van Nairobi toont dat bavianen een 

exclusieve mannelijke dominantie handhaven, waarbij de groep 

wordt verdedigd door individuen ‘die van nature agressief zijn’ en 

fysiek in staat belagers te doden. Ook volgens moderne primatolo-

gen als Frans de Waal is sensatiezucht een essentieel kenmerk van 

de hogere primaten (De Waal, 1996). Problematische of destructieve 

uitingen van dergelijk gedrag zijn de ongewenste uitvloeisels van 

essentieel menselijke kenmerken als impulsiviteit, sensatiezucht en 

nieuwsgierigheid. Misschien kunnen we dergelijk gedrag inderdaad 

begrijpen vanuit de evolutionaire voorgeschiedenis van de men-

selijke soort, maar hoe dit precies moet gebeuren is vooralsnog erg 

speculatief.

Er is een overweldigende hoeveelheid fossiele bewijzen die aanto-

nen dat het leven op aarde het resultaat is van een historisch proces 

van biologische evolutie. Biochemische, fysiologische en anatomi-

sche overeenkomsten illustreren de evolutionaire verwantschap 

tussen organismen. De verrassende aanpassingen van organismen 

aan hun omgeving, de geografi sche verspreiding van levensvormen 

over de aarde en de verbluffende biodiversiteit vormen een levend 

bewijs van de krachten van de evolutie. Volgens de befaamde 

populatiegeneticus Theodosius Dobzhansky is de hele biologie 

te begrijpen in het licht van de evolutie. Het misleidende hierin is 

echter dat het algemene principe van evolutie tamelijk eenvoudig 

kan worden samengevat in de spenceriaanse slagzin survival of 

the fi ttest, waardoor het plots een soort gemakkelijk hanteerbaar 

passe-partout wordt. Bovendien steunt de darwiniaanse evolutie 

essentieel op genetische overerving – de best aangepaste individuen 

kunnen hun kenmerken doorgeven aan de volgende generaties. We 

weten echter nog bijzonder weinig over de exacte mechanismen van 

evolutie en hebben nog alle moeite om de gigantische complexiteit 

van deze processen en de immense tijdsspanne waarover ze zich 

afspelen werkelijk in te schatten. Vooral de analyse van menselijk 

gedrag vanuit evolutionair oogpunt is een bijzonder delicate zaak. 
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Het stelt ons in staat om verbanden te zien tussen de mens en 

andere levende organismen en inzicht te verwerven in aspecten 

van de menselijke natuur, maar het heeft ook vaak geleid tot een 

bijzonder cynisch beeld van de mens en zijn mogelijkheden om zijn 

lot in eigen handen te nemen.

Gebrek aan kritische analyse

Hedendaagse psychopathologische diagnostiek toont duidelijke 

continuïteit tussen normaal en abnormaal gedrag en ziet verbanden 

tussen impulsiviteit en criminaliteit, agressief gedrag en drugge-

bruik (Flory e.a., 2006). Persoonlijkheidskenmerken zoals novelty 

seeking of thrill seeking (sensatiezucht), impulsiviteit en ontremming 

blijken hieraan gerelateerd te zijn, zowel in normale als abnormale 

persoonlijkheidsconfi guraties. Genetische factoren spelen een 

onmiskenbare rol en er is een continuïteit tussen dergelijke per-

soonlijkheidskenmerken bij normale personen en bij personen met 

problematische vormen van destructief gedrag. Het is echter nog 

onduidelijk waarom deze kenmerken deel uitmaken van ons nor-

male spectrum van persoonlijkheidkenmerken, maar een verklaring 

waarbij de meest ondernemende individuen evolutionair bevoor-

deeld werden, levert volgens sommige auteurs het beste inzicht.

Op het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw werd 

crimineel gedrag vaak bekeken vanuit een genetisch-evolutionair 

standpunt waarbij men dergelijk gedrag beschouwde als een over-

blijfsel uit onze primitieve voorgeschiedenis en waarbij sommige 

gedegenereerde individuen meer van deze aangeboren atavistische 

eigenschappen zouden vertonen dan anderen. Uiteraard vinden 

we zulke extreme posities nu nog zelden bij gedragsonderzoekers, 

maar hedendaagse evolutionaire verklaringen leggen nog steeds een 

sterke nadruk op de genetische bepaaldheid van gedrag. Een sterk 

gedetermineerde visie op menselijk gedrag is moeilijk te verzoenen 

met juridisch-maatschappelijke opvattingen over culpabiliteit en 

vrije wil, maar ook vanuit de gedragswetenschappelijke en evolutio-

naire benadering wordt een dergelijke visie eigenlijk niet bevestigd. 

Verklaringen van menselijk gedrag waarbij ons psychologisch 

functioneren gebaseerd is op de werking van onze hersenen, als 

resultaat van een lange biologische evolutie, sluiten potentialiteit en 

vrije wil helemaal niet uit (Dennett, 2003).
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Een van de meest uitgesproken pleitbezorgers van de positieve 

visie op de biologische potentialiteit van de menselijke soort was de 

Harvard-paleontoloog Stephen Jay Gould. Hoewel de uitgesproken 

opvattingen van Gould nooit zonder controverse zijn gebleven, 

wordt de kritische stem van de vroegtijdig overleden Gould toch 

erg gemist. Gould fulmineerde erg krachtig tegen sociobiologen als 

Konrad Lorenz, Desmond Morris, Robert Ardrey en vele anderen, 

die de mens hebben voorgesteld als een aangeboren agressieve en 

territoriale naakte aap, afstammeling van woeste carnivoren van 

de Afrikaanse savannes (Gould, 1979). Vooral in de meer popula-

riserende literatuur over evolutionaire psychologie blijven gene-

tisch-deterministische mensbeelden erg dominant aanwezig. Er 

is daarom een grote behoefte aan een kritische, soms zelfs terecht 

argwanende analyse van dergelijke geschriften.

De vermaarde insectenetholoog Edward O. Wilson zette de socio-

biologie op de kaart, waarbij hij aannam dat de studie van ecologi-

sche aanpassingen bij hominiden, de evolutionaire continuïteit tus-

sen mensen en dieren en de vermeende universaliteit van de relatie 

tussen genen en gedrag, een dieper inzicht verschaft in de drijfveren 

achter de menselijke psychologie. Sociobiologie wordt vanaf dan 

de verzameling van theorieën en overtuigingen die aannemen dat 

evolutionaire verklaringen ons meer leren over het hoe en waarom 

van menselijk gedrag dan sociologie, economie of psychologie 

samen. Rose (1998) noemt sociobiologie, biologisch determinisme 

en de ongenuanceerde extrapolatie van de evolutietheorie die erbij 

hoort dan ook eerder ideologie dan wetenschap.

Evolutionair cynisme

Wetenschapsjournalist Robert Wright (1995) erkent het diepe 

cynisme in de gedetermineerde sociobiologische visie, maar 

aanvaardt verder kritiekloos het beeld van een door instincten 

beheerste mens. ‘What is in our genes’ interest is what seems right’, 

is volgens hem de sociobiologische onderbouw van de menselijke 

moraliteit. Deze uiting van postmodern cynisme is ongemeen 

populair – het vormt het onderwerp van columns in Nederlandse 

dagbladen en van vaste rubrieken in Vlaamse praatshows. Dit is 

evenwel geen nieuwe benadering van de evolutionaire psychologie, 

want in het ruim vijftig jaar oude werk van Konrad Lorenz en in 
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de populaire boeken van zijn meer recente volgelingen vinden we 

dergelijk evolutionair cynisme ook terug. Volgens de sociobiolo-

gische opvattingen zijn menselijke idealen, morele overtuigingen 

en andere producten van ons abstract denkvermogen, esthetische 

gevoel en symbolisch voorstellingsvermogen enkel te begrijpen 

vanuit een evolutionair perspectief waarin alleen onze overlevings-

kansen in een natuurlijke omgeving van belang zijn. We trachten, 

vaak op bedrieglijke wijze, zo veel mogelijk persoonlijk voordeel 

te halen uit onze interacties met anderen. Altruïsme is een illusie; 

ouderliefde vormt een band die nodig is om onze genen voort te 

zetten via onze nakomelingen en partnerliefde zorgt dat partners 

samenblijven en zo meer nakomelingen kunnen grootbrengen, 

dan wanneer ze dat alleen moeten verwezenlijken. Onze steden 

en moderne samenlevingen beantwoorden niet aan onze biologi-

sche noden en leiden tot problemen omdat we onze aangeboren 

menselijke natuur verloochenen. De atavistische principes, die we 

terugvinden bij onze apenverwanten, beheersen ook onze natuur 

en moeten continu op freudiaanse manier gefrustreerd worden om 

onze artifi ciële moderne levenswijze mogelijk te maken.

Een bijna puberaal negativisme vinden we bij Richard Dawkins, 

die organismen slechts ziet als machines die ervoor zorgen dat 

hun genen zich kunnen vermenigvuldigen (Dawkins, 1976). In 

Dawkins’ natuur regeert het ultieme egoïsme, waarbij enkel ver-

wante organismen met genetische overeenkomst elkaar nog maar 

enigszins toegenegen zijn en dan nog alleen omdat ze zo kopieën 

van hun eigen genen helpen overleven. Dover (2000) wijst echter op 

de absurditeit van deze visie, waarbij de biologie op zijn kop wordt 

gezet en het gen als de enige eenheid van natuurlijke selectie wordt 

gezien. Genen hebben geen enkele autonomie, meent Dover terecht 

– de olifant enkel bekijken als middel om olifantengenen over te 

dragen naar de volgende generatie is slechts een extreme vorm van 

reductionisme. Hij ziet enkel biologische relevantie in het orga-

nisme als product van een complexe interactie tussen biologische 

en genetische elementen en een veelzijdige omgeving.

Genetisch determinisme: terug van weggeweest

De wetenschappelijke, gecontroleerde studie van menselijk gedrag 

is pas rond het einde van de negentiende eeuw begonnen. Al van 
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het begin heeft de vraag naar het gedetermineerde (nature) dan 

wel verworven (nurture) karakter van ons gedrag gedragswe-

tenschappers bezig gehouden. Tot op de dag van vandaag blijkt 

het voor vele onderzoekers moeilijk dit onderwerp op gepaste, 

wetenschappelijk-afstandelijke wijze te benaderen (De Waal, 1999). 

De nature/nurture-discussie leidde vaak tot heftige polemieken, 

waarbij de tegenstrevers soms uitspraken deden die de reikwijdte 

van de beschikbare wetenschappelijke observaties ver overstegen. 

Enkele gedragonderzoekers waren zo overtuigd van hun standpunt 

en zo gedreven hun gelijk te halen, dat ze onnauwkeurige of zelfs 

frauduleuze resultaten publiceerden (Gould, 1981).

Rond het einde van de negentiende en het begin van de twintigste 

eeuw benaderen de meeste auteurs deze problematiek vanuit een 

sterk genetisch-deterministisch oogpunt. De theorieën situeer-

den zich binnen de toenmalige fi n-de-siècle overtuiging dat het 

hoogtepunt van de menselijke intellectuele ontwikkeling bereikt 

was en dat we moesten optreden tegen de sluipende krachten die 

de degeneratie van de mensheid zouden veroorzaken. Dergelijke 

degeneratie-ideeën en genetisch determinisme vinden we bij 

verschillende fi losofen en wetenschappers van deze periode. In de 

invloedrijke psychoanalytische theorieën van Sigmund Freud en 

het werk van Carl Jung zijn beide elementen duidelijk aanwezig. In 

Hereditary genius uit 1869 introduceert Francis Galton zijn baan-

brekende bijdragen tot de technieken van de psychologische test, 

maar ontwikkelt eveneens zijn eugenetische opvattingen. Zoals 

veel van zijn tijdsgenoten ging Galton ervan uit dat intelligentie niet 

verworven maar aangeboren was en dat intelligentie niet alleen 

verband houdt met darwiniaanse fi tness (Galton was trouwens de 

neef van Charles Darwin), maar ook met morele waarde. Hij stichtte 

een eugenetische beweging waarmee hij de verbetering van de men-

selijke soort wilde nastreven door middel van de bevordering van 

de voortplanting van superieure mensen. De dreigende degeneratie 

van de menselijke soort moest worden tegengegaan door selectie 

tegen inferieure elementen.

Het tij keert echter binnen de wetenschappelijke psychologie en 

onderzoek aan de omgevingsbepaaldheid van gedrag krijgt meer 

aandacht. In 1919 verschijnt Psychology from the standpoint of a 

behaviorist van John B. Watson waarin hij de principes van de 

gedragspsychologie uiteenzet. Rond de jaren vijftig is het behavio-

risme uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke uitgangspun-
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ten van de wetenschappelijke psychologie (Thorndike, Skinner, 

enzovoort). Leerprocessen vormen de basis van gedragsverschillen 

tussen mensen volgens de behavioristische theorieën. De bevindin-

gen van Albert Bandura, Walter Mischel en medewerkers tonen aan 

hoe onze gedragingen het gevolg zijn van sociale leerprocessen (op 

basis van imitatie en conditionering), maar met de invloeden van 

erfelijke factoren wordt nog te weinig rekening gehouden.

De tweede helft van de twintigste eeuw wordt gekenmerkt door de 

opkomst van de moleculaire genetica, de genetische manipulatie 

en de biotechnologie. De ontdekkingen binnen de nieuwe gene-

tica tonen aan dat ook genetische factoren de gedragsverschillen 

tussen mensen kunnen verklaren (Plomin, 1990; Plomin e.a., 1997). 

Het succes van de moleculaire genetica leidt ertoe dat sommige 

onderzoekers de genetische basis van gedrag terug gaan benadruk-

ken en soms fl agrant overschatten. Opnieuw wordt gewaarschuwd 

tegen het Strong Genetic Principle, het primaat van het genetische 

determinisme, dat naar het einde van de twintigste eeuw terug zijn 

kop opsteekt (Maddox, 1993; Wiesel, 1994). En nu, bij het begin van 

de 21ste eeuw, zien we dat de moleculaire genetica toch niet in staat 

is de verwachtingen in te lossen als alomvattende wetenschappe-

lijke discipline. Het blijkt eindelijk overduidelijk dat de menselijke 

psychologie en psychiatrie behoefte heeft aan een diepgaande 

integratie van de moderne neurowetenschappen en het onderzoek 

aan de complexe interacties tussen genen en omgeving (Caspi en 

Moffi tt, 2006).

Lorenziaanse impulsen

‘As a young biology student in the 1960s, I read the books of Konrad 

Lorenz and Desmond Morris. This was before the time that the 

evolutionary perspective on human behavior became common-

place. These authors were extremely controversial (in fact, the best 

publicity for these books came from our professors’ warnings) as 

they speculated about the links between animal and human beha-

vior in a way that we now might consider simplistic or naive. I felt 

immediately drawn to it, though, seeing it as the only approach that 

made sense’ (De Waal, 2003).

Er is een sterke historische invloed uitgegaan van theorieën waarin 

de menselijke agressie wordt voorgesteld als een soort aangeboren 
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instinct dat koste wat kost expressie zoekt. De freudiaanse psycho-

analyse identifi ceert onvermijdelijke driften van agressie (thanatos) 

en sex (eros). Bij Freud (1915) stammen dergelijke instincten of 

driften, die ons vaak ongewild overmeesteren, uit ons evolutionaire 

verleden. Ook ethologen als Konrad Lorenz gingen ervan uit dat 

agressie bij mens en dier voortkomen uit een aangeboren spontane 

neiging die vergelijkbaar is met de drang om te eten of te drinken. 

Agressie is volgens Lorenz bij alle dieren ‘ein zu ihrer Erhaltung 

unentbehrlicher Instinkt’ (Lorenz, 1963). De motivatie die volgens 

hem schuilging achter dergelijke onontbeerlijke gedragingen stelde 

hij voor in zijn beruchte psychohydraulische model waarbij de 

accumulatie van actiespecifi eke energie zorgt voor een toenemende 

bereidheid om het gedrag uit te voeren (Lorenz, 1950). Wanneer het 

reservoir gevuld wordt zal onvermijdelijk het niveau bereikt worden 

waar de afsluitklep niet meer kan weerstaan aan de druk. Zelfs wan-

neer er geen aanleiding toe is, zal het gedrag dan spontaan optreden 

als Leerlaufreaktion (vacuümhandeling). De toepassing van het 

model van Lorenz leidt echter tot een aantal zorgwekkende veron-

derstellingen over de destructieve natuur van de mens. Specifi eke 

agressieve energie accumuleert en komt vroeg of laat vrij. Kan deze 

ontlading niet gebeuren dan zal het niveau alsmaar blijven stijgen 

tot nog slechts een zeer geringe of helemaal geen prikkel meer nodig 

is om een heftige agressieve reactie uit te lokken. Vanuit deze optiek 

moet elk mens de mogelijkheid krijgen om deze driften uit te leven, 

wil men zijn agressieve natuur meester blijven. Men zal er zich maar 

best bij neerleggen dat de mens een agressief wezen is dat zo zijn 

confl icten dient op te lossen. Dergelijke lorenziaanse theorieën von-

den hun weg naar het brede publiek door populaire auteurs als de 

Britse televisiebioloog Desmond Morris. In zijn bestseller De naakte 

aap (1967) laat Morris al Lorenz’ subtiliteit varen en rechtvaardigt 

menselijke agressie, ongestoord door enige kennis van de weten-

schappelijke literatuur terzake (Freedman, 1975).

Wetenschappelijk onderzoek over agressie toonde vele tientallen 

jaren geleden dat de expressie van agressief gedrag grotendeels het 

resultaat is van de (leer)ervaringen en de onmiddellijke omgeving 

en dat deze omgevingsinvloeden de mogelijke aangeboren, consti-

tutionele factoren kunnen modereren. ‘Aggression begets aggres-

sion’, heet het dan ook en werk van psychologen als Albert Bandura 

en Walter Mischel bewijst dat agressie erg doeltreffend kan worden 

beheerst door een preventief ingrijpen op de sociale leerprocessen 
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waardoor ze tot stand komen (Mischel, 1976). Bandura was een van 

de eerste om het toenemende geweld op de televisie en in de fi lm 

streng te bekritiseren. Hij kon in zijn laboratorium vaststellen dat 

de herhaaldelijke blootstelling aan geweld zowel de tolerantie ten 

opzichte van geweld, als de expressie van agressief gedrag verhoogt. 

Bekrachtiging van niet-destructieve reacties helpt agressie te ver-

minderen (Bandura, 1969), terwijl het (therapeutisch) uitleven van 

agressie, zogenaamd om de opgestapelde energie te draineren, vaak 

het omgekeerde effect heeft. Vooral kinderen zijn hier erg gevoelig 

voor. Een klassiek experiment van Davitz demonstreert al in 1952 

dat kinderen die voorafgaand aan het experiment beloond worden 

voor hun agressieve en brutale spel, dit onmiddellijk generaliseren 

naar andere situaties en eveneens agressief reageren op een daarop-

volgende frustratie.

De oude theorieën, die niet meer waren dan een geleerde vertolking 

van het heersende volksgeloof, houden echter hardnekking stand. 

Om agressieve gedragingen bij de mens te verklaren of te beheersen 

moeten we de juiste oorzaken identifi ceren en beseffen dat ze vaak 

het gevolg zijn van een omgeving, die nog te permissief staat tegen-

over allerlei vormen van ‘gepermiteerde’ agressie. Een verkeerde 

benadering kan ertoe leiden dat een goedgemeende interventie 

zijn doel mist. Imitatie, beloning van geweld en andere omgevings-

invloeden nemen hierbij een sleutelpositie in. Berusten in onze 

biologische constitutie is zeker niet de oplossing.

Positieve kijk op de complexe menselijke natuur

‘Human acts – acts of love and genius, as well as crimes and sins 

– are just too far away from the happenings in atoms, swerving 

randomly or not, for us to be able to see at a glance how to put them 

into a single coherent framework’ (Dennett, 2003). Auteurs als 

Gould, Dennett, Lewontin en Rose benadrukken op verschillende 

manieren dat de mens lijkt op en tegelijk verschillend is van andere 

dieren. De mens is in de eerste plaats een biologisch wezen dat door 

de grootte van zijn hersenen beschikt over een grote fl exibiliteit en 

een breed gedragsrepertoire. Gould erkent dat de drijfveer achter 

veranderingen binnen de menselijke maatschappij niet natuur-

lijke evolutie is, maar wel snelle lamarckiaanse culturele evolutie 

(Gould, 1979). Volgens Gould is ons unieke biologische kenmerk, 



91‘De verveelde aap’

ons grote brein, essentieel voor de biologische potentialiteit van 

de mens. Onze gedragingen zijn niet rechtstreeks gecodeerd door 

specifi eke genen. Geneticus Richard Lewontin (2000) argumenteert 

dat we organismen moeten opvatten als de resultante van genen en 

omgeving. Elk organisme komt tot ontwikkeling onder een bepaalde 

confi guratie van externe omstandigheden. Door de evolutionaire 

toename van de hersengrootte zijn er bij de mens allometrische 

veranderingen opgetreden, wat een organisme opleverde dat in 

extreme mate in staat is te veranderen op basis van ervaring en zijn 

sociale organisatie zelf kan bepalen. Flexibiliteit en potentialiteit 

karakteriseren de huidige mens; het zijn de sleutels van ons biologi-

sche succes. Een eng verband tussen genen en gedrag zou niet adap-

tief zijn bij een dergelijk organisme en biologische potentialiteit en 

fl exibiliteit zijn evolutionair zinvolle aanpassings mechanismen. 

Jonge dieren worden gekenmerkt door impulsiviteit en nieuws-

gierigheid, die echter afnemen naarmate ze ouder worden. Gould 

ziet bovenal een neotene mens, die in vergelijking met andere 

primaten juveniele kenmerken behoudt op volwassen leeftijd.

Neurowetenschapper Steven Rose benadrukt de complexiteit in de 

relatie tussen genen en gedrag en in het epigenetische traject in tijd 

en ruimte (lifeline), dat organismen afl eggen tijdens hun leven (Rose, 

1998). Dit klinkt erg abstract, maar de nadruk op deze complexi-

teit en de wisselwerking tussen genetische factoren en de unieke 

omgeving gedurende het hele leven van een organisme, is wel een 

essentieel element om het unieke in elk individu te begrijpen. Het 

helpt ook om te erkennen dat levende systemen ongedetermineerd 

en vrij kunnen zijn en continu hun toekomst kunnen bepalen onder 

de gegeven omstandigheden. ‘Optimisme is onze enige optie’, zei 

UNFPA1-voorzitter Thoraya Ahmed Obaid onlangs nog. Optimisme 

over onze mogelijkheden geweld en onrechtvaardigheid in men-

selijke samenlevingen te bestrijden. We zien immense variaties in 

menselijk gedrag onder verschillende omstandigheden en in diverse 

sociale contexten en er is geen reden om aan te nemen dat onze bio-

logische natuur in de weg zou staan van sociale hervorming. Vooral 

dit laatste is de reden waarom het onderscheid tussen biologisch 

determinisme en biologische potentialiteit zo belangrijk blijft.

1 United Nations Population Fund.
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De verbinding van angst en 
 verlangen

M.B. Schuilenburg*

City limits; crime, consumer culture and the urban experience

door Keith J. Hayward

The Glass House, Londen, 2004

248 p.

ISBN 1904385036

‘Not only is shopping melting into everything, but everything is melting 

into shopping’.

Sze Tsung Leong

Op verschillende niveaus werkt de roep om zekerheid en veilig-

heid door in onze laatmoderne samenleving. We zijn bang voor 

hangjongeren, voor broodroof, voor de islam, voor aanslagen, voor 

natuurgeweld, enzovoort. Daarom zoeken we geborgenheid. We 

vinden bescherming in steeds strenger bewaakte binnenruimten: 

gated communities, winkelcentra en pretparken. Daar is geen plaats 

voor het vreemde, toevallige of onbekende. In dit teruggetrok-

ken bestaan, dat schijnbaar van ieder risico is ontdaan, neemt het 

verlangen naar extreme vormen van kicks een opvallende plaats 

in. Niet de angst, maar de kick regeert. Om hun diepste angsten te 

overwinnen doorstaan de deelnemers in tv-programma’s als Fear 

Factor beproevingen zoals het met de mond uit een aquarium halen 

van zoveel mogelijk slangen. Daarnaast lijkt voor nieuwe sporten als 

bungeejumpen, raften en sky-diven het motto te gelden: je moet het 

een keer hebben gedaan. Ten slotte worden voor de kick personen in 

elkaar geslagen. De resultaten worden gefi lmd en op internet gezet. 

Het bewijs heet ‘happy slapping’.

* Mr. drs. Marc Schuilenburg is verbonden aan de vakgroep Criminologie van de Vrije 
Universiteit Amsterdam.
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In City limits; crime, consumer culture and the urban experience van 

Keith Hayward keren de typisch laatmoderne ervaringen van angst 

en kicks op uiteenlopende wijze terug. Hayward stelt zich ten doel 

de complexiteit van de relatie tussen de stad en criminaliteit te 

ontrafelen. Meer in het bijzonder richt hij zich op bepaalde vormen 

van crimineel gedrag en de sociale en culturele dynamiek van de 

huidige consumptiecultuur. Volgens Hayward draagt die consump-

tiecultuur in sterke mate bij aan de problematiek van de grootste-

delijke criminaliteit. Hij concludeert dat in de tweede helft van de 

twintigste eeuw ons zelfbeeld en identiteit voor een belangrijk deel 

in het teken is gaan staan van het bezit van bepaalde goederen. De 

jongerencultuur Urban is een treffend voorbeeld van die stelling. In 

het hipste adjectief van de jeugdcultuur wordt gesproken over bling-

bling, het geheel van sieraden en accessoires waarmee een hiphop-

per zich tooit. De identiteit of street credibility van een hiphopper 

draait om het merk kleding dat hij draagt (RocaWear, Karl Kani), 

de drank die hij nuttigt (Couvoisier, Hennessy) en de opgesmukte 

auto’s (Pimp My Ride) waarmee hij zich van plek tot plek verplaatst. 

De merken staan voor een succesvolle stijl van leven. Ze bieden 

een omvattende identiteit of, in fi losofi sche termen, subjectiviteit. 

Criminaliteit als winkeldiefstal, overvallen en het stelen van auto’s 

moet daarom niet strikt worden opgevat vanuit een traditionele 

optiek, als een wanhopige daad van armoede of als verzet tegen ‘het 

systeem’. Criminaliteit biedt een relatief eenvoudige mogelijkheid 

om aan een goed te komen dat de identiteit of het zelfbeeld van een 

persoon bevestigt. Daarom moeten we de relatie tussen grens- of 

regeloverschrijdend gedrag en de zelfervaring van personen begrij-

pen, zo schrijft Hayward.

Hoe legt Hayward de relatie tussen deze twee gebieden, en hoe 

bereikt hij zijn meer algemene doel om daden van transgressie, sen-

satie of spanning te verklaren? Hij onderzoekt twee strategische vel-

den: de stad en consumptie. In de stad draait alles om het consume-

ren van goederen. Winkelen is onze nieuwe religie. ‘I shop, therefore 

I am’. De Nederlandse architect Rem Koolhaas spreekt zelfs over 

de meest bepalende activiteit van het stedelijke leven. In Harvard 

Design School Guide to Shopping constateert Koolhaas dat de stad 

één groot winkelcentrum is geworden. Zonder op de provocerende 

stelling van Koolhaas in te gaan, plaatst ook Hayward de stad en het 

consumeren in het hart van onze cultuur. De stad is de plek waar 

alles nieuw, uitdagend en vooral zichtbaar is. Bezien we dit vanuit 
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een ruimtelijke en materiële neerslag, dan wordt vanaf de negen-

tiende eeuw de architectuur van de openbare ruimte gedomineerd 

door constructies van glas en staal. Het warenhuis met zijn enorme 

etalages waarin producten zichtbaar voor het langslopende publiek 

zijn tentoongespreid, is daarvan een fraai voorbeeld. In de groteske 

warenhuizen vindt voor het eerst een stedelijke consumptie door 

de massa plaats. Daar transformeert de fl aneur in een moderne 

consument. Hayward houdt een pleidooi voor de verwerking van dit 

soort omgevingsfactoren in de uitgebreide analyses van de crimi-

naliteit. Wanneer we het over de ontwikkeling van de criminaliteit 

hebben, moet daarom ook worden gekeken naar de verandering 

van context waarin ze plaatsvindt. Weliswaar wordt in geografi sche 

studies aandacht besteed aan sociale factoren, zoals de spreiding 

van bevolkingsgroepen in verschillende wijken van steden, maar in 

tegenstelling tot andere sociale wetenschappen is het concept van 

de stad niet geïntegreerd in de theorievorming van de criminologie. 

Ze verschijnt slechts als ‘afterthought’, zo stelt Hayward, als iets dat 

aan het slot van de analyse nog moet worden toegevoegd.

In zijn onderzoek naar de fysieke en immateriële context van de stad 

volgt Hayward het werk van bekende sociologen als Saskia Sassen, 

Ed Soja en Manuel Castells, om uiteindelijk bij de inktzwarte visie 

van Mike Davis op de polis uit te komen. In de boeken City of quartz 

en Ecology of fear zet Davis Los Angeles neer als een postindustriële 

kapitalistische stad, die in de greep is van de angst voor criminali-

teit. De manische obsessie met een absolute veiligheid weerspiegelt 

zich in een capsulaire architectuur die als devies Nimby (Not In 

My Backyard) heeft. Deze architectuur functioneert volgens de 

Belgische fi losoof Lieven de Cauter als een ruimtecapsule; er wordt 

een artifi ciële ambiance gecreëerd, de communicatie met buiten 

wordt geminimaliseerd en er ontstaat een afgesloten eigen milieu. 

Zo lijkt de openbare ruimte van Los Angeles op een militair fort, een 

geprivatiseerde binnenruimte waarvan de toegang wordt gecontro-

leerd door de beveiligingssystemen van gebouwen die met steeds 

gevoeliger apparatuur en zware wapenarsenalen zijn uitgerust. 

Vanuit een klassiek marxistische visie beschrijft Davis hoe deze 

ecologie van angst tot een scherpe sociale polarisatie leidt. Binnen 

de gefortifi ceerde kern van de stad wonen de rijken en welgestelde 

blanken. Daarbuiten liggen de getto’s en barrio’s, de plekken van 

de immigrantengezinnen en arbeiders. In zijn kritiek stelt Hayward 

dat Davis de idee van een openbare en fysieke uitsluiting te sterk 
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aanzet. Zijn schets van Los Angeles moeten we niet lezen als een 

beschrijving van een actuele plaats, een stad in het hier en nu. Ze 

is een ‘ideaaltype’ – in de betekenis van de Duitse socioloog Max 

Weber – die vervolgens aan de werkelijkheid moet worden getoetst. 

Hayward scherpt zijn kritiek verder aan wanneer hij opmerkt dat 

Davis alleen oog heeft voor de negatieve doorwerkingen van het 

gevoel van angst. Volgens Hayward kunnen de emotionele en 

culturele aspecten van een stedelijke ervaring ook in een positieve 

betekenis worden geduid, namelijk in termen van verlangen.

Om het in eigen woorden te formuleren: angst leidt tot isolering 

en afzondering, verlangen knoopt relaties aan. Terwijl angst zich 

naar binnen richt, strekt verlangen zich uit naar buiten. Hayward 

interpreteert het verlangen vanuit de consumptie. Het consumeren 

van producten ligt aan de basis van een stedelijke omgeving. Al 

bijna twee eeuwen is ze het imperatief van de openbare ruimte en 

richtinggevend voor sociale en economische veranderingen. Niet 

alleen vindt ze haar uitdrukking in de architectuur van de waren-

huizen, ze bepaalt ook de identiteit en het zelfbeeld van personen. 

Hij verlaat zich hierbij voor een groot deel op het werk van de Franse 

fi losoof Jean Baudrillard. Naast het werk van Karl Marx, Friedrich 

Nietzsche en Ferdinand de Saussure is de situationist Guy Debord 

van grote invloed op Baudrillard’s begrip van de consumptiemaat-

schappij. Debord opende zijn De spektakelmaatschappij uit 1967 

met de volgende woorden: ‘Het gehele leven van de samenlevingen 

waarin de moderne productieverhoudingen heersen, dient zich aan 

als een ontzaglijke opeenhoping van spektakels. Al wat direct werd 

geleefd, heeft zich in een voorstelling verwijderd.’ Met het spektakel 

doelde Debord op de maatschappelijke verhouding tussen perso-

nen. Die verhouding wordt bemiddeld door een spervuur aan beel-

den. Achter die beelden gaat geen enkele werkelijkheid schuil. Ook 

Baudrillard rekent af met de opvatting dat er nog een onderscheid 

kan worden gemaakt tussen een werkelijke wereld en de tekens 

waarin die wereld wordt uitgedrukt. Volgens Baudrillard is iedere 

laatste betekenis verdwenen. In onze maatschappij refereert niets 

meer aan iets reëels. De tekens zijn leeg, ze weerspiegelen alleen 

zichzelf. De gebruiks- en ruilwaarde van producten is opgegaan in 

een tekenwaarde die door de beeldcultuur steeds opnieuw wordt 

geproduceerd.

Vertalen we dit in termen van een consumptiesamenleving, dan 

zien we dat producten steeds meer om hun symbolische en steeds 
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minder om hun functionele waarde worden gekocht. Niemand rijdt 

een Harley-Davidson omdat de motor zo betrouwbaar en degelijk is. 

De slechte kwaliteit van de motor blijkt geen enkel effect te hebben 

op de verkoopcijfers. Met zijn analyse van het verlangen keert Hay-

ward zich tegen de moderne opvatting van de mens als autonoom 

subject en soeverein wezen. Hoe rationeel de mens zichzelf sinds 

de Verlichting is gaan beschouwen, hij blijft altijd onderhevig aan 

heftige emoties, gevoelens en spanningen. Meer dan rationele over-

wegingen bepalen deze alledaagse aandoeningen zijn doen en laten. 

Met de opkomst van een, in de woorden van Gilmore en Pine, bele-

veniseconomie waarin we vooral ervaringen willen beleven, gaat 

men steeds meer actief op zoek naar deze spanningen. Maar als een 

middel tegen de grondtoon van het modernistische levens gevoel 

van inhoudsloosheid, betekenisloosheid en verveling hoeft de erva-

ring van de kick niet alleen toebedeeld te worden aan de deelnemers 

aan Fear factor of aan sportieve geesten die vrijwillig bungee jumpen 

en sky-diven. Kicks kun je ook krijgen zonder over veel geld of 

vrijetijd te beschikken. Als er een plek is voor de doorwerking van 

emoties, dan zeker ook in bepaalde vormen van criminaliteit, zoals 

het motief voor joyriding meestal de kick is. Maar in veel weten-

schappelijke studies worden criminelen nog steeds geacht rationeel 

te handelen, volgens strikte sociale en economische wetmatigheden 

te werk te gaan. Als één van de weinige uitzonderingen heeft Jack 

Katz in zijn klassieker The seductions of crime uit 1988 aandacht 

gevraagd voor een expressief of emotioneel element als drijfveer 

van crimineel handelen. In aanvulling op Katz beweert Hayward 

nu dat het plegen van bepaalde vormen van criminaliteit bovendien 

te maken heeft met het construeren van een identiteit. Consumen-

tisme, en dan vooral onder jonge mensen, leidt tot nieuwe vormen 

van subjectiviteit die gebaseerd zijn op verlangens, individualisme 

en impulsiviteit. Dit verlangen zoekt een uiting in uiteenlopende 

vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Nochtans heeft Hayward geen systematische integratie van het 

consumentisme in de theorieën van de criminologie op het oog. 

De uitgangspunten van het consumentisme staan bijvoorbeeld 

haaks op die van het andersglobalisme. Miljoenen jongeren over de 

hele wereld voelen zich tot deze beweging aangetrokken, juist uit 

protest tegen de werkingen en verworvenheden van een neolibe-

rale consumptiemaatschappij. Niettemin maakt Hayward wel een 

theoretisch statement: in een beleveniseconomie moet de bindin-
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g entheorie van Merton dringend worden herzien. Hij schrijft: ‘We 

moeten afstand nemen van de instrumentele kant van de originele 

bindingentheorie van Merton en naar een concept gaan dat zich 

meer richt op de expressieve kant van nieuwe vormen van verlan-

gen.’ Joyriden, graffi ti, vandalisme, brandstichting en hooliganisme 

bewijzen immers dat de beleving als een doel op zich tot regelover-

tredend gedrag kan leiden. Helaas beperken de voorbeelden van 

deze expressieve kant van delinquent gedrag zich doorgaans tot 

twee gebieden: criminaliteit van de straat en gepleegd door jonge-

ren. Zo ook in City limits. Waarom beleven alleen jongeren op straat 

kicks? Waarom is een omvattende identiteit alleen voor hen van 

belang? Met andere woorden, speelt de emotie of kick ook op andere 

gebieden een rol van betekenis, bij voorbeeld in Sakia Sassens 

Global city van de fi nancieel-economische criminaliteit? Laten we 

daarvoor naar de strafzaak tegen het levensmiddelenconcern Ahold 

kijken. De feiten zijn bekend. Terwijl Ahold geen overheersende 

zeggenschap had, werden voor vier joint ventures in Europa en Zuid 

Amerika control letters opgesteld. In aparte side letters werd ver-

volgens de zeggenschap ontkend. De rechtbank veroordeelde Cees 

van der Hoeven tot negen maanden voorwaardelijk en 225.000 euro 

boete voor valsheid in geschrifte en oplichting van de accountant. 

De milde straf komt volgens de rechtbank omdat de koersdaling van 

Ahold niet aan de side letters is te wijten. Bovendien is niet gebleken 

dat Van der Hoeven uit was op persoonlijk fi nancieel gewin. De 

rechtbank stelt dat nergens is bewezen dat de topman van Ahold 

zich buitensporig heeft verrijkt met de overnames.

Net als bij joyriding, graffi ti en vandalisme draait het hier dus niet 

om fi nancieel voordeel. Wel wordt uit de geschiedenis van Ahold 

duidelijk dat er een competitieve cultuur heerste waarin het streven 

naar winstcijfers de normaalste zaak van de wereld was. Het boeg-

beeld van Aholds omzetgroei, topman Cees van der Hoeven, werd 

in eigen kring ‘keizer Cees’ genoemd. Vijf jaar achtereen werd hij 

gekroond tot manager van het jaar. Uit het boek Drama Ahold van 

journalist Jeroen Smit komt het beeld naar voren van een topman 

die steeds meer de nadruk legt op de winst- en omzetstijgingen, die 

gelooft dat alles kan, en steeds meer risico’s neemt om te ‘scoren’. 

Zo belooft Van der Hoeven in verschillende interviews dat de omzet 

van het bedrijf in de komende vijf jaar zal verdubbelen. Hij stelt 

dat ‘hij “strong targets” nodig heeft om de managers onder hem 

tot grote prestaties te dwingen’. Op verschillende bijeenkomsten 
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spreekt hij zelfs over ‘outrageous goals’. De steeds grotere beloftes 

leiden tot cowboygedrag, een sfeer waarin alleen goed nieuws 

telt. Smit schrijft dat om snel de grootste te willen worden een met 

passie voor kruidenierszaken gebouwd familiebedrijf in een door 

de beurskoers gestuurde onderneming verandert. Door het nemen 

van onverantwoordelijke risico’s en daarbij gedreven door het 

zelfbeeld van de succesvolle ondernemer wordt onder leiding van 

Van der Hoeven een toevlucht gezocht in een creatieve vorm van 

boekhouden.

City limits van Hayward biedt een opening de kick en het persoon-

lijke zelfbeeld vanuit een breder perspectief te analyseren. Het is 

echter een misvatting om dit werk te lezen als een nieuw theore-

tisch kader; een theorie die alles omvat, de vorige vervangt en de 

werkelijkheid in een nieuw daglicht stelt. Dat is City limits niet. 

Hayward gebruikt te veel auteurs om de relatie tussen de stad en 

het consumeren duidelijk te maken. Dat werkt voor de lezer niet erg 

verhelderend. Voor de onderbouwing dat het consumentisme een 

van de belangrijkste drijfveren van onze identiteit is, gaat hij boven-

dien voorbij aan de nuanceringen die fi losofen als Jean Baudrillard, 

Gilles Deleuze en Félix Guattari zelf hebben aangebracht. Zeker, 

Deleuze en Guattari schrijven in L’Anti-Oedipe uit 1972 dat de 

laatmoderne samenleving is doortrokken van het verlangen. We 

zijn verlangingsmachines, aldus D&G. Maar dit verlangen laat zich 

niet uitdrukken in een tekort, in een onvervulbare behoefte van 

een subject aan een specifi ek product of een extatische ervaring 

om zijn zelfbeeld te bevestigen. Het doel van Deleuze en Guattari 

is de gedachte te bestrijden dat het verlangen vanuit een tekort of 

schaarste moet worden begrepen. Vanuit hun perspectief is het 

opschorten van je identiteit juist het middel om het verlangen te 

handhaven. Desalniettemin ligt de originaliteit van City limits in de 

relatie die Hayward legt tussen het verlangen (cultuur van con-

sumptie) en angst (veiligheid). In antwoord op de negatief-kritische 

inzet van bekende criminologische en sociologische noties als een 

‘cultuur van controle’ en een ‘capsulaire samenleving’, is dat al heel 

wat.
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Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische 

uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to 

judicial policy. The section Summaries contains abstracts of the 

internationally most relevant articles of each issue. The central 

theme of this issue (nr. 5, 2006) is The kick.

Kicks; some notes on transgression and contemporary mysticism
M.P.J.  van de Port

Several scholars have noticed that contemporary societies are 

characterized by a ‘passion for the real’, a desire to encounter a 

truth that is incontestable. My argument is that much of what 

in colloquial parlance is labeled ‘a kick’ might be understood in 

terms of this quest for the really real. The word ‘kick’ refers to the 

sensations that follow from a move into the unknown, and this 

move calls into existence an order of reality that transcends the 

limitations of the individual consciousness. In anthropology, such 

transgressive acts have long been recognized as a way to encounter 

the Sacred, and I argue that it is thus that kick-producing behaviour 

should be understood: as a re-enchantment of the world.

What is so funny about political violence?
O. Verkaaik

The study of militant organizations tends to be one-sided in its 

focus on ideology, political discourse and strategic manoeuvering. 

However, if this line of research is complemented with a more 

anthropological approach to militant groups as communities, 

providing its members and sympathizers with more than an outlet 

for ideological grievances and feelings of injustice, it becomes 

understandable why being part of a violent movement can be fun. 

In this article it is argued that there are various aspects to the fun of 

violence. It entails the euphoria of power generated by the sensation 

of solidarity among militant revolutionaries, but also the pleasure 

of competition for status and reputation between peers, as well as 

the ridiculization of negative stereotypes that exist in the media and 

public opinion about the militant group.
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Fatally vital; the criminology of a liquid society
J.C.J. Boutellier

Crime cannot be understood without its cultural context. This 

context has changed dramatically over the last thirty to forty 

years by at least two infl uencing processes: globalisation and 

individualisation. Contemporary culture differs completely 

from the ideological twentieth century (until about 1970). This 

has consequences for the lifestyle in western countries, in which 

violations of norms are no longer ‘deviant’, but ‘out of control’. 

The article explores the protocriminal character of contemporary 

culture.

Towards a criminology of the body? On fears, risks, experiences 
and identities
P. van Calster

Criminological studies often seem to focus almost exclusively on 

functionality and rationality. Many researchers tend to construct 

crime as an object, and then to fi nd relations between ‘it’ and its 

environment. The focus then is on crime as a goal driven object. 

This view holds that success in crime depends on the roles and 

tasks people assimilate. It equates success in crime with stability 

and functionality. Researchers are seldom interested in everyday, 

informal elements and events such as coincidental encounters that 

may occur in everyday life, personal interactions which have no 

direct connection with criminal activities, or emotive reactions. In 

this contribution, I try to suggest an additional or complementary 

perspective to more traditional analyses about crime. This 

additional framework that I call ‘a criminology of the body’, is 

interested in the messiness and unpredictability of everyday 

relations and interactions.

The psychology of the kick
J.A. Feij

In this article it is argued that risky activities can be intrinsically 

satisfying, in particular for people with high scores on the 

personality trait ‘sensation seeking’. Risky behaviour gives them 

pleasurable sensations and feelings of excitement. This kick 

stems probably from neurological reward mechanisms in the 

brain. Research on sensation seeking has demonstrated that this 

trait has a signifi cant heritability and has several biochemical 
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and psychophysiological correlates. Furthermore, scores on 

sensation seeking are related to the frequency of positive, socially 

acceptable risky behaviours as well as negative, antisocial or 

criminal activities. The fact that delinquency is also related to 

this biologically-based personality trait in this article, does not 

mean that we would disparage the infl uence of factors in the social 

environment. On the contrary, there is always interaction between 

personality dispositions and, for example, someone’s socio-

economical circumstances or characteristics of the peer-group.

With regard to delinquent behaviour, this might be hard to change 

when it is reinforced by a ‘kick’ and by the social pressure from the 

peer group. Nevertheless, trying to replace the connection between 

negative risky behaviour and pleasurable sensations by a link with 

positive risky behaviour may be a promising strategy for treatment 

and prevention.

The bored ape; evolutionary psycholocigal perspectives on kick/
sensation seeking and human nature
R. D’Hooge

Personality characteristics like novelty or thrill seeking, impulsivity 

and disinhibition appear to be related to psychopathological 

features like criminal behaviour, aggression and drug abuse. 

Therefore it is not clear why these elements are part of the normal 

personality spectrum, but evolutionary psychologist have proposed 

some plausible explanations based on the adaptive value of such 

thrill seeking behaviours. However, this often resembles the late 

19th century views that regarded criminal behaviour as a genetic-

evolutionary remnant of our primitive prehistory with some 

undesirable individuals retaining more of these innate atavistic 

characteristics than others. We feel that these views lead to a highly 

cynical regard of human nature, and that they have to be profoundly 

criticised. Most contemporary students of behaviour will obviously 

not endorse such extreme positions, but genetic determinism still 

dominates many theories in evolutionary psychology. We propose 

an inquisitive human species whose behavioural spectrum is based 

on the functions of its large brain, and a long biological evolution 

that led to potentiality and freedom of thought and action in homo 

sapiens.
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Internetsites

Onderstaande internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De selectie werd gemaakt door 

de tijdschriftredactie en is uiteraard niet uitputtend. De informatie 

is ook te raadplegen op de website van het WODC, www.wodc.nl via 

de buttons ‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

en.wikipedia.org/wiki/I_Get_a_Kick_Out_of_You
Engelstalige Wikipedia-pagina over het Cole Porter-liedje ‘I get a 

kick out of you’.

www.bungy.nl/
Commerciële site van het Scheveningse Bungy Jump Centre. 

Met onder andere informatie over de geschiedenis van het 

bungyjumpen. 

http://www.parachute.nl/
Site van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, 

afdeling parachutespringen. Met informatie over tandemspringen, 

opleidingen, formatiespringen, demonstraties parachutespringen, 

parachutespringen als wedstrijdsport, paracentra in Nederland 

en het buitenland. Bij de meeste centra kun je zonder problemen 

terecht als je minder dan 100 kilogram weegt.

en.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping
Engelstalige Wikipedia-pagina over het fenomeen happy slapping. 

Informatie over de aard van de aanslagen, het gebruik van video 

apparatuur, de geschiedenis van het verschijnsel, voorbeelden van 

happy slappings die in de media werden verslagen. 

www.rta.nsw.gov.au/licensing/tests/driverqualifi cationtest/
sensationseekingscale/
Engelstalige site van de Roads and Traffi c Authority van New South 

Wales (Australië). Via deze test kunt u een idee krijgen van uw eigen 

geneigdheid tot kicks en thrill-and-sensation- seeking. De test is 

gebaseerd op een test die door prof. Marvin Zuckerman aan de 

University van Delaware werd ontwikkeld. Kijk ook op www.bbc.

co.uk/science/humanbody/mind/surveys/sensation/
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en.wikipedia.org/wiki/Jackass_%28TV_series%29
Engelstalige Wikipedia-pagina over Jackass, een oorspronkelijk tus-

sen 2000-2002 uitgezonden MTV-tv-programma, waarin een groep 

mannen gevaarlijke en idiote stunts uithaalden. Zo reden Bam, 

Ryan, Brandon en Raab op een parkeerplaats in winkelwagentjes, 

botsten ermee tegen de stoepranden en werden er vervolgens met 

grote kracht uit gekatapulteerd. Met info over de controverse die 

het programma in de Amerikaanse politiek opriep, over de fi lm die 

op basis van het tv-programma werd gemaakt en met links naar 

vergelijkbare sites.

en.wikipedia.org/wiki/Extreme_sport
Engelstalige Wikipedia-pagina over extreme sporten. Onder 

extreme sporten (ook wel actiesporten, avontuursporten) worden 

over het algemeen díe sporten verstaan die waarin snelheid, hoogte, 

gevaar, een grote mate van fysieke inspanning of spectaculaire 

stunts centraal staan. Voor sommigen is een essentieel kenmerk de 

adrenaline rush die het beoefenen van deze sporten veroorzaakt. 

Met links naar zo’n 50 extreme sporten zoals slamball, skysurfi ng, 

iceclimbing, dragracing. Met een link naar het artikel ‘What’s so 

extreme about extreme sports’?, naar een site over extreme sporten 

voor jonge mensen en de site van Extreme Sports Channel. Leer-

zaam en hairraising.

http://www.risktaking.co.uk/intro.htm
Interessante site van dr. David J. Llewellyn die op dit moment les 

geeft in de toegepaste psychologie aan de Universiteit van Leeds 

(Engeland). Promoveerde op het proefschrift ‘The psychology of 

physical risk taking’ aan de Universiteit van Strathclyde. Llewellyn 

is actief bergbeklimmer en verder geïnteresseerd in de ontwikke-

ling van een multidimensionaal model van risicogedrag vanuit een 

psycho logisch perspectief. Hij ontwikkkelde een psychometrische 

maat (Physical Risk Assessment Inventory of PRAI) die door onder-

zoekers wereldwijd wordt gebruikt. Met info over het emotionele 

antwoord op risico’s, psychoanalytische theorie over risicogedrag, 

evolutionaire perspectieven met betrekking tot risicogedrag, wat is 

risicogedrag, enzovoort.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_roulette
Op deze site wordt de geschiedenis verteld van het revolverspel 

Russische roulette, die zijn oorsprong zou vinden in  bravoure van 

verveelde of wanhopige Russische soldaten. Ook is er een lange lijst 

van roulette-incidenten waarbij slachtoffers vielen alsmede van 

voorbeelden uit literatuur, fi lm en videogames.
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Het WODC op internet:
www.wodc.nl

Het Wetenschappelijk Onder-

zoek- en Documentatiecentrum 

(WODC) van het ministerie van 

Justitie is via internet bereik-

baar. Het WODC is een kennis-

centrum op justitieel terrein dat 

een wetenschappelijke bijdrage 

levert aan de ontwikkeling en 

de evaluatie van justitiebeleid. 

Op de WODC-site is de volgende 

informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp:

– trefwoord ABC (zoeken op 

standaard trefwoorden);

– onderwerpsgebieden.

2. Publicaties

– jaaroverzichten van alle rap-

porten (inclusief uitbesteed) 

en Justitiële verkenningen;

– uitgebreide samenvattingen 

en volledige teksten (in PDF) 

beschikbaar bij vrijwel alle 

publicaties;

– aanpak criminaliteit (elek-

tronische publicatie van 

het WODC en het Openbaar 

Ministerie over interventie 

– en preventiestrategieën 

inzake diverse criminaliteits-

problemen).

3. Onderzoek

– overzichten van lopend en 

afgesloten onderzoek (inclu-

sief uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– monitoren en prognoses;

– procedure uitbesteed onder-

zoek.

4. Cijfers en prognose

– criminaliteit en rechtshand-

having (teksten en tabellen).

5. Informatiedesk

– bibliotheek;

– bronnengids ‘Het criminali-

teitsvraagstuk’.

– congressenlijst;

– opmerkelijk op tv;

– veelgestelde vragen;

– ik heb een vraag (vraag-

formulier informatiedesk).

6. Over het WODC (onder andere 

nieuwsberichten, organisatie-

structuur, medewerkerslijst, 

vacatures, jaarbericht, commis-

sies en werkgroepen).

Voor vragen over producten en 

diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC-informa-

tiedesk (zie: rubriek ‘Informa-

tiedesk/Ik heb een vraag’ op 

www.wodc.nl).
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Hans van Netburg (redacteur 

WODC-site)

tel.: 070-3 70 69 19

fax: 070-3 70 79 48

e-mail: c.j.van.netburg@minjus.nl

WODC-thesaurus ‘Het crimina-
liteitsvraagstuk’ (3e herziene 
uitgave, 2003)

Het WODC heeft de derde 

herziene versie van de WODC-

thesaurus beschikbaar gemaakt 

op de website van het WODC. 

Deze gestructureerde standaard 

trefwoordenlijst inzake het cri-

minaliteitsvraagstuk bestrijkt 

de volgende terreinen: crimino-

logie, criminaliteitspreventie, 

delicten/criminaliteitsvormen, 

justitiële organisatie, politie, 

slachtoffers, strafrechtspleging, 

strafstelsel, gevangeniswezen, 

reclassering en vreemdelingen. 

Als extra hulpmiddel is ook een 

nieuwe uitgave van de geografi -

sche thesaurus beschikbaar. De 

beide thesauri zijn te vinden op 

de WODC-website (www.wodc.

nl) via de knop ‘publicaties’ 

en de subknop ‘Cahiers’, kies 

vervolgens het jaar 2003. Tevens 

is de gedrukte versie in een 

beperkte oplage gratis beschik-

baar op aanvraag per e-mail: 

e.nijman@minjus.nl

Themanummers Justitiële 
 verkenningen

Regelmatig worden, bij 

voorbeeld ten behoeve van 

het onderwijs, grote aantal-

len exemplaren van Justitiële 

verkenningen nabesteld. Voor 

de bepaling van de oplage is 

het wenselijk vroegtijdig op de 

hoogte te zijn van de mogelijke 

vraag. Om die reden geven wij, 

onder voorbehoud, de thema’s 

die de redactie op dit moment 

in voorbereiding heeft. Over de 

inhoud van de nummers kan 

met de redactie contact worden 

opgenomen. Ook personen die 

een bijdrage willen leveren aan 

een van de aangekondigde num-

mers wordt verzocht contact op 

te nemen met de redactie.

JV6, 2006, september: 

 Spijbelaars en dropouts

JV7, 2006, november: 

Identiteitsfraude

JV8, 2006, december:  

Bio- sociale criminologie

JV9, 2006, december: 

Onderzoeksnummer

Congressen

20 september 2006

Burgers betrekken voor leefbare 

wijken

21 september 2006

Veelplegers en de maatregel ISD
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29 september 2006

Drugs en drugshandel in 

 Nederland en België

11 oktober 2006

Congres Anti Money Laundering

12 oktober 2006

First International Conference 

Intervict

12 oktober 2006

Misdaad in het nieuws: cijfers 

en verhalen

17 november 2006

Risicotaxatie van recidive van 

volwassenen: statische en 

dynamische factoren

Hieronder volgen beschrijvin-

gen van de congressen.

Burgers betrekken voor leef-
bare wijken

Het bevorderen van de sociale 

samenhang in en leefbaarheid 

van dorpen, wijken en buurten 

is het eerste prestatieveld van de 

Wet Maatschappelijke Onder-

steuning. De directe omgeving 

is van groot belang voor de 

kwaliteit van leven, maar in veel 

wijken moet en kan het beter: 

bewoners voelen zich niet ver-

antwoordelijk voor  problemen 

en hebben er bovendien geen 

vertrouwen in dat deze van 

bovenaf opgelost zullen worden. 

Op deze dag wordt aandacht 

besteed aan de mogelijkheden 

om als gemeente, woningcor-

poratie, welzijnswerk of bedrijf 

burgerparticipatie burgers te 

stimuleren en organiseren. Bij 

een gezamenlijke aanpak heb-

ben zowel burgers als genoemde 

gremia voordeel. Het congres 

biedt een actuele kijk op de 

wijk en helpt de professional 

zijn/haar plaats in het veld 

van de wijkgerichte aanpak te 

(her)defi niëren.

Datum: 20 september 2006, 

09.30- 16.00 uur 

Plaats: Muziekcentrum 

 Vredenburg, Utrecht 

Informatie: 071-5148203 of 

http://www.leidscongres-

bureau.nl/Burgers_Betrek-

ken_voor_Leefbare_Wijken/

programma.

Veelplegers en de maatregel 
ISD

De aanpak van veelplegers heeft 

hoge prioriteit. Om te zorgen 

dat veelplegers uit een vicieuze 

cirkel komen is een combinatie 

nodig van repressie en zorg. De 

maatregel ISD beoogt hierin te 

voorzien, maar in de praktijk 

blijken er veel vraagtekens te 

zijn bij de implementatie en 

uitvoering van de maatregel. 

Zowel in als na detentie lijkt 

er nog veel te schorten aan de 

behandeling en begeleiding 

die hard nodig is om recidive 

te voorkomen. Het symposium 
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gaat over waar het mis gaat en 

hoe het beter kan in de keten 

rond de veelpleger. Sprekers 

(o.a. politiek, rechterlijke macht, 

gevangeniswezen) belichten 

actuele ontwikkelingen en spre-

ken over hun ervaringen met 

de toepassing van de maatregel 

ISD. Aandacht wordt besteed 

aan de balans tussen repressie 

en zorg en sprekers besteden 

uitvoerig tijd aan het vraagstuk 

rond de aansluiting van justi-

tiële maatregelen en resocia-

lisatietrajecten. Daarnaast zal 

er ruimte voor discussie over 

knel- en verbeterpunten.

Datum: 21 september 2006, 

09.30-15.30 uur 

Plaats: Muziekcentrum 

 Vredenburg, Utrecht 

Informatie: 071-5148203 of 

http://www.leidscongres-

bureau.nl/veelplegers

Drugs en drugshandel in 
 Nederland en België

Discussiemiddag TvC-NVK 

over het begin juni uitgekomen 

gelijknamige themanummer 

van het Tijdschrift voor Crimino-

logie. Nadere gegevens volgen, 

zie website.

Datum: 29 september 2006 van 

15.00-17.00

Plaats: Pompe Instituut, Univer-

siteit Utrecht, Janskerkhof 16, 

Utrecht 

Informatie: www.criminologie.

nl, janine.janssen@haaglanden.

politie.nl (inf.), w.a.de.jong-

ward@minjus.nl (aanm.).

Congres Anti Money 
 Laundering

85% van de fi nanciële instel-

lingen in de Benelux is in de 

afgelopen drie jaar slachtof-

fer geworden van fi nanciële 

criminaliteit, ondanks forse 

investeringen in preventie. Dit 

blijkt uit onderzoek van Nivra-

Neyenrode en Capgemini. Door 

gebrekkige integratie van con-

trolesystemen met de bestaande 

administratieve systemen wordt 

met onbetrouwbare en incom-

plete data gewerkt. Daarnaast is 

de impact van de 3e EU richtlijn 

ook nog niet helemaal helder. 

De Verenigde Staten hebben 

nogal verstrekkende anti-

 witwaswetten. Deze zijn niet 

alleen van toepassing op Ameri-

kanen, maar Europese fi nanci-

ele instellingen moeten hier ook 

rekening mee houden. Op dit 

congres komen onderwerpen als 

compliance – antiwitwasprak-

tijken – terrorismefi nanciering 

– fraude en corruptie bijeen. 

Het congres staat onder leiding 

van dagvoorzitter prof. mr. C.D. 

Schaap (SchaapBruinVanVliet 

c.s. B.V.).
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Datum: 11 oktober 2006

Plaats: NH Barbizon Palace, 

Amsterdam

Informatie: Inhoudelijke 

informatie: Dorien Wellen (sr. 

conference manager), e-mail: 

d.wellen@euroforum.nl; 

organisatorische informatie: 

Layla van Orsouw (projeccoör-

dinator), e-mail: l.van.orsouw@

euro forum.nl

First International Conference 
INTERVICT

On 12 October 2006, INTERVICT 

will organize an international 

conference to offi cially celebrate 

the opening of the Institute. The 

institute has engaged some inte-

resting, international, speakers 

for the key-note addresses. More 

information becomes available 

in the spring of 2006.

Please, be sure to keep your 

agendas free on October 12 from 

10.00-16.30!

Datum: 12 oktober 2006, 10.00-

16.30 uur 

Plaats: Tilburg 

Informatie: http://www.tilburg-

university.nl/intervict/events/

Misdaad in het nieuws: cijfers 
en verhalen

Hoe accuraat berichten nieuws-

media over misdaadcijfers? Zijn 

loverboys slechts een media-

hype? Hoe creëren de media een 

misdaadgolf? Onderzoekers op 

het gebied van misdaad, recht-

spraak en journalistiek presen-

teren nieuw onderzoek over 

de verhalen en cijfers die ons 

beeld van misdaad in Nederland 

bepalen. Netwerk-verslaggever 

Bas Haan, verantwoordelijk 

voor de onthullingen over de rol 

van het OM bij de  Schiedammer 

Parkmoord, spreekt over 

de kracht van het beeld. De 

onderzoekers beschouwen 

misdaadnieuws vanuit het per-

spectief van retorica en sociale 

constructie. Welke middelen 

gebruiken journalisten om een 

overtuigend verhaal te vertellen 

over misdaad? Hoe hard zijn 

misdaadcijfers? En welke rol 

spelen media bij de constructie 

van nieuwe vormen van mis-

daad? Sprekers zijn: prof. dr. Joel 

Best (Universiteit van Dela-

ware); prof. dr. Frank Bovenkerk 

(Willem Pompe Instituut, 

Utrecht); drs. Peter Burger 

(PraktijkStudie Journalistiek & 

Nieuwe Media, Leiden); drs. Bas 

Haan (NCRV Netwerk); prof. dr. 

Peter van Koppen (Nederlands 

Studie centrum Criminaliteit 

en Rechtshandhaving (NSCR) 

 Leiden; Universiteit Maastricht 

en Vrije Universiteit Amster-

dam); drs. Hans van Maanen 

(freelance wetenschapsjour-

nalist); dr. Peter Vasterman 
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(Universiteit van Amsterdam)

Datum: 12 oktober 2006, 

10.00-17.30 uur 

Plaats: Poortgebouw, Rijnsbur-

gerweg 10 te Leiden 

Informatie: Linda van de Kamp 

l.o.van.de.kamp@umail.leiden-

univ.nl.

Aanmelding: http://www.

jnmsymposium.leidenuniv.nl

Risicotaxatie van recidive van 
volwassenen: statische en 
dynamische factoren

Uit onderzoek blijkt dat 45% 

van de daders van een misdrijf 

die met justitie in aanraking 

zijn geweest binnen zeven jaar 

opnieuw in de fout gaat en dat 

afhankelijk van het type mis-

drijf en de opgelegde straf deze 

percentages kunnen oplopen 

tot meer dan 70% recidive. Voor 

justitie is het van groot belang 

de kans op recidie zo laag moge-

lijk te maken. Hiervoor is nodig 

het recidiverisico van daders te 

kunnen taxeren. Om dit risico 

in te schatten wordt gebruik 

gemaakt van zogenoemde sta-

tische en dynamische factoren. 

Statische factoren van personen 

(sekse, leeftijd, aantal strafza-

ken, leeftijd eerste strafzaak en 

etnische herkomst) voorspellen 

een groot deel van toekomstige 

recidive. Bij het WODC heeft 

men voor volwassenen een snel 

te scoren schaal, STATREC, 

ontwikkeld die gebaseerd is op 

gegevens uit de een geanonimi-

seerde versie van het justitiële 

documentatiesysteem (het 

OBJD). Deze schaal blijkt een 

goede voorspeller te zijn van de 

recidive en is snel een eenvou-

dig te scoren voor behandelaars. 

Daarnaast is er veel onderzoek 

naar valide instrumenten voor 

dynamische factoren (sociale 

relaties, vaardigheden van 

individu etc). Welke bijdrage 

leveren de dynamische factoren 

nog in deze risicotaxatie? Is het 

wel zinvol hier nader onder-

zoek naar te doen als statische 

factoren al zoveel zeggen? 

Maar dit roept de vraag op hoe 

bijvoorbeeld de rechtelijke 

macht met deze voorspellingen 

omgaat; wat zijn consequenties 

voor straftoemeting? Maakt 

het een verschil of behoort het 

een verschil te maken voor 

straftoemeting of een voorspel-

ling is gebaseerd is op statische 

dan wel dynamische factoren? 

Statische factoren liggen veelal 

buiten de macht en de verant-

woordelijkheid van de potenti-

ele dader. Stel bijvoorbeeld dat 

etniciteit een goede voorpeller 

is, mag dat dan een reden zijn 

voor extra zware duw/straf ten 

aanzien van daders uit etnische 

minderheidsgroepen? Dit is 

niet zozeer een criminologische 

vraag als wel een normatief-
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juridische vraag die het gevolg 

is van voorspellingen. Deze 

en andere vragen rondom de 

risicotaxatie van recidive staan 

in deze NVK-studiemiddag cen-

traal. De inleiding op de middag 

zal worden verzorgd door 

onderzoeker Bouke Wartna die 

het taxatieinstrument STATREC 

zal toelichten. Martien Phillipse 

zal betogen dat risicotaxatie op 

meerdere fronten vooruitgang 

heeft geboekt, maar ook wezen-

lijke en deels waarschijnlijk 

onoverkomelijke beperkingen 

kent. Hij zal ook ingaan op 

aspecten van risicocommunica-

tie. Martin Moerings zal hierop 

vanuit normatief juridisch 

oogpunt reageren.

De sprekers: drs. Bouke Wartna, 

onderzoeker bij het Weten-

schappelijk Onderzoek-  en 

Documentatiecentrum van het 

Ministerie van Justitie; dr. Mar-

tien Philipse, wetenschappelijk 

onderzoeker en seniorbeleids-

adviseur bij de Pompestichting; 

prof. mr. Martin Moerings, 

hoogleraar Penologie Universi-

teit Leiden.

Datum: vrijdag 17 november 

2006, 15.00-17.00  

Plaats: WODC, Koninginne-

gracht 19, Den Haag 

Informatie: Andre van der Laan, 

a.m.van.der.laan@minjus.nl
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De WODC-rapporten

Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de 

onderzoeksresultaten van het WODC zijn alle WODC-rapporten 

vanaf 1999 in digitale vorm kosteloos beschikbaar op de website van 

het WODC (www.wodc.nl). Een complete lijst van WODC-rapporten-

series en uitgebreide samenvattingen van alle sinds 1997 versche-

nen rapporten is daar ook te vinden.

In gedrukte vorm wordt een beperkte oplage van de rapporten in de 

reeksen Onderzoek & Beleid, Cahiers en Memorandum gratis ver-

spreid. Er is een vaste verzendlijst van ondermeer universitaire- en 

gerechtsbibliotheken, alsmede politieke partijen en media. Functi-

onarissen en instellingen binnen het ministerie van Justitie kunnen 

op aanvraag afzonderlijke rapporten zonder kosten toe gestuurd 

krijgen. Overige belangstellenden kunnen de rapporten in de reeks 

Onderzoek en Beleid (O&B) tegen betaling bestellen bij Boom 

Distributiecentrum te Meppel, tel.: 0522-237555, fax: 0522-253864, 

e-mail: bdc@bdc.boom.nl. Hieronder volgen de titelbeschrijvingen 

van de O&B-rapporten sinds 2004 en van de sinds 2005 verschenen 

rapporten in de series Cahiers en Memorandum.

Onderzoek en beleid (O&B)

Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal, 
Rapportage België E. Neven, 
G. Vervaeke
Gewelds- en zedendelinquenten 

met een psychische stoornis; wet-

geving en praktijk in Engeland, 

Duitsland, Canada, Zweden en 

België

2006, O&B 240

Knaap, L.M. van der, L.T.J. Nijs-
sen en S. Bogaerts
Geweld verslagen? Een studie 

naar de preventie van geweld in 

het publieke en semi-publieke 

domein

2006, O&B 239

Bruin, D.E., C.J.M. Meijerman, 
F.R.J. Leenders en R.V. Braam
Verslingerd aan meer dan een 

spel; een onderzoek naar de 

aard en omvang van kansspel-

problematiek in Nederland

2006, O&B 238

Eggen, A.Th.J., W. van der Heide 
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshand-

having 2004; ontwikkelingen en 

samenhangen

2005, O&B 237

Kogel, C.H., V.E. den Hartogh
Contraire beëindiging van de 

TBS-maatregel; aantal, aard en 
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verband met recidive

2005, O&B 236

Rovers, G.B., E. de Vries Robbé
Interne criminaliteit in de 

 logistieke sector

2005, O&B 235

Gritter, E., G. Knigge en 
N.J.M. Kwakman
De WED op de helling; een onder-

zoek naar de wenselijkheid de 

Wet op de Economische Delicten 

te herzien

2005, O&B 234

Broeksteeg, J.L.W., E.M.J. 
Hardy, S. Klosse, M.G.W.M. 
Peeters en L.F.M. Verhey
Zicht op wetgevingskwaliteit; 

onderzoek naar de adviezen van 

de Raad van State inzake wetge-

vingskwaliteit

2005, O&B 233

Erp, J.G. van, M.D. van Ewijk
Werklast bestuurlijke boete; 

determinanten van de werkbelas-

ting in de bestuursrechtspleging

2005, O&B 232

Lünnemann, K.D., 
M.Y. Bruinsma
Geweld binnen en buiten; aard, 

omvang en daders van huiselijk 

en publiek geweld in Nederland

2005, O&B 231

Wartna, B.S.J., S. el Harbachi, 
L.M. van der Knaap
Buiten behandeling; een cijfer-
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