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 Inleiding 

Tom  Decorte1 en Damián  Zaitch2 

 De laatste vijftien jaar is het methodologische onderwijs in het kader 
van de opleidingen in de criminologische wetenschappen in Vlaanderen 
en Nederland niet zelden gevoelig uitgebreid en verruimd. Deze evo-
lutie biedt mede een antwoord op een belangrijke  ontwikkeling in de 
criminologische wetenschappen en het criminologische onderzoek zélf. 
Met name het kwalitatieve onderzoek kwam in de laatste decennia sterk 
opzetten.

 Wij zijn er voor dit Handboek kwalitatieve methoden in de criminologie 
van uitgegaan dat het kwantitatieve onderzoek binnen de criminologie 
vandaag de dag dominant aanwezig is. Wel is het zo dat het aanbod aan 
kwalitatief goede artikelen over kwalitatief onderzoek in de wetenschap-
pelijke literatuur én in de masterproeven en afstudeerprojecten van veel 
studenten sterk achterblijft bij het aanbod van kwantitatieve artikelen, 
papers en dissertaties.

 Tal van factoren verklaren die underdogpositie van het kwalitatieve 
onderzoek in de criminologie. Vooreerst doen sommige studenten en 
onderzoekers het kwalitatieve onderzoek tot op vandaag af als ‘subjec-
tieve’ en ‘pseudowetenschappelijke’ verhalen. Dat type onderzoek schil-
deren zij af als een vorm van  journalistiek. Nog andere onderzoekers 
voelen als het ware een persoonlijke afkeer om echt contact te hebben 
met de mensen van vlees en bloed die het voorwerp van de criminologi-
sche wetenschappen vormen (wetsovertreders, risicogroepen, ‘crimine-
len’, enz.).

 Kwalitatief onderzoek – dat illustreren de meeste verhalen van onder-
zoekers in dit handboek – vereist voldoende tijd om een setting te ver-
kennen, om een vertrouwensband met wantrouwige  respondenten op te 
bouwen én om gedetailleerde data te verzamelen en te analyseren. Daar-
door wordt kwalitatief onderzoek vaak een duurder, langer en moeilijker 

1. Hoogleraar criminologie, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Faculteit 
Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent. E-mail: tom. decorte@ugent.be

2. Universitair docent criminologie, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, 
Universiteit Utrecht. E-mail: d. zaitch@uu.nl
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alternatief voor kwantitatief onderzoek. Economisch gezien valt het bij-
gevolg vaak incompetitief uit met de kwantitatieve tegenpolen. Dat is des 
te meer het geval in het criminologische vakgebied, waar allerlei vormen 
van opdrachtonderzoek en zgn. one shot projects vaker worden toegepast 
dan langdurig en fundamenteel onderzoek.

 Bovendien zijn kwantitatieve studies doorgaans meer geschikt om het 
soort van ‘harde’ statistische data te genereren die men zo vaak ver-
wacht in deze era van meetbare doelstellingen, performantie-indi-
catoren en wat men evidence-based werken noemt (typisch voor wat 
‘gouvernementele criminologie’ heet). Juist daarom hebben sponsors 
en bestellers van onderzoek, en ook beleidsmakers doorgaans geen of 
weinig voorkeur voor kwalitatief werk. Ook de korte tijdsspanne waarin 
onderzoeksresultaten bij opdrachtonderzoek moeten worden gepresen-
teerd, laat weinig ruimte voor serieuze vormen van kwalitatief onder-
zoek. De hedendaagse academische setting vormt bijkomend soms een 
belemmerende factor: de onderwijsverplichtingen en publicatienor-
men, zeg maar de kwantificering van alle onderzoek (ook het kwalita-
tieve), maken langdurig veldwerk onder moeilijk bereikbare groepen 
quasi onmogelijk.

 Dat er minder kwalitatief onderzoek uitgevoerd wordt, houdt wellicht 
ook verband met de stand van de methodologische kennis in onze con-
treien. Degelijk kwalitatief onderzoek valt moeilijker uit te voeren, en 
vereist méér training dan het werken bijvoorbeeld met een softwarepak-
ket voor kwantitatieve dataverwerking. In de internationale literatuur 
domineren Angelsaksische en Amerikaanse publicaties de markt. Voor 
Nederlandse en Belgische studenten in de sociale wetenschappen zijn 
die publicaties vaak te omvangrijk, te duur, of veel te veel toegespitst op 
de overzeese context en situaties. In het Nederlandse taalgebied zijn er 
minder methodologische handboeken voorhanden, en dat geldt zeker 
voor het vakgebied van de criminologische wetenschappen. Dit hand-
boek is bijgevolg opgezet vanuit de door ons gepercipieerde nood aan 
meer Nederlandstalige methodologische literatuur inzake verschillende 
kwalitatieve methoden.

 Nog een verklaring voor het ondermaatse aanbod aan kwalitatief onder-
zoek in de literatuur én in masterproeven of afstudeerprojecten ligt wel-
licht ook in het feit dat kwalitatieve onderzoekers hun materiaal moei-
lijker op papier krijgen. Veel wetenschappelijke tijdschriften stellen 
compacte en gebalde bijdragen op prijs. Binnen criminologieopleidin-
gen wordt aan eindverhandelingen of afstudeerprojecten doorgaans ook 
een maximum aantal bladzijden opgelegd. Daarbij komt dat kwalitatieve 
papers, door hun aandacht voor beschrijving en verklaring, vaak de nei-
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ging hebben om langer te zijn dan kwantitatieve bijdragen. Toch is het 
niet onmogelijk om op een gebalde manier kwalitatief werk te presente-
ren, maar het vraagt van de student of onderzoeker wel een heldere focus 
én de bereidheid om sommige van de contextuele data – waar men veel 
inspanningen voor heeft geleverd – achterwege te laten.

X

 In het criminologieonderwijs is aandacht voor kwalitatieve onderzoeks-
methoden in historisch opzicht van zeer recente datum. Sommige hand-
boeken methodologie bevatten heden ten dage niet eens een hoofdstuk 
over kwalitatieve methoden. In enkele opleidingen beperkt het desbe-
treffende leermateriaal zich tot enkele paragrafen van de algemene syl-
labus onderzoeksmethoden. Onderzoekers die op zo’n manier de stiel 
leren, lopen het risico keer op keer het wiel opnieuw uit te vinden. 
Gelukkig is in het Vlaamse en Nederlandse criminologische vakgebied 
de laatste jaren meer aandacht gegroeid voor kwalitatieve onderzoeks-
designs, maar met dit handboek willen we onze studenten nog beter trai-
nen in empirische kwalitatieve onderzoekstechnieken. Niet alleen hopen 
wij op die manier de kwalitatieve onderzoeksexpertise onder jonge – en 
iets oudere – vorsers te bevorderen, tevens hopen wij dat deze publicatie 
bijdraagt en leidt tot belangrijke netwerken tussen mensen die bij gelijk-
aardig onderzoek betrokken zijn.

 De kwaliteit van eindverhandelingen, afstudeerprojecten en studen-
tenpapers kan inzake kwalitatief onderzoek soms veel beter. Studen-
ten kunnen wel via de gebruikelijke techniek van (open) interviews 
kwalitatieve data verzamelen, maar doorgaans zijn ze minder beslagen 
in andere technieken, zoals het groepsinterview, de inhoudsanalyse, 
of pakweg de visuele methoden. Geschiedt de verzameling van kwa-
litatieve data succesvol, dan komt het voor dat het analyseren ervan 
en het rapporteren heikele punten uitmaken. In sommige gevallen 
bestaan de papers of presentaties slechts uit een aaneenrijging van 
citaten, met weinig commentaar erbij, wat er vaak op wijst dat de ana-
lyse niet bijzonder rigoureus is gebeurd. Ook kwalitatieve onderzoe-
kers moeten hun bevindingen verbinden met de bestaande literatuur, 
de setting goed en wel beschrijven, de wijze van steekproeftrekking 
bespreken, de gehanteerde onderzoeksmethode becommentariëren, 
de analysestrategieën toelichten en de belangrijkste beperkingen van 
de studie erkennen. De mindere kwaliteit van papers en scripties 
draagt uiteraard niet bij tot de geloofwaardigheid en/of de appreciatie 
van kwalitatief onderzoek door onderzoeksfinanciers, beleidsmakers, 
terreinwerkers, en academici (met een voorkeur voor andere metho-
dologieën).
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 Wij hopen dus met dit handboek vooral bij te dragen tot een betere kwa-
liteit van alle publicaties en eindverhandelingen van wie studeert.

X

 Ofschoon het kwantitatieve onderzoek nog steeds veel voorkomt, heeft 
het kwalitatief onderzoek daarnáást ondertussen wel een volwaardige 
plaats opgeëist. Meer nog, in andere disciplines onder de sociale weten-
schappen, zoals de sociologie, de antropologie, de politieke en de com-
municatiewetenschappen, bestaat een lange en sterke traditie in het toe-
passen van kwalitatieve methoden.

 Met dit handboek willen wij in de eerste plaats de methodologische 
variatie in het kwalitatieve onderzoek illustreren: van de eerder klas-
sieke methoden van etnografisch veldwerk over observaties, de studie 
van documenten en diepte-interviews tot en met ‘nieuwe’ en in het cri-
minologische onderzoek weinig beproefde technieken, zoals het online-
onderzoek (via discussiefora, chatrooms, enz.) en visuele methoden. 
Bovendien illustreren we aan de hand van levensechte voorbeelden uit 
het criminologische onderzoek de internationale mogelijkheden voor 
onderzoekers (bijv. multi-sited etnografie, of online-onderzoek), een bij-
zonder belangrijk aspect als we aan het vaak internationale karakter van 
veel criminologische thema’s denken.

 De wijze waarop dit handboek is samengesteld, werd ingegeven door de 
bekommernis om met de vele hoofdstukken en kaderteksten de bijzon-
dere mogelijkheden en sterktes van het kwalitatieve onderzoek te doen 
uitkomen. De diverse bijdragen laten zien, telkens opnieuw, dat kwanti-
tatieve methoden vaak te eng en te reductionistisch zijn om de sociale 
wereld te begrijpen. Mensen zijn doelgerichte wezens met gevoelens, ze 
verlenen betekenissen en ze ontlenen betekenissen, en dus – als we hun 
gedrag op een zinnige en nuttige manier willen begrijpen – moeten we 
achterhalen hoe ze hun omgeving percipiëren en interpreteren.

 Kwalitatief onderzoek is zeer waardevol als het gaat om het demystifi-
eren van een bepaald gedrag, en het vervangen van stereotiepe beelden 
en mythes over bepaalde gedragingen door accurate informatie die de 
dagelijkse realiteit van mensenlevens correct reflecteert. Het handboek 
illustreert aan de hand van vele voorbeelden hoe kwalitatief onder-
zoek bijdraagt tot een andere invulling van theoretische concepten, een 
humanisering van de respondenten, een verdieping van een algemeen 
begrip van de dagdagelijkse context én de ontwikkeling van sociocultu-
rele perspectieven op menselijk (al dan niet strafbaar gesteld) gedrag en 
dito (sub)culturen.
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 Kwalitatief onderzoek is ook vaak waardevol als het gaat om het berei-
ken van verborgen groepen (hidden populations) of moeilijk te bereiken 
groepen (hard to reach groups). Vooral in de criminologie, waar het vaak te 
doen is om gedrag dat als strafbaar is omschreven, zijn onderzoekspopula-
ties nogal eens verborgen of moeilijk benaderbaar. Legio zijn de voorbeel-
den in het handboek: stuk voor stuk perfecte illustraties van populaties die 
in klassieke kwantitatieve surveys haast bij definitie gemist worden.

 Overigens leent het kwalitatief onderzoek zich eveneens goed wanneer 
het erg gevoelige onderwerpen betreft. De vertrouwensband van de 
onderzoeker met zijn respondenten vergemakkelijkt soms de bespreking 
van gevoelige of taboe-onderwerpen. Ook dat treedt in de criminologi-
sche wetenschappen heel vaak op en maakt de kwalitatieve methoden 
bijgevolg zeer waardevol. Diverse auteurs in ons boek maken gewag 
van bijwijlen emotioneel beladen onderwerpen. De keerzijde van de 
medaille, nl. de initiële argwaan van respondenten ten opzichte van de 
onderzoeker en hun terughoudendheid om op gevoelige onderwerpen 
in te gaan, komt in andere bijdragen aan bod. Ten slotte maken diverse 
bijdragen in dit handboek impliciet en expliciet duidelijk dat het kwali-
tatieve onderzoek een belangrijke rol kan spelen in processen van empo-
werment en bij het geven van een stem aan de meest kwetsbare, minst 
eloquente, minst begrepen groepen in de samenleving. Dat is een rol en 
een functie van kwalitatief onderzoek waar wij, samenstellers van deze 
uitgave, persoonlijk bijzonder veel belang aan hechten.

X

 In het eerste hoofdstuk besteden Richard Staring en René van  Swaaningen 
aandacht aan de geschiedenis en de theoretische achtergronden van het 
kwalitatieve onderzoek. Vervolgens bespreekt Dimitri Mortelmans de 
verschillende belangrijke stappen in een kwalitatief empirisch onder-
zoek: van het kiezen van een onderzoeksprobleem en het formuleren 
van de probleemstelling tot en met het eigenlijke onderzoeksplan en de 
uitvoering van het onderzoek (hoofdstuk 2). In hoofdstuk drie bespreekt 
Jeroen Maesschalck de kwaliteitsvereisten van kwalitatief onderzoek 
en de strategieën om de kwaliteit van dat soort onderzoek te verhogen. 
Onderzoekers kiezen uit beschikbare bronnen, hoofdzakelijk gebaseerd 
op het soort vragen dat ze willen beantwoorden.

 In zeven andere hoofdstukken gaan wij in op een bepaald type van kwa-
litatieve methoden. De auteurs presenteren omschrijvingen en centrale 
elementen van de respectieve methoden, een historisch overzicht van 
het gebruik ervan, belangrijke voor- en nadelen én mogelijkheden en 
beperkingen van deze onderzoeksstrategieën. Ook hebben ze getracht 
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om zoveel mogelijk praktische wenken en spelregels voor het gebruik 
van de diverse methoden te integreren. Eerst komen de eerder klas-
sieke en meest toegepaste methoden in het kwalitatieve onderzoek aan 
bod. Marc Leys, Damián Zaitch en Tom Decorte bespreken het case-
study onderzoek (hoofdstuk 4), Kristel Beyens, Philippe Kennes en 
Hanne Tournel belichten het kwalitatieve interview (hoofdstuk 5), Freya 
Vander Laenen focust op het groepsinterview (hoofdstuk 6), Damián 
Zaitch, Dimitri Mortelmans en Tom Decorte gaan in op de etnogra-
fie en het participeren en observeren (hoofdstuk 7), en Jan Blommaert 
en Kristof Verfaillie behandelen diverse vormen van discoursanalyse 
(hoofdstuk 8).

 Daarna worden een aantal ‘nieuwe’ en in het criminologische onder-
zoek vaak onderbenutte technieken onder de loep genomen. Frank Van 
Gemert heeft het over de (auto)biografische data en methoden (hoofd-
stuk 9). Gabry Vanderveen schrijft over de visuele data en methoden 
(hoofdstuk 10) en Iris Steenhout zet de mogelijkheden van het internet 
voor online kwalitatief onderzoek uiteen (hoofdstuk 11).

 Terwijl de ruwe empirische data verzameld worden, wordt de onderzoe-
ker geconfronteerd met de belangrijke uitdaging van het ordenen van de 
gegevens, het beheren ervan én het coderen en interpreteren van de data, 
of de data-analyse (eventueel met behulp van specifieke softwarepakket-
ten). Tom Decorte bespreekt deze fase in hoofdstuk 12. Vervolgens staat 
Dimitri Mortelmans uitgebreid stil bij de ultieme fase van het weten-
schappelijk onderzoek: de rapportage (hoofdstuk 13).

 Wetenschappelijk onderzoek verloopt volgens een aantal spelregels, 
waartoe ook ethische richtlijnen behoren. Freya Vander Laenen en 
Aileen O’Gorman bespreken deze aspecten tot slot in hoofdstuk 14.

X

 Het is zo rond als een o dat dit handboek niet exhaustief wil of kan zijn, 
en ook niet perfect. We zijn er ons van bewust dat er over de kwalitatieve 
methoden in de criminologie nog meer kan worden gezegd en geschre-
ven. Over de paradigmata die ten grondslag liggen aan het ontstaan en 
de verdere ontwikkeling van kwalitatieve onderzoekstechnieken, bestaat 
bijzonder veel literatuur. Die kon in dit handboek natuurlijk niet alle-
maal worden verwerkt (we denken aan het feminisme, de radicalized 
discourse-theorieën, de queer theory, enzovoort). We hebben niet eens 
álle kwalitatieve onderzoeksstrategieën kunnen uitwerken. Zo zouden 
we nog hoofdstukken hebben kunnen wijden aan performance ethno-
graphy, actie-onderzoek, de toepassing van kwalitatieve methoden in 



30 | Inleiding

het klinische onderzoek, toegepaste etnografie, enzovoort (en misschien 
doen we dat ooit wel). En verder, ook over de interpretatieve aspecten 
van het kwalitatieve onderzoek valt meer te vertellen dan wij voorlopig 
doen.

 Enerzijds is het niet de bedoeling de student criminologische weten-
schappen te overrompelen met al te veel literatuur en leerstof: inte-
gendeel, we beogen hem/haar vertrouwd te maken met een aantal 
belangrijke elementen van het kwalitatieve onderzoek. Het staat de 
geïnteresseerde student vrij om zich verder te verdiepen in de litera-
tuur en de mogelijke toepassingen van kwalitatief onderzoek. Op het 
eind van elk hoofdstuk vindt hij daar alvast verschillende suggesties 
voor. We hopen alvast dat veel studenten dankzij dit handboek door 
de mogelijkheden van de diverse kwalitatieve methoden geboeid raken, 
én gemotiveerd om er nog méér over te leren en ze tevens toe te pas-
sen in het kader van eigen empirisch onderzoek (in het kader van een 
afstudeerproject of een masterproef, of nadien als professioneel crimi-
noloog).

 Dat dit handboek niet exhaustief is, betekent echter niet dat het niet kan 
worden verbeterd. In 2009 verscheen de eerste editie, in 2010 de tweede, 
herwerkte editie. Deze derde editie is opnieuw zorgvuldig geactuali-
seerd en bijgewerkt aan de hand van feedback van docenten en studen-
ten op de vorige uitgave. Alle hoofdstukken werden gereviseerd, maar 
twee hoofdstukken zijn geheel nieuw: Frank Van Gemert, expert op het 
vlak van autobiografisch onderzoek in de criminologie, verzorgde het 
nieuwe hoofdstuk 9; en Iris Steenhout schreef een uitgebreid én prak-
tisch hoofdstuk over online onderzoeksmethoden (hoofdstuk 11). Ook 
voor de kaderillustraties – waarin onderzoekers vertellen over hun con-
crete methodologische keuzes en uitdagingen – gingen we in Vlaanderen 
en Nederland opnieuw op zoek naar gedegen en jonge onderzoekers die 
naar een hele resem criminologische thema’s kwalitatief onderzoek heb-
ben verricht. Er is – ook bij deze editie – een trefwoordenregister, om de 
lezer bij het opzoeken van specifieke informatie behulpzaam te zijn. Het 
handboek blijft in onze ogen een ‘work in progress’: het zal in de loop 
van de komende jaren nog worden bijgewerkt en op basis van suggesties 
van docenten en studenten worden aangevuld.

X

 Overigens dient opgemerkt te worden dat in de tekst vaak van ‘man-
nelijke’ begrippen gebruik wordt gemaakt: de onderzoeker, de vorser, de 
auteur, de respondent, enzovoort. Dat komt doordat wij, met het oog op 
de leesbaarheid van de tekst, er bewust voor gekozen hebben om niet 
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systematisch de mannelijke én vrouwelijke versies van deze woorden 
naast elkaar te gebruiken.

X

 Onze erkentelijkheid gaat uit naar de auteurs voor hun waardevolle 
bijdragen (hetzij hoofdstukken hetzij illustraties op basis van concrete 
onderzoeksprojecten) en voor hun blijvend enthousiasme voor dit pro-
ject. Wij waarderen ten zeerste de onmisbare ondersteuning door Uitge-
verij Acco, voornamelijk in de persoon van mevrouw Nele Kellens. De 
studenten Ruben Kramer, Kimberly Lossie en Elien Van Caelenbergh 
deden nuttig en heel secuur opzoekwerk en hielpen ons bijzonder veel 
bij de vormgeving. Wij blijven ze voor hun inspanningen erkentelijk. Ten 
slotte betuigen wij onze dank aan Luc Decorte (erelector aan de Katho-
lieke Hogeschool Brugge-Oostende) voor zijn uitgebreide taalkundige 
adviezen en correcties.

 30 juni 2016
 Prof. Dr. Tom Decorte
 Dr. Damián Zaitch
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I. Kwalitatief onderzoek en criminologische  theorie
Over de relatie tussen  theorie, onderzoeksvragen  en methode

Richard  Staring1 en René  van Swaaningen2

“Feiten spreken nooit voor zichzelf, ze worden in het licht van theorieën gelezen.”
 Stephan J. Gould (paleontoloog) in The Validation of Continental Drift (1977)

1. Inleiding

 Goed onderzoek is, volgens Kees  Schuyt (2003: 196), onderzoek dat tot 
nieuwe en betere vragen leidt. Goed onderwijs, voegt deze socioloog 
toe, is onderwijs dat studenten de houding van grondig   doorvragen 
bijbrengt. Hij ziet in navolging van   Robert  Merton een georganiseerde 
scepsis – vooral ten aanzien van datgene dat in een bepaalde tijd als ‘de 
 waarheid’ wordt beschouwd – als een kernwaarde van een wetenschap-
pelijke houding. Om die reflectie te kunnen aanbrengen is het essentieel 
om onderzoeksdata te relateren aan  theorie en methodologie. Of je bij 
het doen van onderzoek nu uitgaat van aan de  theorie ontleende noties 
en hypothesen of dat je, nadat ‘de data hebben gesproken’, van de grond 
af een  theorie opbouwt – het idee van de zogenaamde  Grounded Theory 
[zie hoofdstuk 12] – je zult een analyse aan de platte ‘feiten’ moeten toe-
voegen om tot enige duiding te kunnen komen van wat je nu eigenlijk 
hebt waargenomen. Alleen als de onderzoeker in staat is onderzoeksre-
sultaten binnen bredere wetenschappelijke en maatschappelijke ontwik-
kelingen te plaatsen, draagt hij of zij bij aan een criminologie die ertoe 
doet (   De Haan, 2008).

 Hier ligt een belangrijk probleem: veel criminologen voegen momenteel 
zo weinig toe aan hun data dat het vakgebied aan platheid en intellectu-
ele betekenisloosheid ten onder dreigt te gaan. Hiervoor zijn verschil-
lende redenen aan te wijzen. Zo gaan criminologen vaak te gemakkelijk 
mee in de ‘beheersingscultuur’ die het beleidsdebat momenteel ken-
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merkt. Bas van Stokkom (2008: 235-6) wijst er in dit verband op dat cri-
minologen “zich al te vaak als schoothondje van het handhavingsbeleid 
[gedragen]: niet alleen wordt voorzien in cijfers, aantallen en resultaten, 
maar ook worden conform de uitgangspunten van evidence-based onder-
zoek verregaande aanbevelingen gedaan.” Deze auteur typeert een der-
gelijke a-theoretische techno-speak als charlatanerie, omdat het beloften 
niet kan waarmaken. Ook de socioloog Godfried Engbersen (2008) stelt 
dat de Nederlandse criminologie te zeer tot een intern gericht discours 
is verschraald en daarmee steeds verder verwijderd raakt van de grote 
maatschappelijke vraagstukken waar het werkelijk om gaat.

 De Noorse criminoloog Nils Christie (1997) stelt vast dat criminolo-
gen te weinig op een eigen, autonoom academisch kompas varen. Het 
a-theoretisch empirisme in de criminologie wordt volgens Christie 
mede in de hand gewerkt door de overdaad aan relatief gemakkelijk 
toegankelijke gegevens over criminaliteit en rechtshandhaving, die door 
overheden en overheidsdiensten – voor andere doelen, zoals opsporing 
– zijn verzameld. Maar, door zelf data te verzamelen kom je eerder op 
inzichten die politie en justitie nog niet hebben dan wanneer je je alleen 
op hun eigen gegevens baseert. Dat doen criminologen volgens Chris-
tie te weinig. Overheden willen wel ‘de feiten’ kennen, maar ze weten 
vaak geen interessante vragen te stellen. Veel opdrachtgevers lijken wei-
nig kaas te hebben gegeten van het doen van wetenschappelijk onder-
zoek. Zij zijn vooral geïnteresseerd in simpele ‘weetjes’ of stellen juist 
vragen die wetenschappelijk nauwelijks te beantwoorden zijn. Maar er 
zijn altijd onderzoekers die opportunistisch genoeg zijn om vrijwel alles 
te beloven wat de opdrachtgever wil horen. Het resultaat hiervan is een 
enorme stapel sterk op elkaar lijkende onderzoeksrapportjes, waarin 
conclusies staan die je meestal ook wel had kunnen bedenken wanneer 
je geen onderzoek had gedaan – en die vervolgens niemand ooit meer 
leest.

 Het gebruik van bestaande datasets die door de overheid veelal in de context 
van opsporing en vervolging zijn verzameld, is des te verleidelijker door de 
aard van het onderzoeksobject ‘criminaliteit’. Criminaliteit gedijt het beste 
wanneer het onzichtbaar blijft voor buitenstaanders, en ‘criminelen’ zullen 
vaak hun best doen om onwelkome pottenkijkers als de overheid en weten-
schappelijk onderzoekers te weren. Veel criminologen kunnen zich bij het 
idee om etnografisch onderzoek te doen onder deviante groepen of mensen 
die zich al dan niet in georganiseerd verband bezighouden met criminele 
activiteiten dan ook maar weinig voorstellen. Van achter het bureau lijkt 
kwalitatief onderzoek onder daders in hun ‘natuurlijke omgeving’ op het 
eerste gezicht misschien slecht mogelijk, maar de etnografische onderzoeks-
traditie getuigt van het tegendeel. Kwalitatieve onderzoekers zijn in staat 
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gebleken verborgen fenomenen zichtbaar te maken, juist door toegang te 
zoeken tot groepen die moeilijk bereikbaar zijn (Kleemans, Korf en Staring, 
2008: 326).

 Goed onderzoek leidt niet alleen tot nieuwe en betere vragen, maar – 
ter aanvulling op de eerdere constatering van Schuyt – het beantwoordt 
ook vragen. Dit is niet altijd zo voor de hand liggend als het wellicht 
lijkt. Zo laat Willem de Haan (2005: 161) aan de hand van een ‘multi-
level’ analyse van een slachtoffer-survey zien hoe in kwantitatief onder-
zoek vragen met een schijnexactheid worden beantwoord. Volgens hem 
wordt de lezer na veel ingewikkelde berekeningen “afgescheept met wat 
vriendelijk uitgedrukt een “intuïtieve conclusie” kan worden genoemd.” Er 
wordt geprobeerd een verschijnsel te verklaren dat men eigenlijk niet 
goed begrijpt. Men blijft steken in “statistisch significante maar onbegrij-
pelijke en onduidelijke a-theoretische verbanden tussen op alle mogelijke 
manieren geoperationaliseerde individuele, sociale, economische, culturele 
en algemeen maatschappelijke factoren”, maar staat als het erop aankomt 
met de mond vol tanden. Het lijkt, zo schrijft De Haan (2005: 161), “alsof 
criminologen die graag met grote datasets werken eigenlijk helemaal niet 
in de afhankelijke variabele geïnteresseerd zijn.” Uit onze onderzoeks-
praktijk blijkt dat ook als het gaat om kwalitatief onderzoek externe 
opdrachtgevers vaak dermate specifieke en afgebakende vragen hebben 
dat daarmee de werkelijkheid op voorhand geweld wordt aangedaan. Dit 
is meestal geen kwestie van onwil van de zijde van de opdrachtgevers, 
maar veeleer een gebrekkige kennis van de geleefde werkelijkheid van 
specifieke onderzoeksgroepen in relatie tot wat hun beleidsmatig rele-
vant lijkt.

 In de kwalitatieve methoden is een criminografische schets van speci-
fieke fenomenen niet afdoende. Het gaat juist ook om het Verstehen; het 
handelen vanuit het actorperspectief leren begrijpen. Het gaat om het 
inzichtelijk maken van betekenisgeving; om het leren begrijpen van de 
werkelijkheid vanuit een emic perspectief: welke betekenis geeft de actor 
zelf aan zijn handelen? In onze visie is goed onderzoek dan ook onder-
zoek waarin deze eigenschappen integraal onderdeel uitmaken van het 
onderzoeksdesign. Idealiter betekent dit een combinatie van kwantita-
tief onderzoek en kwalitatief onderzoek. Het beschrijven van correlaties 
en patronen kan bijzonder nuttig en illustratief zijn, maar vaststellen 
dat variabelen samenhangen en het schetsen van ontwikkelingen blijft 
slechts een eerste stap. Stap twee is na te gaan hoe bepaalde zaken samen-
hangen en hier tevens een verklaring voor te bieden.

 Een mooi voorbeeld van een geslaagde combinatie van kwantitatief 
en kwalitatief onderzoek vormt Illegale vreemdelingen in Nederland 
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(Engbersen et al., 2002). Op basis van een analyse van het Vreemde-
lingen Administratie Systeem (VAS) over een aantal jaren maken de 
auteurs duidelijk waarvoor illegale vreemdelingen zijn aangehouden. 
Zij constateren dat illegale vreemdelingen uit sommige etnische groe-
pen vaker voor illegale arbeid en illegaal verblijf worden aangehouden, 
terwijl illegale vreemdelingen uit andere etnische groepen vooral wor-
den aangehouden als verdachte van ‘overlevingscriminaliteit’ – zoals 
diefstal. De informatie en cijfers uit het Vreemdelingen Administra-
tie Systeem bieden geen verklaring voor deze patronen, maar op basis 
van gesprekken met illegale vreemdelingen uit diverse herkomstlan-
den maken de auteurs op overtuigende wijze duidelijk hoe deze patro-
nen verklaard kunnen worden door verschillende vormen van soci-
ale inbedding in de wijdere omgeving. De illegale vreemdelingen die 
vooral worden aangehouden voor illegaal verblijf en illegale arbeid 
blijken beter te zijn ingebed in ondersteunende netwerken, waardoor 
zij eenvoudigweg minder aangewezen zijn op criminaliteit (Engbersen 
et al., 2002). Zonder de beschrijvende kennis van de aanhoudingspa-
tronen, zoals die geproduceerd konden worden op basis van een kwan-
titatieve analyse, had de kwalitatieve analyse van de gesprekken met de 
illegale vreemdelingen naar alle waarschijnlijkheid een andere richting 
gekregen.

 De klassieke stammenstrijd tussen aanhangers van kwalitatief onder-
zoek versus de aanhangers van kwantitatief onderzoek is dan ook weinig 
vruchtbaar en leidt eerder tot een loopgravenoorlog waarbij te diepe stel-
lingen worden ingenomen dan tot het inhoudelijk verbeteren van onder-
zoek of theorievorming. Echter: juist omdat dat verklaren met name in 
het gros van het kwantitatieve onderzoek weinig gebeurt, verwachten 
velen dat vooral kwalitatief onderzoek een bijdrage kan bieden aan het 
vergroten van zowel de maatschappelijke relevantie als de wetenschappe-
lijke ontwikkeling van de criminologie. Juist in kwalitatieve onderzoeks-
methoden neemt de sceptische houding ten aanzien van de zogenaamd 
‘objectieve’ waarnemingen waarop evidence-based voorspellingen kun-
nen worden gebaseerd een centrale plaats in. Volgens Jock Young hebben 
we een criminologie nodig die “can enter into the real world of existential 
joy, fear, false certainty and doubt (...) that can deal with reflexivity, con-
tradiction, tentativeness, change of opinion, posturing and concealment. 
(...) Our problems will not be solved by a fake scientificity but by a critical 
ethnography honed to the potentialities of human creativity and meaning” 
(2004: 26).

 Wij zijn ervan overtuigd dat we de criminologie als wetenschap een grote 
dienst bewijzen als we in de eerste plaats theorie serieuzer nemen en 
beter inbedden in criminologisch onderzoek. In de tweede plaats wint 
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de criminologie bij het stellen van betere en bredere vragen die niet 
onmiddellijk, of zelfs bij voorbaat, bepaald en begrensd worden door 
wat beleidsmatig relevant wordt geacht, voordat er nog enig onderzoek 
is gedaan. Dit brengt met zich mee dat er binnen de discipline tevens 
meer ruimte moet worden geboden aan kwalitatief onderzoek, waarbij 
veldwerk onherroepelijk samengaat met ruimte en vrijheid voor andere 
en nieuwe vragen vanuit het onderzoeksveld.

2. Waarom er theorie in onze ‘gereedschapskist’ zit

 Alvorens wij nader in gaan op de vraag waarom theorie van belang is 
voor criminologen, is het allereerst noodzakelijk in te gaan op de vraag 
wat wij onder een theorie verstaan. Primair is een theorie een bepaalde 
manier van kijken naar de werkelijkheid waar je hypothesen uit kunt 
afleiden en die je helpt om conclusies te kunnen trekken uit onderzoeks-
gegevens. We willen hier echter toch iets preciezer zijn. Zonder ons nu 
op te sluiten in een allesomvattende definitie, kunnen we zeggen dat een 
theorie bestaat uit een systematische en consistente redenering die volgt 
uit een generalisering en abstrahering van onderzoeksgegevens, die een 
mogelijke verklaring aandraagt en die in zo veel mogelijk toetsbare ter-
men is gevat.

 In de lijn van deze definitie voortredenerend, hebben we een theorie 
dus vooral nodig om problemen te kunnen verklaren. Zonder theorie 
blijven de uitkomsten van empirisch onderzoek op een beschrijvend 
niveau hangen. Een losse verzameling van empirische ‘feitjes en rijtjes’ 
levert weliswaar veel interessante weetjes op, maar blijft toch onbevre-
digend wanneer je er verder niets mee doet. Je denkt dan al snel: “wat 
ben ik wijzer geworden nu ik dit weet?” Door middel van een theorie 
wordt eigenlijk geprobeerd die vraag te beantwoorden. Een theorie geeft 
een logische interpretatie op grond waarvan je kunt zeggen: “zo en zo 
zou het in elkaar kunnen zitten”. Een goede theorie is ook een bijzon-
der praktisch hulpmiddel bij het ontwikkelen van maatregelen om de 
criminaliteit te beheersen, maar de richting waarin een analyse van een 
probleem gaat, bepaalt ook grotendeels de richting waarin de oplossing 
wordt gezocht. Uit een psychologische analyse van een antisociale per-
soonlijkheidsstoornis zal niet zo snel de conclusie worden getrokken dat 
stadsvernieuwing het niveau van straatcriminaliteit naar beneden kan 
brengen, net zomin als op grond van een sociologisch onderzoek naar 
de relatie tussen de verpaupering van oude stadswijken en criminaliteit 
zal worden gepleit voor opvoedingsondersteuning voor ouders die hun 
kinderen niet de baas kunnen.
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