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de wetenschapper vindt
d e  w e t e n s c h a p p e r  v i n d t

Leon Heuts, journalist

Marc Groenhuijsen, Tilburgs hoogleraar 
straf- en strafprocesrecht en weten-

schappelijk directeur van Intervict, het nieu-
we onderzoeksinstituut voor victimologie, 
wil een einde maken aan de slechte rechtspo-
sitie van slachtoffers van een misdrijf. Is hij 
een man met een missie? ‘Op de eerste plaats 
ben ik wetenschapper. Dit instituut moest er 
komen omdat de wetenschappelijke kennis 
over slachtoffers van misdrijven nog steeds 
miniem is. Het uitgangspunt van het instituut 
is wetenschap, geen belangenbehartiging.’ 
Jaarlijks zijn vier miljoen mensen in Neder-
land slachtoffer van een misdrijf. De meeste 
van die misdrijven blijven onopgelost. On-
danks dit enorme aantal is er volgens Groen-
huijsen nauwelijks kennis over de gevolgen 
van een misdrijf voor een slachtoffer, zeker 
niet van die op de langere termijn: gezond-

heid, verdere levensloop en maatschappelijke 
carrière. Huiselijk geweld, en het gevoel van 
onveiligheid van de burger op straat, zijn twee 
thema’s die ook de media met enige regelmaat 
oppakken. Daarnaast verricht het instituut 
ook onderzoek naar milieucriminaliteit en 
letselschade. En ook in internationaal ver-
band zijn er brandende kwesties: de gevolgen 
van oorlogsmisdrijven, burgeroorlogen, ter-
rorisme, en mensenhandel.
Intervict is een multidisciplinair instituut 
– ook psycholoog Frans Willem Winkel, voor-
malig hoogleraar victimologie in Amsterdam,  
en de Leidse hoogleraar criminologie Jan van 
Dijk zijn aan het instituut verbonden. Uitein-
delijk moet het instituut dertig onderzoekers 
tellen.
De positie van het slachtoffer in het straf-
recht kan leiden tot controverse. Groenhuij-
sen werkte, samen met zijn Groningse col-
lega Knigge, in opdracht van het ministerie 

van Justitie, aan de grondige herziening van 
het Wetboek voor strafvordering – en een 
van de vele voorstellen was het zogenoemde 
spreekrecht van slachtoffers tijdens de zitting. 
Groenhuijsen kent alle tegenwerpingen, van 
zowel rechters als voormalig minister van Jus-
titie Benk Korthals. Dramatisering! Emoties 
boven waarheidsvinding! Ondermijning van 
de positie van de dader! Groenhuijsen: ‘Mijn 
mening hierover is niet interessant, evenmin 
als die van een rechter, desnoods met dertig 
jaar ervaring, die vindt dat spreektijd leidt tot 
ongewenste emoties in de rechtszaal. Als we-
tenschapper wil ik niet iets vínden, maar iets 
weten. Dus doet Intervict onderzoek in landen 
die spreektijd hebben ingevoerd als een recht 
van het slachtoffer. Dan blijkt dat het wel mee-
valt met die dramatisering.’
Niemand betoogt dat het slachtoffer aan de ba-
sis moet staan van het rechtssysteem. Niemand 
wil iets afdoen aan een eerlijk proces voor de 
dader, en maximale aandacht voor de waar-
heidsvinding. Maar slachtoffers mogen niet 
worden vergeten of geschoffeerd. Onderzoek 
doen, en vervolgens discussiëren over de po-
sitie van het slachtoffer, betekent niet dat die 
van daders onder druk komt te staan.’
Ook voor advocaten is het onderzoek van 
Intervict van groot belang, zegt Groenhuijsen. 
‘Ik denk bijvoorbeeld aan letselschade. Je 
wordt niet vrolijk van de manier waarop 
verzekeringsmaatschappijen en de vertegen-
woordigende advocaten zich opstellen bij 
dergelijke zaken. Te vaak draait het erom de 
kosten voor verzekeraars zo laag mogelijk 
te houden, ook al kan deze onverzoenlijke 
opstelling voor veel leed zorgen bij de toch 
getroffen slachtoffers. Terwijl er procedures 
mogelijk zijn die het geheel aan kosten voor 
alle partijen lager laten uitvallen – de transac-
tiekosten, de kosten van alle juridische proce-
dures, de kosten van economische en emotio-
nele schade.’

Marc Groenhuijsen: ‘Onderzoek doen naar de positie 
van het slachtoffer betekent niet dat die van de 
dader onder druk komt te staan’
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