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Samenvatting  

 Drie typen delinquenten die grootschalige maatschappelijke onrust kunnen 
genereren zijn plegers van een seksueel delict, van een terrorisme 
gerelateerd delict en plegers van een levensdelict. 
 

 Herintreding voor deze groepen delinquenten is in de afgelopen decennia 
bemoeilijkt. Uit studies blijkt dat sociale uitsluiting de kans op recidive kan 
vergroten.  
 

 Om het risico op recidive te verkleinen moet de aanpak van herintreding 
dus niet alleen gericht zijn op de ex-gedetineerde zelf maar ook op 
buurtbewoners. 
 

 Door middel van enquêtes is de protestbereidheid tegen de herintreding 
van de drie typen delinquenten onderzocht. Hiernaast is gekeken naar de 
motieven om deel te nemen aan protest.  
 

 Buurtbewoners waren in beperkte mate bereid tot protest.  
 

 Respondenten gaven geen hogere protestbereidheid aan ten opzichte van 
een terugkerende pedoseksueel, dan ten opzichte van een pleger van een 
levensdelict of een terrorisme gerelateerd delict. 
 

 De resultaten laten zien dat angst, boosheid en ideologie de 
protestbereidheid significant verhogen.  
 

 Aanbevelingen omvatten: (1) wees waakzaam wat betreft het verspreiden 
van sensatiebeluste informatie. Dit kan onrust zaaien en doet daarmee de 
maatschappelijke veiligheid niet ten goede, (2) creëer ruimte voor 
geëmotioneerde buurtbewoners om hun emoties te kunnen ventileren, (3) 
houd echter ook rekening met het type onrustzaaier; waar ongeruste 
buurtbewoners persoonlijke aandacht behoeven heeft dit bij pedojagers 
vaak niet het gewenste effect, (4) kijk niet enkel naar het type delict als 
(risico op) onrust ontstaat in de wijk, maar ga na wat er is gebeurd en wat 
voor impact het heeft in de wijk. Elke situatie vereist maatwerk. 

 

 
 



Juni 2016 | Boze, bange of betrokken buren? 

 
 

 

 

3 

1 De status quo van herintreding  
 

Jaarlijks keren er in Nederland ongeveer 33.000 ex-gedetineerden terug in de 
maatschappij1 waarvan rond de 1.500 plegers zijn van ernstige gewelds- en 
zedenmisdrijven.2 Hoewel het grootste deel van deze herintredingen zonder 
veel commotie verloopt, gaan enkele gevallen gepaard met grote 
maatschappelijke onrust in de (beoogde) woonomgeving. Deze onrust ontstaat 
vooral waar het plegers van ernstige delicten betreft.3 In dit onderzoek staat de 
terugkeer van zogenaamde politiek gevoelige ex-delinquenten centraal. Drie 
typen ex-gedetineerden die grootschalige maatschappelijke onrust genereren, 
zeker wanneer onschuldige slachtoffers zoals vrouwen, kinderen of 
omstanders zijn betrokken, zijn: plegers van een seksueel delict, van een 
terrorisme gerelateerd delict en plegers van een levensdelict. Deze ex-
gedetineerden hebben meer met elkaar gemeen dan in eerste instantie lijkt. 
Ten eerste worden zij na hun overtreding vaak opgesloten voor langere tijd. 
Hierdoor hebben ze grote kans om hun sociale netwerk buiten de gevangenis 
te verliezen. Hiernaast brengt de herintreding van deze drie groepen, met name 
met betrekking tot de vrees ‘ze zullen het opnieuw doen’, een golf van onrust 
met zich mee. Deze angst kan echter niet worden onderbouwd door cijfers. De 
laagste recidivecijfers zijn zelfs gevonden onder diegenen die een zedendelict 
of een levensdelict hebben begaan. 4  Uit onderzoek blijkt dat de 
maatschappelijke inschatting van het risico op misbruik van kinderen niet 
overeenkomt met het wetenschappelijk ingeschatte risico.5 Deze feiten blijken 
echter irrelevant voor buurtbewoners wanneer de ex-delinquent in hun buurt 
komt wonen. Soms leidt dit tot een hevig collectief protest tegen de herintreding 
van de delinquent. 

 
Collectief protest ontstond recentelijk bijvoorbeeld naar aanleiding van de 
terugkeer van zedendelinquenten Benno L. in Leiden en Sytze van der V. in 
Amersfoort. De huisvesting van de twee zedendelinquenten veroorzaakte ware 
heksenjachten in 2014. Er is geopperd dat zedendelinquenten de afgelopen 
decennia steeds meer als folk devils of zondebokken van de samenleving 
worden gezien.6 Protesten lijken minder vaak plaats te vinden wanneer een 
pleger van een terrorisme gerelateerd delict of een levensdelinquent 
terugkeert. Denk bijvoorbeeld aan de terugkeer van Volkert van der G., de 
moordenaar van Pim Fortuyn, in 2014. Hoewel er gevreesd werd voor 
demonstraties tegen zijn terugkeer, werden er in zijn woonplaats Apeldoorn 
geen protesten gevoerd door omwonenden.7 Buurtbewoners gaven aan “geen 

                                                        
1 Rijksoverheid, z.d. 
2 Vereniging van Nederlands Gemeenten, 2015. 
3 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, 2013.  
4 Liem, 2015. 
5 Den Elzen & Van Gooswilligen, 2013.  
6 Boone, Van de Bunt & Siegel, 2014. 
7 Toen de vrijlating van Van der G. naderde werd wel een petitie gestart in Rotterdam 
door de chauffeur van Pim Fortuyn. De focus van dit onderzoek ligt echter op de 
buurtbewoners van de ex-delinquent.  

De terugkeer van 
politiek gevoelige 
delinquenten kan 
veel onrust in de 
buurt genereren. 
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problemen te hebben met de komst van Volkert van der G. en begrip te hebben 
voor het besluit van de burgemeester”. 8  Ook de herintreding van 
terrorismeveroordeelde Samir A. in september 2013 kreeg veel media 
aandacht.9 Een opiniepeiling van Radio 1 wees uit dat 1006 van de 1142 
respondenten de vrijlating ‘beangstigend’ vond.10 Toch leidde zijn terugkeer 
niet tot hevige protesten. 11 

 
Twee vraagstukken die hieruit voortvloeien zijn: leidt de herintreding van een 
pleger van een pedoseksueel delict tot meer protest dan wanneer het een 
pleger van een terrorisme gerelateerd delict of een levensdelinquent betreft? 
En wat leidt mensen ertoe te participeren in protest? Deze vragen leggen de 
nadruk op het individu, en brengen ons daarom in het domein van het 
sociaalpsychologische onderzoek. In dit onderzoek wordt getracht vanuit 
sociaalpsychologisch perspectief meer inzicht te krijgen in de individuele 
motivaties om mee te doen aan collectief protest tegen de herintreding van drie 
typen politiek gevoelige ex-delinquenten. 

 
1.1 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
 

Terugkerende ex-gedetineerden en de bijbehorende maatschappelijke onrust 
vormen een actueel thema in het publieke domein en brengen veel praktische 
vraagstukken met zich mee. Op 30 september 2014 zaten ruim 10.000 
gedetineerden in een gevangenis of huis van bewaring.12 Met uitzondering van 
enkele levenslang gestraften staat het vast dat deze gedetineerden op een dag 
zullen terugkeren in de samenleving. Een ‘zachte landing’ in de samenleving is 
hierbij van groot belang, niet alleen voor de ex-gedetineerde maar ook voor de 
maatschappij. Uit studies blijkt dat sociale uitsluiting de kans op recidive kan 
vergroten. 13  Om het risico op recidive te verkleinen moet de aanpak van 
herintreding dus niet alleen gericht zijn op de ex-gedetineerde zelf maar ook 
op buurtbewoners. 

 
Maatschappelijke onrust en protest kunnen gepaard gaan met hoge 
maatschappelijke kosten, namelijk sociale isolatie en een hoger risico op 
recidive als gevolg. In de afgelopen jaren zijn er in Nederland pogingen gedaan 
om maatschappelijke onrust te voorkomen en/of te beperken. In 2009 is 
bijvoorbeeld het project ‘Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen’ (BIJ) 
opgezet, met als doel maatschappelijk onrust, die door de terugkeer van zware 
gewelds- of zedendelinquenten kan ontstaan, zoveel mogelijk te voorkomen. 
Burgemeesters van aangesloten gemeenten krijgen voortaan een melding als 
een delinquent terugkeert in de gemeente en kunnen zo nodig maatregelen 
nemen in het belang van de openbare orde en/of de slachtoffers.  

                                                        
8 Helsloot & In ‘t Veld, 2014, p. 26. 
9 Weggemans & De Graaf, 2015. 
10 Stand NL, 2013. 
11 Het is niet bekend of de woonplaats van Samir A. bekend was bij buurtbewoners.  
12 Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015. 
13 Lussier & Gress, 2014; Lussier et al., 2010; Tewksbury, 2005; Boone et al., 2014. 

Protest tegen 
herintreding kan 
gepaard gaan met 
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Uit evaluatie blijkt dat burgemeesters zich gesterkt voelen door de BIJ-
informatiestroom omdat ze zich hierdoor beter kunnen voorbereiden op 

mogelijke problemen. 14  Er worden echter ook knelpunten van het project 
benoemd in een rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (2013). Een belangrijk eerste punt is dat bij de start van BIJ 
geen onderbouwing is gegeven aan de veronderstelling dat het risico op 
maatschappelijke onrust (alleen) zou plaatsvinden bij de delicten die de 
grondslag vormden voor de BIJ. De selectie van personen van wie wordt 
verwacht dat de terugkeer maatschappelijke onrust kan veroorzaken blijkt tot 
dusverre weinig gericht. Volgens het rapport leidt dit tot “schieten met hagel” 
(p. 5). De Raad adviseert daarom empirisch onderzoek uit te voeren naar de 
elementen die het risico op verstoring van de openbare orde kunnen 
voorspellen, op grond van zowel dader- als omgevingskenmerken. Het is dus 
van belang om onderzoek uit te voeren naar eventuele voorspellers van 
collectief protest. Deze studie tracht hieraan bij te dragen door een verkennend 
onderzoek uit te voeren naar eventuele factoren die verstoring kunnen 
voorspellen, waarbij de nadruk ligt op de ontvangende partij (de 
buurtbewoners) en niet zozeer op de ex-gedetineerde. 

 
Het onderwerp ‘buurtprotest tegen een terugkerende ex-delinquent’ is tot op 
heden een vrijwel onontgonnen onderzoeksterrein. Toch is onderzoek binnen 
dit onderwerp van belang, aangezien de jaarlijkse recidivecijfers van 
bijvoorbeeld zedendelinquenten het hoogste zijn in de eerste drie jaar na de 
herintreding.15 Er zijn een aantal Nederlandse onderzoeken die zich gericht 
hebben op het herintredingsproces van politiek gevoelige ex-gedetineerden.16 
Toch blijft er tot op heden weinig bekend over de individuele drijfveren en 
motivaties van buurtprotest in Nederland tegen de herintreding van een politiek 
gevoelige ex-delinquent. Het huidige onderzoek is een eerste stap in een groter 
onderzoeksveld, namelijk: hoe kan de herintreding van een ex-delinquent zo 
rustig mogelijk verlopen? Dit onderzoek tracht hier aan bij te dragen door de 
protestbereidheid van buurtbewoners te onderzoeken. Vernieuwend is hierbij 
de nadruk op de buurtbewoners in plaats van op de rol van beleidsuitvoerders 
en/of op de ex-gedetineerde zelf.  

  
In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen ex-
delinquenten, namelijk een pleger van een levensdelict, een pleger van een 
terrorisme gerelateerd delict en een pleger van een seksueel delict. Door 
middel van de kwantitatieve onderzoeksopzet kan voor het eerst een 
vergelijking worden gemaakt tussen de protestbereidheid – en motivaties om 
te participeren – tegen de verschillende typen delinquenten. 

 
 

  

                                                        
14 Schreijenberg et al., 2012. 
15 Lussier & Gress, 2014. 
16 Weggemans & De Graaf, 2015; Boone et al., 2014; Huls & Brouwer, 2011. 
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2. Protestbereidheid tegen herintreding van politiek gevoelige 
ex-delinquenten. 
 
De steun voor politiek protest is in de afgelopen decennia flink toegenomen.17 
Nederlanders zien verantwoordelijkheidsgevoel en sociale betrokkenheid als 
kernpunten van goed burgerschap. 18  Buurtprotest is een manier om dit 
verantwoordelijkheidsgevoel en deze sociale betrokkenheid uit te dragen en 
lijkt de laatste jaren inderdaad steeds meer voor te komen. Ook in het publieke 
debat krijgen de plegers van zware seksuele delicten veel aandacht.19 Een 
gevolg is een gevoel van angst en verontwaardiging onder de betrokken 
buurtbewoners. Zo wordt geopperd dat seksuele delicten in de huidige 
Westerse samenleving worden beschouwd als één van de meest verwerpelijke 
daden.20  

 
De vraag blijft: hoe reageren buurtbewoners wanneer er een ander type 
delinquent terugkeert? Eerder onderzoek toont aan dat de reactie op 
zedendelinquenten doorgaans feller is dan de reactie op plegers van een niet-
seksueel delict. 21  De publieke reacties op zedendelinquenten vormen een 
afspiegeling van een morele paniek die wordt gedreven door emoties. Mensen 
reageren angstig, bang of verontwaardigd als ze te horen krijgen dat er een 
zedendelinquent in hun buurt komt wonen. We verwachten dan ook dat de 
bereidheid om te protesteren hoger is bij het herintreden van pedoseksuele 
delinquenten, dan bij andere typen ex-delinquenten. Naast de mate van 
protestbereidheid spelen de motivaties om mee te doen aan protest een grote 
rol in dit onderzoek. Met andere woorden, als mensen bereid zijn om te 
participeren in protest, waarom doen ze dit? Deze twee vraagstukken staan 
centraal in dit onderzoek. 

 
3. Onderzoeksopzet  
   

Om het onderzoek uit te voeren is gekozen voor een experimentele opzet, door 
drie verschillende groepen respondenten met drie verschillende scenario’s van 
delinquenten te confronteren. Het eerste doel van dit onderzoek is om meer 
inzicht te krijgen in de protestbereidheid van buurtbewoners tegen de 
herintreding van een politiek gevoelige ex-delinquent. De belangrijkste vraag 
is: zorgen plegers van een pedoseksueel delict echt voor meer onrust? 
Hiervoor vergelijken we de reactie op de terugkeer van drie groepen ex-
delinquenten met elkaar. Hiernaast zal worden gepoogd meer inzicht te krijgen 
in de voorspellers van dit protest. De rode draad in het model zal worden 
gevormd door de sociaalpsychologische voorspellers van protest. De literatuur 
biedt een theoretische basis voor de voorspellers sociale identiteit, verwachte 
effectiviteit, boosheid en angst, en ideologie als voorspellers van protest. Zowel 

                                                        
17 Dekker & Posthumus, 2013. 
18 Dekker et al., 2004. 
19 Van Beek, 2005. 
20 Smid, 2014. 
21 Rogers & Ferguson, 2011. 
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vanuit de theorie en empirie zijn deze voorspellers het meest direct van invloed 
op protest.22 Onderzoekers zijn in het huidige tijdperk vooral bezig met het 
integreren van deze verklaringen in één model. Deze modellen laten zien dat 
het goed is om meerdere elementen tegelijk mee te nemen in de verklaring van 
collectief protest. In dit onderzoek worden daarom alle vijf de voorspellers 
meegenomen in het conceptueel model dat zal worden getoetst in het 
empirisch gedeelte van dit onderzoek (zie figuur 1). 

 

 
 
Figuur 1. Conceptueel model. 

 

 
3.1  Onderzoekspopulatie en steekproef 

 
Voor het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van een enquête die zowel 
online werd afgenomen als offline schriftelijk uitgedeeld en direct ingevuld. De 
onderzoekspopulatie bestond uit de bewoners van de Haagse wijk Mariahoeve 
(zie tabel 1 in de bijlage voor de kenmerken van de populatie). Het doel van 
het onderzoek is om de respons van de drie groepen participanten met elkaar 
te vergelijken. Zoals te zien is in tabel 1 zijn de groepen op basis van geslacht, 
leeftijd, en opleiding redelijk gelijk aan elkaar.  

   
3.2.  Variabelen 
   

In de enquête werd mensen gevraagd naar hun reactie op een fictief bericht, 
dat een bepaalde delinquent terug zou keren in hun wijk. Hierbij werd hen 
gevraagd naar de volgende elementen: 
 
Sociale identiteit. Drie items zijn gebruikt om sociale identiteit te meten: Ik 
identificeer mezelf als bewoner van mijn buurt/ voel een connectie tussen mij 
en mijn buurtbewoners/ word graag gezien als bewoner van mijn buurt.  

                                                        
22 Van Stekelenburg, 2006; Van Zomeren et al., 2008; Postmes et al., 2013. 
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Boosheid. Drie items zijn gebruikt om boosheid te meten: Naar aanleiding van 
de terugkeer van de delinquent voel ik mij: boos/verontwaardigd/furieus.  
 
Angst. Drie items zijn gebruikt om boosheid te meten: Naar aanleiding van de 
terugkeer van de delinquent voel ik mij: ongerust/angstig/bang.  
 
Ideologie. Eén item is gebruikt om ideologie te meten: Het voorstel om de 
delinquent terug te laten keren in de buurt waar het delict gepleegd is gaat 
tegen mijn principes in.  
 
Verwachte effectiviteit. Twee items zijn gebruikt om de verwachte effectiviteit 
te meten: Ik denk dat we samen (de buurt) de beslissing van de burgemeester 
kunnen beïnvloeden/ Ik denk dat we samen (de buurt) in staat zijn om deze 
situatie (de terugkeer van de delinquent naar onze wijk) te veranderen.  
 
Protestbereidheid. Twee items zijn gebruikt om de intentie te meten: Ik zou 
meedoen aan een demonstratie tegen de terugkeer van de delinquent/ Ik zou 
mijn handtekening zetten onder een petitie tegen de terugkeer van de 
delinquent. 

 
4.  Analyses en resultaten 
 

Allereerst zal gekeken worden naar de protestbereidheid. In hoeverre zijn 
buurtbewoners bereid om mee te doen aan protest tegen de herintreding van 
een ex-delinquent? En is de protestbereidheid hoger als het een pleger van 
een pedoseksueel delict betreft? Ten slotte zal worden gekeken naar de 
voorspellers van buurtprotest. Wat zijn de motieven van deelnemers? En 
verschillen deze motieven per type delinquent dat terugkeert? 

 
4.1  De protestbereidheid  
   

Zoals te zien is in tabel 2 varieert de protestbereidheid van deelnemers tussen 
1 (zeker niet) en 7 (zeker wel) (op een 7-puntsschaal). In alle drie de situaties 
zouden de meeste participanten zeker niet meedoen aan protest. Toch zouden 
ook veel participanten zeker wel meedoen. Er is dus in alle situaties grote 
diversiteit terug te vinden in de bereidheid om mee te doen aan protest. 
 
Tabel 3 geeft een overzicht van de gemiddelden en standaarddeviaties van de 
voorspellers van protest (ideologie, identiteit, boosheid, angst en verwachte 
effectiviteit) en de protestbereidheid. De bereidheid om te protesteren is het 
grootst tegen de komst van een pleger van een terrorisme gerelateerd delict. 
De gemiddelde bereidheid is 3,85 op een schaal van 1 (zeker wel) tot 7 (zeker 
niet). De gemiddelde bereidheid om te protesteren tegen de komst van een 
pleger van een pedoseksueel delict is 3,69. Participanten die geconfronteerd 
werden met een pleger van een levensdelict waren het minst bereid om mee 
te doen aan protest, met een gemiddelde van 3,60. Om te toetsen of dit verschil 
wel of niet significant is werd gebruik gemaakt van een variantieanalyse met 

“Ik (…) hoop heel 
erg dat de wijk 
Mariahoeve hem 
met rust laat en 
niet nog eens aan 
de schandpaal zet 
na zijn straf”. 
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één factor, waaruit bleek dat er geen statistisch significant verschil is tussen de 
gemiddelden in de protestbereidheid.  
 
In tegenstelling tot wat verwacht zou worden op basis van eerder onderzoek, 
gaven respondenten geen hogere protestbereidheid aan ten opzichte van een 
terugkerende pedoseksueel, dan ten opzichte van een pleger van een 
levensdelict of een terrorisme gerelateerd delict. In alle situaties waren er 
respondenten die het opnamen voor de delinquent. Een deelnemer die 
geconfronteerd werd met de terugkeer van een pleger van een pedoseksueel 
delict reageerde bijvoorbeeld als volgt:  
 

“Ik kan mij voorstellen dat hij het moeilijk genoeg heeft (gehad) 
en hoop heel erg dat de wijk Mariahoeve hem met rust laat en 
niet nog eens aan de schandpaal zet na zijn straf.”  

 

Ook bekeek een aantal respondenten de situatie vanuit het perspectief van de 
delinquent. Een deelnemer die geconfronteerd werd met de terugkeer van een 
pleger van een levensdelict stelde het volgende: 

 
“Terugkeer naar de oude woonsituatie lijkt mij voor de ex- 
gedetineerde niet fijn vanwege mogelijke negatieve reacties en 
mogelijk eigen herinneringen aan het gebeurde. Voor bewoners 
mogelijk het zelfde. Een nieuwe start elders lijkt mij beter”. 

 
Tabel 2 Protestbereidheid tegen de terugkeer van verschillende type delinquenten in 
de wijk (%).23 
 

 Pleger 
levensdelict 
(N=57) 
 

Pleger terrorisme 
gerelateerd delict 
(N=52) 

Pleger 
pedoseksueel 
delict (N=54)  

Protest-
bereidheid 

% % % 

1: Zeker niet 30 25 37 

2 11 13 0 

3 11 4 13 

4 11 17 13 

5 15 10 2 

6 7 12 15 

7: Zeker wel 18 19 20 

Totaal 100 % 100 % 100 % 

 
 

                                                        
23  De variabelen hadden als antwoordmogelijkheid een 7-punt Likertschaal van 

1=helemaal niet of zeker niet tot 7=heel erg of zeker wel.  
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Tabel 3 Gemiddelden en standaarddeviaties van de onafhankelijke variabelen 
(ideologie, identiteit, boosheid, angst en verwachte effectiviteit) en afhankelijke 
variabele (protestbereidheid). 
 

Variabelen Levensdelict Terrorisme 
gerelateerd delict 

Pedoseksueel 
delict 

M SD N M SD N M SD N 

Ideologie 4,63 2,253 56 5,06 2,118 52 5,39 2,050 5
4 

Identiteit 5,35 1,506 57 5,36 1,226 53 5,22 1,383 5
4 

Boosheid 3,60 2,060 57 4,00 2,214 52 4,13 1,943 5
4 

Angst 3,77 2,163 57 4,13 1,991 53 3,96 2,172 5
4 

Verwachte 
effectiviteit 

4,13 2,175 56 3,75 1,709 53 4,61 2,041 5
4 

Protest 3,60 2,267 57 3,85 2,278 52 3,69 2,433 5
4 

 
 

 
4.2  De voorspellers van buurtprotest 

  
De meervoudige regressieanalyses in tabel 4 (zie bijlage) laten het effect van 
de voorspellers op de protestbereidheid zien. De variabele ‘angst’ verhoogt 
alleen de protestbereidheid tegen de herintreding van een pleger van een 
levensdelict significant. Boosheid verhoogt de protestbereidheid tegen de 
herintreding van een pleger van een terrorisme gerelateerd delict significant. 
Tot slot verhoogt het gevoel dat de terugkeer tegen iemands principes ingaat, 
de protestbereidheid tegen de terugkeer van een pleger van een levensdelict 
en van een pedoseksueel delict significant. De verwachte effectiviteit is voor de 
deelnemers van het onderzoek blijkbaar geen motivatie om te participeren in 
protest. Ook sociale identiteit was voor de respondenten geen motivatie om 
mee te doen aan protest. 

 
5.  Conclusie, discussie en reflectie op het onderzoek  

 
5.1  Conclusie 
 

De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat de protestbereidheid tegen de 
herintreding van een terrorismeveroordeelde het hoogst is, maar dat er geen 
significant verschil is met de andere twee typen delinquenten. Dit betekent, in 
contrast met wat vanuit de literatuur werd aangenomen, dat de respondenten 
geen hogere protestbereidheid vertoonden ten opzichte van een terugkerende 
pedoseksueel, dan ten opzichte van een pleger van een levensdelict of een 
terrorisme gerelateerd delict. Wat uit het onderzoek vooral naar voren komt is 
dat er een grote diversiteit in de sociale reacties is. Terwijl een aantal mensen 

Angst, boosheid en 
ideologie zijn 
voorspellers van 
buurtprotest in dit 
onderzoek. 



Juni 2016 | Boze, bange of betrokken buren? 

 
 

 

 

11 

fel tegenstander is van de terugkeer naar de buurt, vindt een groot aantal ook 
dat iedereen een nieuwe kans verdient.  

 
Naast protestbereidheid ligt de nadruk in dit onderzoek op de voorspellers van 
deelname aan protest. De literatuur biedt een theoretische basis voor de 
voorspellers sociale identiteit, verwachte effectiviteit, gevoelens van boosheid 
en angst, en ideologie als voorspellers van deelname aan collectief protest. 
Toch blijkt dat de voorspellers niet alle vier van toepassing zijn als het gaat om 
protest tegen een terugkerende ex-delinquent. De resultaten van de analyses 
laten zien dat enkel emotie en ideologie de protestbereidheid significant 
verhogen. Dit betekent dat participanten mee zouden doen aan protest om hun 
emoties te ventileren en/of omdat ze hiermee hun normen en waarden willen 
uitdragen. Verwachte effectiviteit en sociale identiteit laten geen effect zien op 
protestbereidheid.  

 
5.2  Discussie 

 
Een belangrijk punt wat opvalt in de bevindingen van dit onderzoek is dat 
buurtbewoners in beperkte mate bereid waren tot protest. Hoewel (vooral 
Amerikaanse) literatuur ons doet geloven dat met name de terugkeer van 
zedendelinquenten morele paniek oproept, komt dat uit dit onderzoek niet naar 
voren. In alle drie de situaties die zijn onderzocht heeft een groot aantal 
mensen begrip voor de situatie en vindt dat de ex-delinquent een nieuwe kans 
verdient. Hiernaast zijn er ook in alle drie de situaties een aantal mensen die 
fel reageren en de delinquent niet in hun buurt willen hebben.  
 
Hoewel de literatuur een theoretische basis biedt voor bepaalde voorspellers 
van protest is het belangrijk om te benoemen dat het voorspellend vermogen 
sterk afhankelijk is van de context. Een protest tegen de herintreding van een 
ex-delinquent vindt plaats in een andere context dan bijvoorbeeld een protest 
van een arbeidersbeweging. Dat angst een rol speelt in dit empirisch 
onderzoek betekent niet dat die emotie ook voor leden van een 
arbeidersbeweging een motivatie is om te protesteren. Om deze redenen moet 
worden gesteld dat het creëren van één statig model dat collectief protest 
voorspelt niet mogelijk is, en dat per context bekeken moet worden welke 
voorspellers relevant zijn. Dit is ook gebleken uit het onderzoek aangezien 
enkel drie van de vijf voorspellers een significant effect hebben in dit 
onderzoek.  

 
   
5.3  Reflectie op het onderzoek  
   

Het onderzoek kent een aantal beperkingen. De eerste beperking van dit 
onderzoek betreft het feit dat protest lastig te voorspellen blijft. Hoewel we in 
dit onderzoek hebben gevonden dat de protestbereidheid onder buurtbewoners 
niet hoog is wanneer een ex-delinquent terugkeert, is er geen aandacht 
besteed aan de dynamiek tussen de verschillende actoren tijdens een 
mobilisatie voor protest. Het is vooraf lastig te voorspellen of iemand vatbaar is 
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voor een medebuurtbewoner die hem of haar probeert te overtuigen om mee 
te doen aan protest. Hiernaast kunnen soms onvoorspelbare factoren van 
doorslaggevende invloed zijn op het ontstaan van onrust. Het blijft dus lastig 
om te voorspellen wanneer daadwerkelijk ophef zal ontstaan in een wijk.  
 
Een tweede beperking betreft het aantal respondenten. Het onderzoek kent 
een experimentele opzet met enquêtes onder drie vergelijkbare groepen. 
Omdat het onderzoek gebaseerd is op een klein aantal respondenten kunnen 
er geen harde en generaliseerbare conclusies worden getrokken. Hiernaast is 
gebruik gemaakt van een selecte steekproef. Een aanbeveling voor 
vervolgonderzoek zou daarom zijn om een groter aantal respondenten te 
bevragen en gebruik te maken van een aselecte steekproef. Als afsluiting van 
dit onderzoek zal in de volgende paragraaf kort worden ingegaan op praktische 
aanbevelingen rond het beleid omtrent de terugkeer van ex-delinquenten in de 
wijk. 

  
6. Aanbevelingen 

 
Zoals eerder is gesteld heeft in alle drie de groepen respondenten een groot 
aantal mensen begrip voor de situatie en vindt dat de ex-delinquent een nieuwe 
kans verdient. Toch zijn er hiernaast ook een aantal mensen die fel reageren 
en de delinquent niet in hun buurt willen hebben. Zoals de resultaten laten zien 
zijn de buurtbewoners die bereid waren om mee te doen aan protest vooral 
angstig en boos, en gaat de situatie tegen hun principes in. In het 
literatuuronderzoek is gesteld dat de angst vaak gerelateerd is aan de vrees 
‘ze zullen het opnieuw doen’. Toch zijn de laagste recidivecijfers in eerdere 
onderzoeken gevonden onder zedendelinquenten en levensdelinquenten. 24 
Hiernaast is het juist de sociale isolatie die de kans op recidive doet vergroten. 
In andere woorden, protesteren tegen de herintreding van een ex-delinquent 
doet de maatschappelijke veiligheid niet ten goede. Het is daarom van belang, 
vooral voor de media, om gevoelens van angst en verontwaardiging niet op te 
roepen door middel van sensatiebeluste informatie. Hiernaast is het voor politici 
van belang zich niet in de discussie te mengen door middel van “populistische 
uitspraken … ten aanzien van de betreffende delinquenten die niet getuigen 
van veel kennis van zaken over deze gevoelige materie”.25 
 
Ook is het belangrijk dat geëmotioneerde buurtbewoners de ruimte krijgen om 
hun emoties te kunnen ventileren. In sommige gevallen waarin een ex-
delinquent terugkeerde naar zijn of haar oude buurt zijn bijvoorbeeld 
buurtbijeenkomsten georganiseerd, om zo buurtbewoners te informeren over 
de situatie en om hen ruimte te geven om vragen te stellen. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld na de terugkeer van Volkert van der G. Toch moet bij dergelijke 
informatiebijeenkomsten een kanttekening worden geplaatst. Zoals is 
beschreven in dit onderzoek is er grote diversiteit in de sociale reacties als een 
ex-delinquent terugkeert naar de buurt. Onder andere zijn er actievoerders die 

                                                        
24 Liem, 2015. 
25 Van Beek, 2005, p. 10. 
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uit morele overweging handelen, omdat de situatie tegen hun principes ingaat. 
Actievoerders die uit morele overweging handelen zijn vaak niet uit op concrete 
oplossingen. Zij kunnen zich niet vinden in het uitgangspunt dat een delinquent 
na het uitzitten van zijn of haar straf het recht heeft om terug te keren naar de 
samenleving. Dit maakt het lastig om te overleggen en tot gezamenlijke 
oplossingen te komen.26 Het hangt dus van het type onrustzaaier af welke 
benadering passend is. 
 
Tot slot, in dit onderzoek is gevonden dat buurtbewoners in beperkte mate 
bereid waren tot protest. Hiernaast gaven respondenten geen hogere 
protestbereidheid aan  ten opzichte van een terugkerende pedoseksueel, dan  
ten opzichte van een pleger van een levensdelict of een terrorisme gerelateerd 
delict. Om onrust te voorkomen of te beperken is het daarom van belang om 
niet enkel te kijken naar het soort delict, maar om na te gaan wat er is gebeurd 
en wat voor impact dit heeft in de wijk. Elke situatie van onrust vereist dus 
maatwerk. 
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Bijlagen: 
 
Tabel 1 Achtergrondkenmerken onderzoekspopulatie en steekproef  (2015). 

 
* Bron: Buurtmonitor (2015) 
** Bron: Veiligheidsmonitor (2014). De categorie ‘lager onderwijs’ omvat zowel lagere 
school als lbo, mavo en vmbo. In mijn enquête zijn deze twee groepen gescheiden, 
maar om te kunnen vergelijken zijn ze in deze tabel samengevoegd. Absolute cijfers 
omtrent opleidingsniveau zijn niet bekend. 

 

 Onderzoeks- 
Populatie 
N = 13.252 

Steekproef 
n=164 
 

  Fictief bericht: 
Terugkeer 
pleger  
levensdelict n 
= 57 

Fictief bericht: 
Terugkeer 
pleger 
terrorisme 
gerelateerd 
delict 
n = 53 

Fictief 
bericht: 
Terugkeer 
pleger pedo- 
seksueel 
delict 
n = 54 

 N % N % N % N % 

Sekse*         

Mannen 6.238 47 23 40 26 49 21 39 

Vrouwen 7.014 53 33 58 27 51 33 61 

Onbekend   1 2     

Leeftijd*         

t/m 24 2.879 22 4 7 3 6 3 6 

25 t/m 49 4.904 37 25 44 21 40 20 37 

50 t/m 74  3.744 28 21 37 25 47 26 48 

Vanaf 75  1.725 13 6 10 4 7 5 9 

Onbekend   1 2     

Opleiding**         

Lager 
onderwijs 

- 30,8 13 23 14 26 17 32 

Middelbaar 
onderwijs 

- 27,7 
 

20 35 21 40 13 24 

Hoger 
onderwijs 

- 34,8 
 

21 37 17 32 24 44 

Onbekend - 6,6 3 5 1 2   
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Tabel 4 Resultaten van de regressie analyses van ideologie, sociale identiteit, angst, 
boosheid en verwachte effectiviteit voor het verklaren van collectief protest in drie 
verschillende situaties.  

 

 
 

Protest tegen 
de terugkeer 
van een pleger 
van een 
levensdelict 

Protest tegen 
de terugkeer 
van een pleger 
van een 
terrorisme 
gerelateerd 
delict 

Protest tegen 
de terugkeer 
van een pleger 
van een 
pedoseksueel 
delict 

 Stap 1 

 

Stap 2 

 

Stap 1 

 

Stap 2 

 

Stap 1 

 

Stap 2 

 

Angst ,394** ,427** ,164 ,104 ,257 ,229 

Boosheid ,182 ,125 ,356 ,449* ,114 ,168 

Verwachte 
effectiviteit 
Sociale identiteit 

,097 
 
-,150 

,090 
 
-,160 

-,034 
 
,147 

-,046 
 
,164 

-,037 
 
,040 

,004 
 
,029 

Ideologie ,361** ,364** ,301* ,266 ,449** ,462** 

Geslacht a  ,129  ,017  -,094 

Opleiding b       

    Lagere school  ,059  ,121  -,063 

    Lbo/mavo/vmbo  ,121  -,131  -,097 

    Mbo/havo/vwo  -,038  -  ,014 

    Hbo/wo  -  ,138   

Adjusted R² ,740 ,750 ,506 ,525 ,473 ,448 

 
Noot. De data uit situaties 2 en 3 voldoen niet aan de voorwaarden van een 
regressieanalyse. De resultaten zijn daarom minder betrouwbaar.  
Valide N (listwise) 1=55, 2=50, 3= 54 

Coëfficiënten () zijn gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten  
** p < ,01; * p < ,05 (tweezijdig).  
a: 0 = man, 1 = vrouw.  
b: dummycodering, referentiecategorie is: 1=hbo/wo, 2=mbo/havo/vwo, 3= hbo/wo
  

 

 


