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Daderschap in het antropoceen
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‘We are facing a devastating pandemic, new heights of global heating, new lows of 
ecological degradation and new setbacks in our work towards global goals for more 
equitable, inclusive and sustainable development. To put it simply, the state of the 
planet is broken.’ (Guterres, 2020)

1 Inleiding

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties (VN) António Guterres wond er geen 
doekjes om toen hij op 2 december 2020 met bovenstaande woorden zijn toespraak 
begon op het World Leaders Forum van Colombia University (New York). Hiermee 
geeft de VN, een internationaal instituut waar compromissen aan de orde van de 
dag zijn (Ivanova, 2007), prioriteit aan de milieuproblematiek. Inderdaad, de zesde 
massasterfte bedreigt momenteel het voortbestaan van één van de acht miljoen 
soorten die de aarde rijk is (Ceballos et al., 2017). En als de ontbossing in het hui-
dige tempo verder gaat, zijn alle bossen over honderd tot tweehonderd jaar verdwe-
nen (Bologna & Aquino, 2020). De klimaatverandering, de zeespiegelstijging, het 
landverlies en de luchtvervuiling bevinden zich op historisch hoge niveaus (zie bijv. 
Hauer et al., 2020; Mentaschi et al., 2018; Zhang et al., 2017).
De mens had doorheen de eeuwen altijd al impact op de leefomgeving, maar de 
natuurlijke hulpbronnen van de aarde leken eeuwenlang onuitputtelijk; we liepen 
zelden echt tegen de grenzen aan. Sinds de Industriële Revolutie1 is de impact van 
die menselijke activiteiten op het ecosysteem van de aarde (Earth system) echter zo 
fundamenteel en dominant, dat dit tijdperk het antropoceen wordt genoemd 
(Cruetzen & Stoermer, 2000: 17). Zo is de omvang van de door de mens gemaakte 
producten en constructies op aarde (bijv. gebouwen, stenen, afval) vandaag groter 
dan de totale hoeveelheid biomassa (bijv. planten, dieren, bacteriën) (Elhacham et 
al., 2020: 444).2 Vooral de vergelijking tussen plastic en biomassa is treffend: ‘The 
global mass of produced plastic is greater than the overall mass of all terrestrial and ma-
rine animals combined.’ (Elhacham et al., 2020: 442).
Hoewel het duidelijk moge zijn dat ‘de mens’ deze milieuproblematiek heeft ver-
oorzaakt – om het nog eens met Guterres (2020) te zeggen: ‘Human activities are at 
the root of our descent towards chaos.’ – maar is die mens ook de dader? Een dader is 
diegene die de criminaliteit pleegt, in dit geval milieucriminaliteit, maar in dit arti-

1 Omdat het antropoceen geen officieel tijdvak is, maar een informele term, is er onenigheid over 
het moment waarop het Holoceen in het antropoceen overging (Cruetzen & Stoermer, 2000). 
Sommigen houden het begin van de Industriële Revolutie aan (rond 1750) en anderen 1945 als 
begin van het atoomtijdperk.

2 Landbouwproducten werden daarbij onder biomassa geteld, hoewel ze voor de menselijke con-
sumptie worden geproduceerd.
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kel zal ik beargumenteren dat daderschap voor de milieucrisis in het antropoceen 
verder gaat dan individueel daderschap, omdat er een politieke, sociale en econo-
mische context is waarin het ontstaat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de onkunde 
of onwil van overheden om het milieu te beschermen tegen industriële productie-
processen die milieuschade veroorzaken. Hoewel er ook individuele daders te be-
noemen zijn – en verderop benoem ik er verschillende – gaat het in deze milieucri-
sis ook, of misschien vooral, over processen en structuren in de politieke, 
economische en sociale context waarin allerlei actoren – individuen, organisaties 
en systemen – in diverse mate en op verschillende manieren betrokken zijn.
Om dit complexe proces van daderschap in het antropoceen te ontwarren, gebruik 
ik de groene criminologie, organisatiecriminologie en de perpetrator studies als 
zoek licht. Groene criminologische verklaringen voor milieucriminaliteit (Brisman 
& South, 2020b) gaan zowel in op alledaagse activiteiten van en routinematige op-
portuniteiten voor individuen en organisaties als op systemische oorzaken en stel-
len al sinds het ontstaan van deze subdiscipline eind jaren 1990 milieuschade cen-
traal. Ook studies naar organisatiecriminaliteit wijzen op de interactie tussen 
individuele (micro), organisatorische (meso) en systemische (macro) factoren bij 
het verklaren van milieucriminaliteit, waarbij zowel de rol van overheden als van 
bedrijven en organisaties centraal staan (Bernat & Whyte, 2016; Chan & Gibbs, 
2019; Michalowski & Kramer, 2007). In de interdisciplinaire perpetrator studies3 
over massageweld en genocide wordt gesproken over collectief daderschap (Knittel 
& Goldberg, 2019). Eerder dan individuele daders gaat het dan om daderschap als 
een complex proces met verschillende lagen van verantwoordelijkheid, verschillen-
de motieven voor betrokkenheid, verschillende mate van opzettelijkheid en met 
veranderingen doorheen de tijd en ruimte (Crownshaw, 2019). Geïnspireerd door 
deze drie (sub)disciplines houd ik bij deze beschouwing over daderschap in het an-
tropoceen een drietrapsmodel aan, beginnend op het systeemniveau (macro) en 
afdalend naar het organisatorische (meso) en individuele (micro) niveau. Binnen 
elk van deze niveaus reflecteer ik over wat we anders zouden kunnen doen om da-
derschap in het antropoceen beter te vatten, en daarbij laat ik me ook door andere 
disciplines zoals managementwetenschappen, bestuurskunde en earth system sci-
ence inspireren. De conclusie reflecteert tot slot op de implicaties voor de crimino-
logie en voor de criminologen die daderschap voor de milieucrisis in het antropo-
ceen bestuderen. Vooraleer ik op deze dimensies van daderschap in het antropoceen 
inga, schets ik kort hoe ik milieucriminaliteit in deze bijdrage interpreteer.

2 De ambiguïteit van milieucriminaliteit

Het concept (milieu)criminaliteit is niet zonder discussie in de criminologie. De 
een gebruikt een strikt legalistische definitie waar enkel strafrechtelijke overtre-
dingen onder vallen, terwijl een ander (milieu)criminaliteit vanuit (ecologische) 
rechtvaardigheid benadert en daarbij dus verder gaat dan wat officieel is geclassifi-

3 Perpetrator studies is een recent ontstaan vakgebied dat inzichten uit de sociale en geestesweten-
schappen combineert in de studie van genocide en politiek massageweld (Knittel & Goldberg, 
2019).
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ceerd als een overtreding van regels en voorschriften. In deze bijdrage wordt deze 
tweede interpretatie van milieucriminaliteit aangehouden, zoals deze ook in de 
groene criminologie wordt gebruikt (Halsey & White, 1998). Dit verwijst naar ge-
dragingen die zowel direct waarneembare of meetbare schade aan het milieu ver-
oorzaken als indirecte schade die zich pas na lange tijd manifesteert (White, 2011). 
Deze definitie gaat verder dan een antropocentrisch perspectief en omvat ook ge-
dragingen die niet-menselijke dieren, planten en ecosystemen schaden (Hall, 2015; 
Shearing, 2015). Het gaat zowel over ecologische ontwrichting van de planeet als 
de verregaande economische, sociale en politieke gevolgen, zoals instabiliteit en 
ongelijkheid (Guterres, 2020; Prieur, 2020). De schade raakt vele organismen en 
systemen tegelijk en is een vorm van ‘collective, dispersed and belated violence’ 
(Crownshaw, 2019: 228-229). De uitputting van natuurlijke rijkdommen, het ver-
storen van ecosystemen en de klimaatverandering zijn immers processen van lange 
adem, een trage vorm van geweld.
Een uitvoerige beschouwing over schade en slachtofferschap in het antropoceen en 
over ecocide vindt de geïnteresseerde lezer in andere bijdragen in dit themanum-
mer. Voor deze bijdrage volstaat het om helder te hebben dat milieucriminaliteit in 
het antropoceen betekent dat met een diversiteit aan typen schade en slachtoffers, 
met temporale en geografische dimensies van schade, en met de interactie tussen 
ecologische en sociale gevolgen (o.a. ongelijkheid, exclusie) rekening gehouden 
wordt (Brisman & South, 2020b; Halsey & White, 1998; Lynch et al., 2019; White, 
2015; Wyatt, 2014). De schade is het vertrekpunt om te bepalen wat als milieucri-
minaliteit wordt bestudeerd, en niet het artificieel onderscheid tussen legaal en il-
legaal naar de letter van de wet. Deze complexiteit aan dimensies en actoren zien 
we ook weerspiegeld in het daderschap. De milieucrisis in het antropoceen gaat 
immers – zoals we straks nog zullen toelichten – voor een belangrijk deel terug op 
alledaagse industriële activiteiten (bijv. agro-industrie en gaswinning), die binnen 
de wettelijke kantlijnen opereren en niettemin bijdragen aan de exploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen, en gepaard gaan met machtsongelijkheid. De meeste 
kwetsbaren in de samenleving – uit zowel het Globale Zuiden als Noorden – zijn 
immers meestal diegenen die vooral en het snelst de gevolgen ondervinden (bijv. 
klimaatvluchtelingen, voedselveiligheid), het minst van de voordelen van de mili-
euschadelijke activiteiten in het antropoceen genieten en het minst aan de oorza-
ken hebben bijgedragen.

3 Daderschap en betrokkenheid van het politiek-economisch systeem

‘Many economically and socially harmful activities find space to flourish in the 
climate of deregulation and are morally justifiable in the context of neo-libera-
lism.’ (Croall, 2005: 241)

Dit citaat van Hazel Croall wijst op twee systemische oorzaken voor milieuschade: 
deregulering en neoliberalisme. Ook diverse andere kritische criminologen wijzen 
op de cruciale rol die het globale politiek-economisch systeem met een focus op 
groei, productie, consumptie en winstbejag speelt in het bieden van criminogene 
opportuniteiten en motieven voor milieuschade (Long et al., 2012; Passas & Good-
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win, 2004). Zo geven groene criminologen van het eerste uur Lynch en Stretesky 
(2013), geïnspireerd door de politiek-economische theorie van de treadmill of pro-
duction, aan hoe het kapitalisme als systeem zowel op lokale als globale schaal de 
milieucrisis in de hand werkt. Het continue streven naar expansie en kapitaalaccu-
mulatie leidt volgens hen tot de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en tot toe-
nemende vervuiling en dus ecologische desorganisatie. Deze theorie werd verder 
ontwikkeld en empirisch getoetst om nog beter in staat te zijn de huidige ecologi-
sche disorganisatie en de onrechten die ermee gepaard gaan te verklaren (Long et 
al., 2018; Lynch et al., 2018, 2019). De oorzaken van de milieucrisis liggen volgens 
deze theorie bij menselijke activiteiten en processen die in de meeste situaties le-
gaal zijn (denk aan houtkap, visserij of oliewinning), behalve wanneer de omstan-
digheden waarin dat gebeurt de wettelijke voorschriften te buiten gaan (bijv. kap-
pen, vissen of boren in bedreigde natuurgebieden). De auteurs beklemtonen ook 
dat de milieuschade in veel van deze processen en activiteiten is genormaliseerd. 
Zo leek het lange tijd aanvaardbaar dat productieprocessen veel vervuiling veroor-
zaakten. Ook het handeldrijven in en privatiseren van natuurlijke rijkdommen zo-
als water of gas zijn normale activiteiten in de samenleving. De manier waarop we 
dit reguleren, is door er een prijs op te plakken, denk aan een belasting op de uit-
stoot van CO2 (Stretesky & Lynch, 2011). Bovendien dragen consumenten en pro-
ducenten vandaag zelden de werkelijk gemaakte kosten van de producten die ze 
kopen en produceren, waardoor milieubelastende productie- en consumptiepatro-
nen bestendigd worden. Grootschalige landbouw, petrochemie, mijnbouw en visse-
rij dragen weliswaar bij aan de economische welvaart, maar zijn vanuit ecologisch 
en sociaal oogpunt allesbehalve eerlijk en duurzaam.
Kritisch reflecteren op de rol van het systeem in de milieucrisis in het antropoceen 
vraagt dat de processen en structuren die bijdragen aan de milieucrisis ook worden 
bestudeerd wanneer dit perfect binnen de wettelijke kaders valt, en misschien zelfs 
vooral wanneer dit gedrag door de wettelijke, economische en politieke kaders is 
genormaliseerd. De oorzaken van de milieucrisis in het antropoceen liggen immers 
in de sociale structuur van de samenleving vervat en worden erdoor ge(re)produ-
ceerd (Tombs, 2018). Het denken over oplossingen vraagt dan dat het systeem fun-
damenteel ter discussie wordt gesteld, dat de dominantie van de (westerse) mens 
en van een antropocentrisch politiek-economisch model over alle andere organis-
men en systemen als onhoudbaar wordt gezien. Zo werd een kwart eeuw geleden, 
in een poging om anders over het economisch model na te denken, de triple bottom 
line – ook gekend als de 3Ps: people, planet, profit – geïntroduceerd. Dit had de 
bedoeling om sociale, ecologische en economische waarde te integreren in plaats 
van economische groei te laten domineren. Enkele jaren terug opperde Elkington, 
bedenker van de 3Ps, dat het tijd was om ze met pensioen te sturen, omdat ze niet 
tot echte systeemverandering hadden geleid en verandering zelfs in de weg gingen 
zitten, doordat het louter als een ‘accounting’ handigheid werd gebruikt.

‘None of these sustainability frameworks will be enough, as long as they lack the 
suitable pace and scale – the necessary radical intent – needed to stop us all over-
shooting our planetary boundaries. Hence the need for a “recall.” I hope that in an-
other 25 years we can look back and point to this as the moment we started working 
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toward a triple helix for value creation, a genetic code for tomorrow’s capitalism, 
spurring the regeneration of our economies, societies, and biosphere.’ (Elkington, 
2018: 5)

Deze verbondenheid van het sociale, economische en ecologische staat ook cen-
traal in het model van Doughnut economics (Raworth, 2017). Enkele steden, waar-
onder Amsterdam, gebruiken dit kompas om anders te leren omgaan met de actu-
ele uitdagingen. Ook vanuit transitiemanagement wordt gepoogd tot een nieuwe 
balans te komen tussen de overheid, de markt en de samenleving, door participa-
tief met allerhande stakeholders de verandering in de dagelijkse praktijk te ontdek-
ken (Loorbach, 2010). Bij elk van deze voorbeelden wordt de status quo van het 
systeem ter discussie gesteld en een alternatief geboden dat duurzamer en eerlijker 
beoogt te zijn. Kritisch criminologische theorieën stellen het systeem al decennia 
ter discussie en bestuderen de oorzaken, maar misschien kunnen we leren uit en 
samenwerken met andere vakgebieden om alternatieven uit te denken en uit te 
proberen.

4 Daderschap en betrokkenheid van organisaties

De voorbije jaren zijn directeuren van diverse ondernemingen individueel aange-
pakt op hun juridische verantwoordelijkheid voor milieucriminaliteit die door hun 
bedrijven werd gepleegd. Denk bijvoorbeeld aan de voormalige CEO van Volkswa-
gen (VW) Winterkorn en vier andere VW-managers, die momenteel in Duitsland 
hun strafproces over fraude afwachten, nadat het bedrijf eerder al in de Verenigde 
Staten strafrechtelijk werd vervolgd. Dichter bij huis werden de directeur en een 
leidinggevende van scheepslijn Seatrade door de rechtbank van Rotterdam veroor-
deeld tot een beroepsverbod van een jaar en een geldboete voor hun rol bij de ille-
gale sloop van hun schepen (Van Wingerde & Bisschop, 2019). De schuld bij deze 
‘rotte appels’ leggen doet echter geen recht aan de organisatiecontext waarin de 
normovertreding werd aangemoedigd of gerationaliseerd (Van Erp, 2018: 1). On-
derzoek naar verklaringen voor organisatiecriminaliteit wijst naar oorzaken in de 
structuur en de cultuur van deze organisaties (Rorie, 2019; Van Erp et al., 2015). 
Dit is ook voor milieucriminaliteit relevant, omdat vele typen milieumisdrijven 
binnen een organisatiecontext plaatsvinden.
Winstbejag is een belangrijke verklaring voor veel soorten milieucriminaliteit door 
bedrijven. Dit gaat dus om milieumisdrijven die worden gepleegd om het bedrijf 
tot voordeel te zijn en dus niet (louter) voor persoonlijk gewin (Braithwaite, 2013; 
Gobert & Punch, 2003). Zo staat de olie- en gasindustrie erom bekend met zo min 
mogelijk kosten zo veel mogelijk olie en gas te willen verkopen (Jarrell & Ozymy, 
2010; Ozymy & Jarrell, 2015; Watts, 2007). Gelijkaardige patronen werden ook 
reeds in de tabaksindustrie en de farmaceutische industrie waargenomen (Braith-
waite, 2013; Oreskes & Conway, 2010; Vande Walle & Ponsaers, 2006). Ook afval-
verwerking is een competitieve en snelgroeiende sector en staat gekend om regel-
matige overtredingen van de regels (Bisschop & Huisman, 2018; Van Wingerde & 
Bisschop, 2019). In het Dieselgate-schandaal speelde mee dat Volkswagen een gro-
te speler wilde worden op de Amerikaanse automarkt en dat doel koste wat het 
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kost wilde bereiken (Spapens, 2018). Voor Seatrade ging het om een zoektocht 
naar de goedkoopste oplossing bij het uit de vloot halen van hun schepen (Van 
Wingerde & Bisschop, 2019).
Ook de interne governancestructuur van bedrijven kan normovertreding in de 
hand werken. Zo is de bedrijfsstructuur met aandeelhouders erop gericht om de 
verantwoordelijkheid van die aandeelhouders voor de activiteiten van het bedrijf 
te minimaliseren. Ook de vaak hoge mate van complexiteit van de organisatiestruc-
tuur, met diverse onafhankelijk van elkaar opererende delen kan (milieu)crimina-
liteit in de hand werken (Van Erp, 2018). Naast de structuur, speelt ook de cultuur 
van organisaties een belangrijke rol in normovertreding. Zo wijzen Van Rooij en 
Fine (2018) bij hun analyse van enkele casussen van bedrijfscriminaliteit, waaron-
der Volkswagen en de British Petroleum-olieramp in de Golf van Mexico, op de in-
vloed van een toxische cultuur bij elk van deze bedrijven. De betrokkenheid van 
deze en andere bedrijven bij milieucriminaliteit gaat dus terug op ingebakken 
structuren, processen, normen en waarden die normovertreding mogelijk maken.
Daarnaast ligt er ook een oorzaak in de criminogene structuur van sommige secto-
ren. Zo wordt een aantal essentiële diensten in de samenleving door een handvol 
bedrijven gedomineerd. Waterbronnen en -voorzieningen zijn bijvoorbeeld vaak in 
handen van dezelfde bedrijven die ook de afvalsector domineren (Beder, 2006). 
Voor deze multinationals, die een economische macht hebben die vaak veel groter 
is dan de meeste landen, is duurzaam beheer van die natuurlijke rijkdommen lang 
niet altijd prioriteit. Daarnaast kan ook de macht van het oligopolie in chemie en 
fossiele brandstoffen politieke entiteiten voor voldongen feiten plaatsen. Denk bij-
voorbeeld aan de olie- en gasmaatschappijen die al sinds de jaren zestig kennis 
hadden van de desastreuse gevolgen van de CO2-emissies door fossiele brandstof-
fen en er hun almachtige marketingmachine tegenaan gooiden om verwarring te 
zaaien over de menselijke oorzaken van de klimaatverandering (Kramer & Brad-
shaw, 2020). De industriële activiteiten van deze handvol multinationals dragen in 
belangrijke mate bij aan de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen (Passas & 
Goodwin, 2004; Tombs, 2018).
Niet alleen bedrijven zijn betrokken partij bij milieucriminaliteit, ook overheidsor-
ganisaties spelen een cruciale rol. Eerder benoemde ik reeds hoe sommige overhe-
den nalaten om milieuschadelijk gedrag te reguleren. Soms is een wettelijk kader 
hoegenaamd afwezig, zoals bijvoorbeeld voor het slopen van schepen lange tijd het 
geval was (Claeys & Bisschop, 2018). Soms is er wel een wettelijk kader, maar is de 
implementatie ervan onvoldoende dynamisch, waardoor de actuele kennis over 
schadelijke stoffen er onvoldoende is verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan de zoge-
naamde forever chemicals (per- and poly-fluoroalkyl substances (PFAS)) die lange 
tijd zonder veel regulering uitgestoten konden worden ondanks dat de weten-
schappelijke kennis over de schadelijkheid ervan voor mens en natuur al langere 
tijd duidelijk was (Garnett & Van Calster, 2021). Soms is het wettelijk kader er wel, 
maar wordt het onvoldoende gehandhaafd. De gebrekkige controle op overbevis-
sing is daar een voorbeeld van (Faure et al., 2017). De belangen van overheden en 
bedrijven zijn daarbij ook vaak nauw verweven, waarbij overheden het regelover-
tredend gedrag van de onderneming faciliteren of soms zelfs actief betrokken zijn 
bij milieucriminaliteit. Dit werd reeds bij diverse (case)studies over state-corporate 
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crime geïllustreerd, zoals de BP-olieramp of de Probo Koala-case (Bradshaw, 2014; 
Van Wingerde & Bisschop, 2019).
Om de betrokkenheid van organisaties bij de milieucrisis in het antropoceen beter 
in beeld te krijgen, zouden we bovenstaande inzichten uit de organisatiecriminolo-
gie verder kunnen toespitsen op de milieucrisis waarin we ons bevinden. In eerste 
instantie kan dit door de omvang van het probleem duidelijker in beeld te krijgen. 
De mate van betrokkenheid van organisaties meten is een probleem dat de organi-
satiecriminologie sowieso al parten speelt (Wall-Parker, 2019). Meetproblemen 
zijn vanzelfsprekend eigen aan criminaliteit – de geregistreerde werkelijkheid is 
niet de echte werkelijkheid – maar voor organisatie- en milieucriminaliteit wordt 
dit nog versterkt, doordat er een institutionele blindheid kan bestaan wanneer de 
schadelijke gedragingen niet als criminaliteit worden gezien. Ook de ambiguïteit in 
de definities maken het meten ervan er niet makkelijker op (Rorie et al., 2018). In 
officiële criminaliteitsstatistieken vinden we de complete gegevens in ieder geval 
niet, zelfs niet wanneer strafrechtelijke en administratieve overtredingen worden 
gecombineerd. Bovendien zijn overheden afhankelijk van informatie van diverse 
publieke en private partijen om in te kunnen schatten of milieuafspraken werden 
nageleefd of overtreden (Nielsen & Parker, 2009).
Wanneer we de betrokkenheid van organisaties – bedrijven en overheden – voor de 
milieucrisis in het antropoceen meten, zouden we dan vele stappen buiten de ‘ge-
ijkte’ kaders van statistieken kunnen denken. Daarbij kan het helpen om milieucri-
minaliteit anders te gaan tellen, niet op basis van bijvoorbeeld grote casussen X of 
Y, maar op basis van elke kleine vorm van impact of elk organisme. Daarom stelt 
Friedrichs (2010: 65) dat milieuvervuiling wel eens de vaakst voorkomende vorm 
van ‘corporate violence’ kunnen zijn. Lynch (2013) maakte dit concreter en rekende 
uit dat het aantal gevallen van geweldsmisdrijven in de Verenigde Staten 33,5 mil-
joen keer lager lag dan het aantal gevallen van luchtvervuiling en 29.000 keer lager 
dan het aantal gevallen van watervervuiling. In deze berekening hield hij boven-
dien alleen rekening met menselijke slachtoffers en niet met schade aan dieren, 
planten en ecosystemen. Ook op basis van Dieselgate werd gepoogd de massale 
schade te meten (Fitzgerald & Spencer, 2020). De Amerikaanse Environmental Pro-
tection Agency berekende dat de ongeveer 500.000 Volkswagens die met sjoemel-
software op de Amerikaanse markt werden gebracht jaarlijks zo’n 41.000 ton stik-
stofoxide (NOx) zouden uitstoten. Voor de wereldwijd naar schatting elf miljoen 
VW’s met sjoemelsoftware, waarvan zo’n negen miljoen in Europa zijn verkocht, is 
dat bijna één miljoen ton (Mathiesen & Neslen, 2015). En dan hebben we de vele 
andere automerken die met software fraudeerden nog niet eens meegerekend. De 
Volkswagen-casus alleen betekent naar schatting tussen 45.000 en 119.000 jaar 
verkorte levensduur en tussen € 30 en 80 miljard kosten voor de gezondheidszorg 
(Oldenkamp et al., 2016). Schattingen over de impact van Dieselgate buiten de 
mens om zijn echter vele malen groter, omdat het alle fauna en flora, maar ook de 
kwaliteit van water, lucht en bodem en het ecosysteem als geheel beïnvloedt. Daar-
door is het ook vele malen complexer om door te rekenen, maar dat geeft wel een 
completer beeld van de werkelijke omvang van de betrokkenheid van bedrijven en 
overheden bij milieucriminaliteit dan een loutere focus op hoe de mens erdoor 
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wordt geschaad. Het blijft daarom belangrijk om deze schijnbaar ‘onzichtbare’ cri-
minaliteit zichtbaar en meetbaar te maken (Tombs, 2018).
Natuurlijk is het lang niet altijd mogelijk om de oorzakelijkheid aan te tonen tus-
sen de gedragingen van deze organisaties en de schade die optreedt. Vooral de be-
trokkenheid bij meer indirecte sociale en ecologische onrecht blijft mogelijk dus 
buiten beeld. Wanneer echter inzichten vanuit verschillende disciplines worden 
meegenomen, kan een completer beeld wordt geschetst. Denk bijvoorbeeld aan 
ecotoxicologie of toegepaste chemie om bepaalde schadelijke stoffen te traceren, 
samen met gezondheidswetenschappen en biologie om de impact op (menselijk) 
fauna en flora te duiden, met earth system-wetenschappers die het in het bredere 
plaatje van de draagkracht van de aarde plaatsen, met organisatiewetenschappers 
die de bedrijfsprocessen en -cultuur kunnen duiden. Dit maakt het mogelijk om de 
milieucrisis in het antropoceen veel minder vanuit antropocentrische interesses in 
te steken en te kijken hoe zowel vanuit technologische aanpassingen (bijv. gebruik 
van minder schadelijke stoffen) als corporate governance (bijv. due diligence-prin-
cipes) de schade kan worden geminimaliseerd. Het gaat natuurlijk niet alleen over 
de ondernemingen zelf, maar ook over de rol die overheden spelen. Daar is een rol 
voor het rechtssysteem om principes als ‘de vervuiler betaalt’ en het voorzorgsbe-
ginsel verder doorgang te laten vinden, maar ook om kritisch te kijken naar de ei-
gen rol die overheden en wetshandhavers mogelijk spelen in het veroorzaken of 
faciliteren van schade.

5 Individueel daderschap

Hoewel individueel daderschap voor de milieucrisis in het antropoceen moeilijk los 
te koppelen is van de dynamieken op niveau van organisaties en systemen, kunnen 
we enkele verklarende individuele criminogene factoren ontwarren wanneer we er 
traditionele criminologische theorieën op loslaten (Bisschop, 2016). Dit is volgens 
Brisman en South (2018) erg nuttig om te begrijpen waarom milieuschadelijk ge-
drag laten zien, iets waar de toch wat theoriearme groene criminologie niet altijd 
antwoord op kan bieden.
Zo spelen, bekeken vanuit een rationeel keuzeperspectief, de afwezigheid van bete-
kenisvolle straffen en de kleine kans om betrapt te worden een rol bij het vertonen 
van milieuschadelijk gedrag. Wanneer we dit samenbrengen met de routine-activi-
teitentheorie, voegen we aan die afwezigheid van een bekwame voogd ook de aan-
wezigheid van gemotiveerde daders en de beschikbaarheid van geschikte doelen 
toe. Of het nu gaat om het stropen van olifanten voor het ivoor of het lozen van 
gevaarlijk afval in plaats van het betalen voor de milieuverantwoorde verwerking 
ervan, milieumisdrijven lonen (Block & Scarpitti, 1985; Schmidt, 2004). Deze the-
orieën werden bijvoorbeeld al vaak gebruikt om de smokkel in bedreigde diersoor-
ten te verklaren: sommige papegaaien zijn gemakkelijke doelwitten voor smokke-
laars (Pires & Clarke, 2012). Voor de handel in neushoornhoorn en ivoor speelt een 
gelijkaardig relatief gemakkelijk toegankelijk doelwit een rol, in combinatie met 
erg gemotiveerde daders omwille van de hoge (zwarte) marktwaarde van beide pro-
ducten, dit natuurlijk in combinatie met een erg lage pakkans (Ayling, 2013; Lemi-
eux & Clarke, 2009; Reuter & Bisschop, 2016).
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Sommige routineactiviteiten – zowel bewuste handelingen als nalatigheid – zijn 
maatschappelijk aanvaard, meer nog, soms zijn ze zelfs gewenst, maar dragen aan-
zienlijk bij aan milieuschade (Agnew, 2012). Denk aan de lichten aanlaten wanneer 
je een ruimte verlaat, afval niet sorteren en recycleren, energievretende lampen 
niet vervangen, vlees eten, … Wanneer we telkens opnieuw de nieuwste editie van 
een smartphone of tablet willen ook als de oude nog werkt, vergroten we de afval-
berg en zorgen we er tegelijk voor dat meer grondstoffen gewonnen moeten wor-
den. De mogelijkheden om milieuschadelijke activiteiten te ondernemen zijn alom-
tegenwoordig, ze zijn voor velen van ons ingebakken in ons comfortabele leven. 
Hoewel steeds meer mensen zich bewust zijn van de milieuschadelijke gevolgen 
van deze alledaagse activiteiten, zijn deze schadelijke gevolgen voor een belangrijk 
deel van de bevolking nog steeds aanvaardbaar. Hun individuele comfort komt er 
immers niet door in het gedrang.
Ook anomietheorie kan bijdragen aan het verklaren van milieucriminaliteit. Som-
mige stropers doden dieren of kappen bomen omdat de legale middelen die ze ter 
beschikking hebben (bijv. werk) hun niet toestaan hun doelen te bereiken (Boakye, 
2018). Die doelen verwijzen voor deze stropers of houthakkers naar het simpelweg 
in levensonderhoud voorzien voor zichzelf en hun familie, maar voor andere da-
ders zijn de doelen misschien luxe en comfort. Zo gaat het bijvoorbeeld bij het ge-
bruik van fossiele brandstoffen niet alleen over de systemen (bijv. energievoorzie-
ning, transport) en processen (bijv. maken van plastic) die van olie afhankelijk zijn, 
maar ook over de culturele setting waarbinnen we een grote afhankelijkheid van 
die olie ervaren en er erg op gesteld zijn geraakt (Crownshaw, 2019). De stressthe-
orie is echter ook nog op een andere manier relevant voor milieucriminaliteit. Ag-
new (2012) – auteur van de general strain theory – toont aan hoe milieucriminaliteit 
en klimaatverandering tot meer criminaliteit kunnen leiden. De klimaatverande-
ring betekent vandaag en in de toekomst immers voor vele mensen een bijkomen-
de last, denk bijvoorbeeld aan extremere temperaturen, natuurrampen, droogte, 
klimaatvluchtelingen, voedseltekort, drinkwaterschaarste, enzovoort. Dit kan lei-
den tot conflicten. Sommigen zijn in de mogelijkheid om met die last om te gaan 
(zogenaamde copingmechanismen), maar anderen zullen criminaliteit als oplos-
sing kiezen, bijvoorbeeld om in hun levensonderhoud te voorzien.
Een en ander hangt ook wel samen met hoe je significant others erin staan, denk aan 
ouders, vrienden, school, enzovoort. Naarmate iemand meer in contact komt met 
anderen die milieucriminaliteit plegen of goedkeuren dan met anderen die derge-
lijk gedrag niet vertonen of het afkeuren, is het waarschijnlijk dat die persoon zelf 
milieuschadelijk gedrag laat zien. De ene smokkelaar kan de andere bijvoorbeeld 
leren welke technieken helpen om de smokkelpraktijken een succesverhaal te laten 
worden. Belangrijker nog is dat ook attitudes, motieven en rationalisering voor 
normoverschrijding in de sociale context worden geleerd. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan het lozen van afval binnen een bedrijfscontext, waarbij een bedrijfscul-
tuur bestaat om dit te minimaliseren of als een normaal onderdeel van zakendoen 
te beschouwen (Friedrichs, 2002). Hiermee is ook meteen duidelijk dat het indivi-
duele niveau van verklaringen door het organisatorische wordt beïnvloed, maar 
ook hoe individuen een impact hebben op dynamieken op organisatieniveau. De 
sociale context is in de huidige samenleving bovendien ook een digitale context 

Dit artikel uit Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Erasmus Universiteit Rotterdam 500266



Daderschap in het antropoceen

Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2021 (11) 1
doi: 10.5553/TCC/221195072021011001004

59

waarin feitelijke onjuistheden over bijvoorbeeld klimaatverandering worden ver-
spreid door digitale peers.
Dit brengt ons meteen bij het belang van neutraliseringstechnieken (Sykes & Mat-
za, 1957) voor milieucriminaliteit. Neem het voorbeeld van een chemische stof die 
niet mag worden gebruikt voor een industrieel proces, maar waarbij na vaststelling 
van de overtreding wordt aangegeven dat het weliswaar illegaal is, maar toch niet 
schadelijk is (mala in se vs. mala prohibita) (Huisman & Van Erp, 2013). Denk daar-
bij ook aan de ontkenners van klimaatverandering of van de bijdrage van de mens 
daaraan, waaronder helaas enkele invloedrijke politieke leiders (Kramer & Brad-
shaw, 2020). Wanneer bij shipbreaking by beaching wordt aangegeven dat wie er 
werkt ervoor heeft gekozen, wordt het slachtoffer ontkend (Razzaque, 2015). Ook 
de verantwoordelijkheid wordt vaak doorgeschoven. Mogelijk verantwoorden we 
als consument de aankoop van een goed dat het milieu schaadt (bijv. meubelen 
gemaakt van niet-duurzaam gekapt hout, juwelen gemaakt van koraal of ivoor) 
(Halsey, 2004: 844). In een geglobaliseerde samenleving wordt dat versterkt, door-
dat consumenten met goederen worden overladen die ver van hun thuis geprodu-
ceerd zijn, waardoor de milieuschade en risico’s eveneens ver verwijderd zijn (Rug-
giero & South, 2013). Meer nog, misschien kun je de consumenten zelfs slachtoffers 
noemen van een systeem waarin ze gemanipuleerd zijn om excessief te consume-
ren (Brisman & South, 2018). Het gaat dus over gedrag dat devieert, maar ook over 
gedrag dat conformeert. De geprivilegieerde consumenten, vaak uit het Globale 
Noorden – ik behoor er zelf ook toe – zijn disproportioneel verantwoordelijk voor 
de milieuschade.
Volgens controletheorie tot slot zou het van milieuschadelijk gedrag ook kunnen 
gefaciliteerd worden door het ontbreken van een betekenisvolle band met de na-
tuur. Dit argument wordt door David Attenborough in zijn documentaire – een 
getuigenis zoals hij zelf zegt – A Life on Planet Earth (2020) aangehaald samen met 
een oproep om die mens terug in contact te brengen met de natuur om er een bete-
kenisvolle band mee op te bouwen.
De groene criminologie is deze individuele verantwoordelijkheid misschien deels 
uit het oog verloren door te focussen op de ‘grotere’ daders en verantwoordelijkhe-
den (Brisman & South, 2018). Naast de systemische oorzaken en de bedrijven en 
overheden als daders, gaat daderschap in het antropoceen echter ook om de schijn-
baar kleine, alledaagse bijdragen aan milieuschade. Wanneer we deze individuele 
verantwoordelijkheden tegen het licht houden, doen we er, zoals Brisman en South 
(2018) voorstellen, goed aan deze te contextualiseren. De omstandigheden waarin 
de ene ‘dader’ zich bevond, kunnen fundamenteel verschillen van de omstandighe-
den van een andere ‘dader’ en dus een verschillende mate van schuld en verant-
woordelijkheid, een ander waardeoordeel, inhouden. Wie jaagt om in voedsel te 
voorzien, verschilt van wie jaagt om een gewei aan de muur te hangen. Niettemin 
zijn ook deze individuele gedragingen betekenisvol om de milieucrisis in het antro-
poceen te begrijpen. Eerder dan een beweging weg van de mens als centrale actor, 
zoals ik eerder heb beargumenteerd, valt er op dit individuele niveau van verklarin-
gen misschien nog wel meer te leren over en van die mens.
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6 Concluderende beschouwingen over criminologie in het antropoceen

De complexiteit die eigen is aan daderschap voor milieuschade in het antropoceen 
is niet uniek, maar wel bijzonder. De mensheid heeft immers door de eeuwen heen 
met veranderde maatschappelijke gewoontes en activiteiten zoals huizenbouw, 
transport, ontbossing en overbevissing bijgedragen aan de hedendaagse en toe-
komstige milieuschade (Brisman & South, 2020a). Daarnaast zijn er ook meer in-
directe oorzaken, zoals de interactie tussen broeikasgassen, klimaatverandering en 
zeespiegelstijging, die echter eveneens terug te leiden zijn op menselijke activitei-
ten. De mens – met enkele natuurvolkeren als uitzondering – past zich niet aan aan 
de natuurlijke omgeving, maar zet de natuurlijke omgeving naar zijn of haar hand 
en verandert die onherroepelijk. We ondermijnen daarmee de natuurlijke rijkdom-
men waarvan we als mens afhankelijk zijn, maar waar ook het voortbestaan van 
vele andere dier- en plantensoorten en ecosystemen door worden bedreigd (Shea-
ring, 2015). Enige vorm van cognitieve dissonantie is dus niet vreemd aan de hele 
(welvarende) wereld (Klein, 2014): we lijken te (willen) vergeten dat we zelf bijdra-
gen aan de schade aan de natuur waarvan we allemaal afhankelijk zijn voor ons 
voortbestaan.
De complexiteit, diversiteit en nuance over daderschap in het antropoceen vraagt 
om antwoorden die eveneens complex, divers, genuanceerd en toekomstgericht 
zijn. Antropoceen verwijst naar de mens als oorzaak, maar tegelijk ligt daar ook de 
morele verantwoordelijkheid om iets te doen; niet alleen verklaren maar ook aan-
pakken (Burdon, 2020). Welke oplossing het minst schadelijk is, is niet noodzake-
lijk de weg van criminalisering. Milieuschade aanpakken vraagt, net zoals voor an-
dere vormen van criminaliteit, om een mix aan instrumenten – juridisch, sociaal en 
economisch – en wat de ideale mix is, daar is nog een lange weg te gaan om te me-
ten en te weten (Braithwaite, 2020). Beslissingen nemen met de zeven volgende 
generaties in gedachten – de notie van duurzame ontwikkeling die teruggaat op de 
cultuur van de Iroquois Nation – kan daarbij een rol van betekenis spelen (Blau-
stein et al., 2018). Maar ook, zoals eerder toegelicht, het op de schop durven gooi-
en van bestaande modellen, structuren en gewoontes om te experimenteren met 
alternatieven. Dergelijke oplossingen zullen ook aanpassingen vereisen in de ver-
houdingen tussen het Globale Zuiden en Noorden. Om te weten welke mix moge-
lijk kan werken, is inzicht in de betrokken actoren, processen en systemen een eer-
ste stap, en daar is een rol weggelegd voor de criminologie.

‘[T]here is little reason to assume then that criminological interventions, develop-
ment programmes or economic reforms can ever fully resolve the underlying causes 
of many criminological harms that affect developing or developed countries, unless 
and until they lead to greater freedom, equality and justice.’ (Blaustein et al., 2018: 
781)

Het antropoceen en interdisciplinariteit gaan hand in hand, want het concept heeft 
zijn oorsprong in de earth system-wetenschappen (Hamilton & Grinevald, 2015). In 
het zoeken naar inzichten over de oorzaken van en oplossingen voor milieucrimi-
naliteit in het antropoceen wordt echter nog steeds voornamelijk vanuit afzonder-
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lijke disciplines vertrokken, in plaats van de interactie op te zoeken. De natuur en 
de sociale omgeving zijn in analyses over het antropoceen vaak eerder vanuit een 
tegenstelling ingestoken: mens als dader, natuur als slachtoffer (Holley & Shea-
ring, 2017).
Terwijl de exacte wetenschappen al vanaf de jaren 1950 probeerden te weten en 
meten hoe de natuur als complex systeem functioneerde en vanaf de jaren 1970 
waarschuwden voor de natuurlijke grenzen aan de economische groei (Meadows et 
al., 1972), bleef de rol van de sociale wetenschappen beperkt (Hamilton & Grine-
vald, 2015), ondanks dat de link tussen milieu en duurzame ontwikkeling al in de 
jaren 1980 werd benadrukt (Brundtland, 1987: 43). De klemtoon kwam daardoor 
bij de exacte wetenschappen vooral op de ecologische impact te liggen, terwijl de 
sociale impact die met de natuurlijke verandering gepaard ging niet altijd werd ge-
noemd. Bovendien werden ook de oorzaken die in het sociale weefsel van de sa-
menleving schuilgingen niet meteen benoemd. Ook criminologie als sociale weten-
schap met een primaire focus op de mens als sociaal wezen betrekt de natuur er 
niet altijd bij. Bij een kijk op schade vertrekken we vaak vanuit de mens, al zijn er 
verschillende (groen) criminologische tegenvoorbeelden waarbij dieren of het kli-
maat centraal staan. Misschien zijn we als criminologen goed geplaatst om te brug 
te slaan naar natuurwetenschappen en de band tussen de natuurlijke en de sociale 
wereld te helpen aanhalen en verklaren (Van Uhm, 2018).
Het vermijden van de dichotomie tussen mens en natuur is essentieel om de formi-
dabele uitdaging waar we voor staan aan te gaan. Inderdaad, ‘[w]e cannot go back to 
the old normal of inequality, injustice and heedless dominion over the Earth’ (Guterres, 
2020). Het is dus ook aan sociale wetenschappers om die ongelijkheid, dat onrecht 
en de achteloze manier waarop we met de natuurlijke rijkdommen omgaan te be-
studeren en oplossingen te helpen bedenken waarin het natuurlijke en het sociale 
samengaan, in samenwerking met exacte wetenschappers die vanuit het ecologi-
sche systeem kunnen redeneren. Het vraagt echter ook dat we ons als wetenschap-
pers zelf kwetsbaar durven opstellen en onze eigen collectieve en individuele af-
hankelijkheid van en dominantie over de natuur erkennen (Brisman & South, 
2018). Als we daar niet toe bereid zijn, dan snijden we vooral in onze eigen vingers. 
Om het met Attenborough4 te zeggen:

‘The natural world will survive. But whether it will survive in the form that will in-
clude us in it is just another question.’
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