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In deze bijdrage wordt ingegaan op de criminologische betekenis van de voortschrij‐
dende digitalisering. Wat betekent dit voor het fenomeen criminaliteit en voor de ver‐
klaring van crimineel gedrag? Niet alleen komen er nieuwe soorten delicten bij, maar
ook de context van criminaliteit is veranderd. Achterliggende processen blijven in prin‐
cipe hetzelfde, maar de toepassing in de online wereld is complex en verdient nadere
bestudering. Online sociale interacties zijn niet alleen van belang voor online crimina‐
liteit, maar ook voor traditionele delicten; maar op welke manier dat uitwerkt, is nog
weinig systematisch onderzocht.

Inleiding: de voortschrijdende digitalisering

Voorspellen is moeilijk, vooral waar het de toekomst betreft. Deze uitspraak van –
waarschijnlijk – Niels Bohr1 geldt ook voor criminologen die proberen te voorspel‐
len waar het vakgebied heen gaat of aan wie is gevraagd een toekomstverkenning
te maken (voor een goede poging, zie bijv. Bruinsma e.a., 2001). De opdracht voor
dit jubileumnummer om vooruit te kijken in plaats van achteruit, is daarom een
heikele. Wie had ten tijde van het 40-jarig jubileum van het Tijdschrift voor
Criminologie (TvC) in 1999 kunnen bevroeden dat de wereld twee jaar later op zijn
kop zou staan door de gebeurtenissen van 9/11 en dat de wereld tien jaar later
door een mondiale bankencrisis zou gaan? En wie had bij het 50-jarig bestaan van
TvC in 2009 kunnen voorzien dat bezit en gebruik van smartphones zo’n grote
vlucht zou gaan nemen? Het lijkt nu vreemd misschien, maar in het goudkleurige
jubileumnummer van tien jaar terug werd nog nergens gewag gemaakt van dit
fenomeen en ook niet gereflecteerd op een eventuele betekenis die dit zou hebben
voor de criminaliteit.
Er zullen de komende jaren nog allerlei andere veranderingen en gebeurtenissen
plaatsvinden die we nu nog niet kunnen voorzien. Bij het volgende jubileumnum‐
mer van TvC – als dat er al komt, dat weten we natuurlijk ook nog niet – zal waar‐
schijnlijk blijken dat ook de bijdragen aan dit themanummer weer de plank mis‐
slaan wat betreft een of meer onvoorziene maar cruciale ontwikkelingen. We zul‐
len daarom vooral moeten kijken naar de trends die nu al zichtbaar zijn, en waar‐
van we denken dat die relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van de
criminologie in de nabije toekomst.

1 Maar zo vaak aangehaald, dat het onduidelijk is wie het oorspronkelijk heeft gezegd. Het citaat
wordt onder meer toegeschreven aan Wim Kan, Gerard Reve, Mark Twain, Albert Einstein,
Johan Cruyff en ‘oude Chinezen’ (zie Franke, 2006).
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Een goed voorbeeld van zo’n al bestaande trend is de nog steeds voortschrijdende
digitalisering van de samenleving. Als we later terugkijken op deze periode, dan
beschouwen we de wereldwijde opkomst van ICT-technologie wellicht als een kan‐
telpunt in de geschiedenis van de mensheid, net zoals bijvoorbeeld de ontwikke‐
ling van de boekdrukkunst of de industriële revolutie (zie Harari, 2014). Die ont‐
wikkeling is natuurlijk al een tijd aan de gang, met de opkomst van computers
sinds de Tweede Wereldoorlog, de introductie en ontwikkeling van de personal
computer en computergames in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw,
en de snelle opkomst van het internet in de jaren negentig. In de afgelopen tien à
vijftien jaar is de digitalisering van de samenleving echter in een stroomversnel‐
ling geraakt. Vanaf ongeveer 2005 kwamen sociale media tot bloei met platforms
zoals MySpace, MSN Messenger en in Nederland Hyves, later Facebook en Twit‐
ter, en nu Instagram en Whatsapp (zie Van der Veer e.a., 2018). Vanaf 2010 kwa‐
men de eerste betaalbare smartphones op de markt en dit leidde tot het nu zo
vertrouwde beeld van mensen die overal en altijd op een schermpje staren. Deze
eigenlijk nog recente innovaties maakten het mogelijk om voortdurend online te
zijn en te volgen wat er gebeurt in de wereld en in het eigen sociale netwerk. En
dit is niet het eindpunt van de digitale revolutie: de komende jaren zullen we
wellicht vertrouwd raken met het ‘internet of things’, tracking van mensen‐
massa’s en automatisering van vervoer en winkelen.

Gevolgen van digitalisering voor het fenomeen criminaliteit

Wat betekent dit voor criminaliteit als fenomeen? Hierover is al regelmatig nage‐
dacht door criminologen, onder meer in dit tijdschrift (zie bijv. Van Erp e.a.,
2013). De aandacht gaat daarbij gewoonlijk vooral uit naar cybercriminaliteit,
relatief nieuwe delictsvormen die tot ontwikkeling zijn gekomen als gevolg van
digitalisering. Zulke delicten variëren van heel simpel, zoals hacken bij een
bekende door het afkijken van een wachtwoord, tot meer geavanceerd en specia‐
listisch, zoals het gebruik van exploits en SQL-injecties (zie o.a. Leukfeldt, 2017;
Weulen Kranenbarg, 2018). Het is te verwachten dat deze nieuwe vormen van
misdaad een nog vastere plek gaan verwerven in het palet aan delicten dat we als
criminologen bestuderen. Hier zullen ook weer nieuwe vormen van criminaliteit
bij komen die nu nog in de kinderschoenen staan, zoals criminaliteit via het
internet of things (zie voor een recent overzicht van de mogelijkheden daartoe
Blythe & Johnson, 2019), of het gebruik van deepfake-bewerkingstechnieken,
artificial intelligence en robots.
Digitalisering heeft echter een veel bredere betekenis voor de criminaliteit dan
alleen een verandering in het type delicten dat wordt gepleegd. Zij vergroot ook
de mondiale markt voor illegale goederen en diensten: zoals blijkt uit de levendige
handel in drugs en andere verboden vruchten op het darkweb (zie bijv. Martin,
2014). Zij verandert de manier waarop criminele netwerken functioneren: daders
hebben nu meer mogelijkheden om te communiceren en krijgen een in potentie
veel groter sociaal netwerk. De digitalisering werkt ook in op de ‘security/effi‐
ciency trade-off’ van criminele netwerken, de verhouding tussen veiligheid (hoe
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betrouwbaar partners zijn) en wat ze kunnen opleveren (Morselli, 2009). En digi‐
talisering heeft ook gevolgen voor slachtofferschap van criminaliteit: die kan
leiden tot een intensivering van de effecten van delicten zoals mishandeling,
afpersing en seksueel geweld (Leukfeldt e.a., 2018). Was voorheen het publiek
van deze delicten beperkt tot de dader en diens directe omgeving, tegenwoordig
kunnen opgenomen en online gezette beelden wereldwijd worden verspreid en
nog jaren te vinden zijn.

Gevolgen van digitalisering voor de context van crimineel gedrag

Voor de criminologie als verklarende wetenschap is het vooral van belang dat digi‐
talisering een uitbreiding betekent van de sociale context waarin crimineel gedrag
ontstaat en zich ontwikkelt. Traditioneel is altijd de nadruk gelegd op het belang
van de directe leefomgeving (gezin, school en vriendengroep; werk, woning en
‘wederhelft’) voor het ontstaan en veranderen van crimineel gedrag (zie bijv.
Jang, 1999; Weerman e.a., 2015). Maar sinds de opkomst van internet en sociale
media zijn iemands online contacten en online communicatiepatronen steeds
meer relevant geworden als sociale context die mogelijk ook van invloed is op de
etiologie van crimineel gedrag. Die online contacten hebben niet alleen een
andere vorm dan in de fysieke wereld, het zijn er vaak ook meer. De gemiddelde
gebruiker heeft tientallen tot honderden personen met wie via sociale media een
link bestaat, met wie wordt gecommuniceerd, of die meer of minder intensief
worden gevolgd.2 En ze kunnen zich uitbreiden tot de hele wereld, zodat je in con‐
tact kunt komen met gelijkgestemden die je voorheen nooit zou kunnen ontmoe‐
ten. Zeker voor jongeren geldt dat de sociale wereld sinds de komst van internet
en sociale media fundamenteel is veranderd (zie bijv. boyd, 2014).
Een ander, bijkomend maar niet onbelangrijk effect van de digitalisering is dat de
menselijke activiteitenpatronen zijn veranderd. Ook dit wordt het meest duidelijk
bij jongeren. De tijd die wordt besteed aan buiten zijn en rondhangen met vrien‐
den lijkt gestaag gedaald ten faveure van schermtijd. Jongeren tussen de 10 en 22
jaar zitten naar eigen schatting gemiddeld drie uur en twintig minuten per dag
achter een beeldscherm voor vrijetijdsactiviteiten (Kanne e.a., 2019). En volgens
dagboekonderzoek houden jongeren tussen de 13 en 17 jaar oud zich gemiddeld
bijna twee uur per dag bezig met sociale media en meer dan drie uur met het stu‐
ren van online berichtjes (Wennekers e.a., 2016). Dit betekent dat de online
omgeving voor jongeren ook belangrijker wordt als situationele context en ‘de
straat’ als fysieke omgeving minder. Dat is van belang omdat rondhangen – of
preciezer geformuleerd: tijd doorbrengen met leeftijdsgenoten in ongestructu‐

2 Zo wordt over Facebook gemeld dat wereldwijd het gemiddelde aantal ‘Facebook friends’ 155 is
(zie www.brandwatch.com/blog/amazing-social-media-statistics-and-facts/). Onduidelijk is hoe
dit ligt voor andere sociale media, zoals Instagram en Snapchat. Een enquête onder gebruikers
van een betaalapp uit Engeland kwam tot een gemiddelde van 554 ‘online friends’ voor volwasse‐
nen, terwijl het gemiddelde aantal ‘true en close’ offline vriendschappen slechts vijf was
(www.independent.co.uk/news/uk/home-news/online-friends-real-life-facebook-social-media-
study-results-friendships-a8570326.html).
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reerde activiteiten – leidt tot een verhoogde kans op crimineel gedrag (Osgood
e.a., 1996; Hoeben, 2016). Als deze activiteit deels wordt vervangen door digitaal
rondhangen, dan heeft dit mogelijk belangrijke gevolgen voor aard en omvang
van de criminaliteit.
Het is interessant dat problematische jeugdgroepen en ‘gangs’ zich ook steeds
meer online zijn gaan manifesteren, net als jongeren die een ‘gangsta’ imago wil‐
len uitstralen, maar niet per se deel uitmaken van een groep (zie bijv. Van Helle‐
mont, 2012; Storrod & Densley, 2017; Van den Broek, 2013; Patton e.a., 2013).
Sommige jongeren poseren op sociale media met pistolen en stapels geld, of pos‐
ten raps en drill music die betrokkenheid suggereren bij criminaliteit, drugs en
geweld. Deze virtuele werkelijkheid is niet per se een getrouwe afspiegeling van de
werkelijkheid. Zo bleken jongeren in Rotterdam-Zuid vaak foto’s te posten met
indrukwekkende ‘stacks’ (stapels bankbiljetten), suggererend dat ze veel geld ver‐
dienden met illegale activiteiten. Bij nadere beschouwing bleek het echter iedere
keer te gaan om precies dezelfde foto – afkomstig van elders op het internet (Wil‐
link, 2018). In plaats van een getrouwe weergave van de werkelijkheid zou
daarom dit soort online communicatie veeleer moeten worden gezien als een ‘per‐
formance’, die een geregisseerde impressie moet geven aan de buitenwereld en
identiteit en imago aan groepen jongeren (Lauger & Densley, 2018; Roks & Van
den Broek, 2017; Stuart, 2019).
Dit wil echter niet zeggen dat online uitingen en communicatie van deze jongeren
geen effect hebben op wat er gebeurt in de offline wereld. Integendeel, veel
studies laten juist zien dat geweld en bedreiging met geweld op sociale media vaak
leidt tot geweld in de offline wereld, regelmatig met ernstige of zelfs fatale gevol‐
gen (zie bijv. overzichten van Irwin-Rogers & Pinkney, 2017; Patton e.a., 2014;
Peterson & Densley, 2017). Verschillende mechanismen spelen daarbij een rol.
Ten eerste moeten personen die online een gewelddadig en gevaarlijk beeld van
zichzelf hebben neergezet, vaak bewijzen dat ze voldoen aan het door henzelf
gecreëerde beeld op internet. Ze worden uitgedaagd of ‘gedist’ door concurrenten,
of anderen zaaien twijfel aan de echtheid van het online gecreëerde beeld. Om
reputatie- en statusverlies te voorkomen is de druk groot om te laten zien dat er
wel degelijk bereidheid bestaat om geweld te gebruiken of mee te doen aan illegale
activiteiten. Het komt ook voor dat offline inbreuken op het territorium of klei‐
nere diefstallen of vernielingen van concurrerende personen of groepen online
worden gezet en verspreid, wat weer leidt tot een grote druk om offline de reputa‐
tie te herstellen via geweld of andere wetsovertredingen (zie Irwin-Rogers & Pink‐
ney, 2017). Ten tweede kunnen internetruzies en online beledigingen en bedrei‐
gingen leiden tot offline repercussies en fysiek geweld. Juist doordat conflicten
online worden uitgevochten, kunnen ze verder escaleren en uitbreiden, en uitein‐
delijk leiden tot geweld in de offline wereld. Ten derde zal niet iedereen door de
‘performance’ van online uitingen en de suggestie van geweld en betrokkenheid
bij crimineel gedrag heen kunnen kijken. Met name jongeren en meer beïnvloed‐
bare personen kunnen gaan geloven dat dit de gedragsstandaard onder leeftijds‐
genoten of buurtgenoten is. Daarnaast gaat er veel aantrekkingskracht uit van
het beeld van succes, rijkdom en status dat online wordt geschetst, met name
voor laagopgeleide en minder kansrijke jongeren.
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Samenvattend, de nieuwe sociale context die als gevolg van de digitalisering is
ontstaan, is niet alleen een verlengde van de offline sociale wereld, maar kent een
aantal unieke eigenschappen die relevant zijn voor de verklaring van crimineel
gedrag (zie bijv. ook Yar & Steinmetz, 2019). Het zorgt voor een uitbreiding en
verbreding van het sociale netwerk, voor een wereldwijde verspreiding van cul‐
tuur- en stijlelementen, voor een verandering in het activiteitpatroon van
mensen, en voor een ‘performance’ van eigenschappen en gedragingen die af kan
wijken van de dagelijkse werkelijkheid, maar daarin wel door kan werken. Met
andere woorden, als mensen situaties in de online wereld als echt ervaren, kun‐
nen die echt worden in hun offline consequenties (vrij naar Thomas & Thomas,
1928).

Gevolgen van digitalisering voor criminologische verklaringsmodellen

Betekent deze eigen dynamiek van de online wereld nu ook dat we geheel nieuwe
criminologische verklaringsmodellen moeten ontwikkelen die toepasbaar zijn op
de online wereld? Zijn de klassieke theorieën uit de leerboeken, vaak ontwikkeld
in een tijd waarin van internet en sociale media nog geen sprake was, nog wel van
deze tijd? Over deze vraag wordt al een tijdje nagedacht met betrekking tot de
verklaring van cybercriminaliteit (zie Grabosky, 2001; Yar, 2005), maar hij geldt
net zo goed voor traditionele, offline vormen van crimineel gedrag. Zijn bijvoor‐
beeld traditionele etiologische perspectieven zoals die van Hirschi en Sutherland
nog wel toepasbaar, nu de sociale leefomgeving van mensen zo sterk is veran‐
derd? In principe zou het antwoord ja moeten zijn: de klassieke theorieën uit de
criminologie richten zich immers op abstracte en algemene mechanismen en pro‐
cessen en er is a priori geen reden om aan te nemen dat die heel anders zijn in de
online wereld dan in de tastbare werkelijkheid. Maar de daadwerkelijke uitbrei‐
ding van deze theorieën naar de digitale omgeving is vaak lastig en gecompliceerd.
Zo wordt de routine activiteiten theorie (Cohen & Felson, 1979; Felson, 2002) al
regelmatig gebruikt om verschillen in slachtofferschap van cybercriminaliteit te
onderzoeken (zie bijv. Yar, 2005; Holt & Bossler, 2008) en de spreiding van crimi‐
nele en symbolische activiteiten onder gangleden (Pyrooz e.a., 2015). Deze theo‐
rie vormt immers een heel algemene en abstracte verklaring van de prevalentie en
concentratie van criminaliteit. Ook online moet er sprake zijn van een gemoti‐
veerde dader, een geschikt en zichtbaar slachtoffer en de afwezigheid van effec‐
tieve bescherming. Echter, de samenkomst in ruimte en tijd van deze elementen
wordt in de virtuele wereld gecompliceerd doordat online een veel grotere wereld
bereikbaar is voor daders, het aantal mogelijke doelwitten van cybercrime wel‐
haast oneindig is, en de mogelijkheden voor toezicht en bescherming soms
miniem zijn. Dat maakt dat de routineactiviteitentheorie slechts ten dele bruik‐
baar lijkt voor het verklaren van uiteenlopende cyberdelicten (Leukfeldt & Yar,
2016).
Ook algemene etiologische theorieën over het ontstaan en ontwikkelen van crimi‐
neel gedrag lijken op het eerste gezicht wel vertaalbaar naar de online wereld en
ook naar online invloeden op offline crimineel gedrag. Neem bijvoorbeeld de
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recent ontwikkelde situationele actie theorie (Wikström, 2004; 2014). In deze
theorie wordt crimineel gedrag gezien als het resultaat van een wisselwerking
tussen persoonlijke geneigdheid (propensity) en blootstelling aan criminogene
omgevingen (exposure). Verleidingen en uitdagingen kunnen, afhankelijk van
iemands morele filter, wel of niet leiden tot het overtreden van de wet, en daarbij
spelen onder meer iemands eigen moraliteit, de morele context waarin iemand
verkeert, diens mogelijkheden tot zelfcontrole en ervaren afschrikking een rol.
Ook het internet kan zorgen voor verleidingen en provocatie, en online delin‐
quente vrienden en het frequenteren van deviante online gebruikersgroepen of
fora kunnen bijdragen aan de ‘blootstelling aan criminogene omgevingen’.
Iemands mate van ‘online disinhibitie’ (Suler, 2004) en ‘online moral disengage‐
ment’ (Runions & Bak, 2015) kan bijdragen aan iemands persoonlijke geneigd‐
heid tot crimineel gedrag, en ook de morele context van sommige digitale omge‐
vingen (bijv. het darkweb) en de ervaren beveiliging of juist anonimiteit op het
internet kunnen ingepast worden in de verklaring.
Maar bij nadere beschouwing is de uitwerking van de online context in de situati‐
onele -actie theorie (en andere etiologische theorieën) misschien toch wat inge‐
wikkelder. Om te beginnen staat de online wereld als sociale context niet los van
de offline wereld. Mensen selecteren wat ze doen en met wie ze online
communiceren deels op basis van hun bestaande sociale netwerk en interesses, en
wellicht ook op basis van hun bestaande morele opvattingen. Omgekeerd weten
we dat de online omgeving ook een terugkoppeling heeft naar de offline wereld
door wat mensen op sociale media zien gebeuren en als normaal ervaren. Wat
anderen online laten zien, is misschien niet altijd representatief voor de werke‐
lijkheid, maar het kan wel gevolgen hebben voor offline gedrag, zoals we zagen.
Voorts kan de online sociale context in potentie ook een sterke anticriminogene
omgeving vormen. Internet en sociale media bieden namelijk ook de mogelijkheid
voor gedragscorrectie (‘doe even normaal’) en tot het bevestigen van de standaard
maatschappelijke normen. De meerderheid van de mensen doet zich online mis‐
schien juist vaker voor als prosociaal en moreel hoogstaand, en wil daarin niet
onderdoen voor anderen. Ook binnen risicogroepen hoeft online communicatie
niet altijd criminogeen te zijn. Sociale media bieden namelijk ook weer kansen om
conflicten en potentieel geweld in de kiem te smoren of de gevaren ervan te
beperken of te sublimeren via online oplossingen en symboliek (zie bijv. Lane,
2018; Urbanik & Haggerty, 2018).
Online activiteiten kunnen voorts ook een krachtig alternatief bieden voor de ver‐
leidingen van crimineel gedrag. Op het internet zijn er immers allerhande
mogelijkheden voor het meemaken van spannende dingen en kickervaringen, en
voor het leggen van verbinding met gelijkgestemden voor het krijgen van status
en zelfwaardering (Kietzmann e.a., 2011; Valkenburg & Peter, 2009). Waar voor‐
heen voor sommigen criminaliteit en probleemgedrag de meest voor de hand lig‐
gende route waren voor het verkrijgen van kicks en status, is dat misschien nu het
internet geworden. En sociale media en internetgebruik hebben er ook voor
gezorgd dat jongeren minder tijd zijn gaan doorbrengen met rondhangen op
straat, wat ook weer allerlei verleidingen en gelegenheden voor criminaliteit kan
hebben weggehaald. Het zou zelfs wel eens zo kunnen zijn dat de recente daling
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van de jeugdcriminaliteit in Nederland en veel andere westerse landen deels ver‐
klaard zou kunnen worden door de toename van sociale media en smartphonege‐
bruik (zie o.a. Berghuis & De Waard, 2017; Weerman, 2017).

Meer onderzoek nodig

Of de nieuwe online sociale context uitpakt als criminogene omgeving of juist
niet, en voor wie, is nog grotendeels onduidelijk. Over de effecten van online net‐
werken en communicatie op crimineel gedrag, niet alleen cybercriminaliteit, maar
ook offline delictsvormen en criminele carrières in het algemeen, is namelijk nog
maar nauwelijks systematisch etiologisch onderzoek gedaan. We weten vooral van
beschrijvend en kwalitatief onderzoek wat er gebeurt en welke mechanismen er
zijn, met name bij risicogroepen, maar hoe vaak dit gebeurt en bij wie is nog
onduidelijk. Grootschalig kwantitatief onderzoek ontbreekt, alsmede gestandaar‐
diseerde begrippen en vragenlijsten (zie ook Patton e.a., 2014). Er zijn pas enkele
kwantitatieve onderzoeken verschenen die ingaan op samenhangen en risicofac‐
toren, maar ook die hebben nog geen duidelijkheid gebracht. Zo is slechts een
paar keer onderzocht of de hoeveelheid tijd die mensen online doorbrengen,
samenhangt met meer of minder criminaliteit, en de uitkomsten spreken elkaar
tegen (zie Meldrum & Clark, 2015; Weerman e.a., 2013; Wagemaker, 2019). Ook
naar de samenhang van het hebben van online delinquente vrienden met eigen
delinquent gedrag is nog nauwelijks onderzoek gedaan (uitzonderingen zijn
McCuddy & Vogel, 2015; Bunders, 2016).
Wat verder nog ontbreekt, is longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van
online activiteiten in samenhang met crimineel gedrag over de tijd. Daardoor
kunnen we nog niet met zekerheid zeggen of online sociale contacten invloed
hebben op offline gedrag, of daar vooral een gevolg van zijn. Of in termen van
groepsprocessen: of er vooral sprake is van sociale invloed of sociale selectie van
de online sociale wereld, of dat we moeten spreken van een versterkend effect van
al aanwezige problemen (zie ook Pyrooz e.a., 2015). Al helemaal onbekend is hoe
online activiteiten en sociale interacties in wisselwerking staan met crimineel
gedrag tijdens de persoonlijke ontwikkeling gedurende de adolescentie en de
latere levensloop, en welke risico- en beschermende factoren zijn aan te wijzen in
dit verband.
Kortom, hier ligt nog een terrein aan onderzoek braak waar criminologen zich de
komende jaren nog verder op zouden kunnen (lees: moeten) richten. Het zou
goed kunnen dat dit door mij gewenste onderzoek op termijn zal laten zien dat de
digitalisering van de samenleving en de opkomst van sociale media voor het gros
van de bevolking positief hebben uitgepakt en ook hebben geleid tot minder
criminaliteit, maar tegelijk voor sommige personen en in sommige omstandig‐
heden juist kunnen bijdragen aan een vergrote betrokkenheid bij digitale en/of
traditionele vormen van criminaliteit. Maar ook dit is natuurlijk weer een voor‐
spelling, en die hebben de vervelende eigenschap niet altijd uit te komen. Over
tien jaar, bij een hopelijk volgend jubileumnummer, weten we meer.
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