
Het zit toch weer anders
met Lilian Helder (PVV)
Uw krant meldt dat onderzoek naar
recidive na taakstraf en gevangenis-
straf ‘onderuit is gehaald’ in Tij d -
schrift voor Criminologie, wa a r d o o r
PVV-Kamerlid Lilian Helder achter-
af toch gelijk krijgt (NRC Handels-
blad, 6 april).

Dit is niet juist. Het oorspronke-
lijke onderzoek vergelijkt twee
groepen daders, en stelt vast dat de
recidive van de groep met een taak-
straf veel lager is dan die van de
groep met gevangenisstraf. Omdat
daders met een gevangenisstraf ver-
schillen van taakgestraften, hebben
de onderzoekers de verschillen tus-
sen de groepen zoveel mogelijk be-
perkt. Het willekeurig uitdelen van
taak- en gevangenisstraf, zonder dat
de rechter de straf bepaalt, is im-
mers bezwaarlijk.

In Tijdschrift voor Criminologie
is nu een discussiebijdrage geplaatst
over de methode van vergelijking.
Het gaat daarbij niet om nieuw on-
derzoek dat de eerdere resultaten
weerlegt, maar om kritische kantte-
keningen bij de methode. In dezelf-
de aflevering worden door de au-
teurs van het bedoelde onderzoek
argumenten naar voren gebracht die
het oorspronkelijke onderzoek on-

dersteunen. Als uw krant de moeite
had genomen om daadwerkelijk het
tijdschrift te raadplegen, had een-
voudig kunnen worden geconsta-
teerd dat het hier een open weten-
schappelijke discussie betreft, en
niet een diskwalificatie van het eer-
dere onderzoek.
Judith van Erp, Frank W eer-
m an,redactieleden Tij d s ch r i  f  t
v o o r  C r i m i n o l o g i e

Indianencontract vervalst
Naar aanleiding van het opiniestuk
van Serv Wiemers en Leo van der
Vlist (NRC Handelsblad, 9 april)
over het zogenaamd oudste contract
tussen Nederlanders en Irokezen,
merk ik op dat de taalkundige ana-
lyse die onomstotelijk aantoont dat
het contract is vervalst, gebaseerd is
op nieuw onderzoek van Harrie
Hermkens, Jan Noordegraaf en mij-
z e l f.

Dit onderzoek zal over enkele
maanden worden gepubliceerd in
het Journal of Early American History.
Belangstellenden kunnen de gege-
vens nu al bij mij opvragen via de re-
dactie van NRC Handelsblad.
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