Call for papers
Themanummer over ‘Drugscriminaliteit’
Het Tijdschrift voor Criminologie brengt in mei 2021 een themanummer uit over ‘Drugscriminaliteit’.
In de televisieserie ‘Narcostaat’ wordt in november en december 2019 in vier delen een beeld geschetst
van de drugscriminaliteit in Nederland. In diverse mediapublicaties, maar ook door vertegenwoordigers
van de politie, wordt Nederland omschreven als ‘narcostaat’. Deze kwalificatie wordt ingegeven door
de rol van Nederland als productie-, in- en doorvoerland van verdovende middelen, maar in het bijzonder
ook vanwege de veronderstelde relatie tussen drugscriminaliteit en excessief geweld en corruptie. De
claim dat Nederland zou zijn verworden tot een ‘narcostaat’ werd eind augustus 2019 door Minister
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met klem bestreden, maar hij drong wel expliciet aan op meer
investeringen voor de aanpak van drugscriminaliteit en zelfs, in de nasleep van de moord op advocaat
Derk Wiersum in september 2019, de oprichting van een specialistische anti-drugseenheid.
Mede ingegeven door deze huidige politiek-bestuurlijke aandacht voor drugscriminaliteit wil het
Tijdschrift voor Criminologie een themanummer samenstellen waarin de verschillende facetten en
verschijningsvormen van het fenomeen drugscriminaliteit tot uitdrukking komen. De redactie denkt
daarbij bijvoorbeeld aan de rol van Nederland als productieland van synthetische drugs en cannabis,
maar ook als in- en doorvoerland van cocaïne. Naast deze meer traditionele focus op deze zogenaamde
transitcriminaliteit in Nederland, is ook de financiële kant van dit vraagstuk wetenschappelijk relevant.
Hierbij valt aan de ene kant te denken aan de aantrekkingskracht op jongeren die van drugscriminaliteit
uitgaat, in het bijzonder vanwege het vele geld dat hiermee gemoeid is, maar ook aan de financiering,
opbrengsten, bestedingen en investeringen in de legale economie. Ook denkt de redactie aan een focus
op de schade van drugscriminaliteit, bijvoorbeeld direct in termen van liquidaties en andere vormen van
excessief geweld rondom conflicten tussen groeperingen uit de drugshandel, schade aan het milieu als
gevolg van het dumpen van drugsafval of de gevaarzetting die uitgaat van drugslabs of
hennepkwekerijen in woonwijken. Naast aandacht voor de verschillende manieren waarop het fenomeen
drugscriminaliteit zich manifesteert, nodigen wij ook graag wetenschappers uit die zich richten op de
aanpak van drugscriminaliteit in Nederland. Te denken valt aan lokale of landelijke initiatieven om
drempels op te werpen tegen drugscriminaliteit zoals de eerdergenoemde speciale antidrugsbrigade of
het experiment met de legale wietteelt, al dan niet ondersteund door de landelijke versterkingsgelden uit
het Ondermijningsfonds, maar ook aan het veranderende (politieke) perspectief op de consument van
verdovende middelen.
Wij nodigen iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan dit themanummer van harte uit een
concreet voorstel voor een artikel (1 A4) in te dienen bij de redactie van het Tijdschrift voor
Criminologie (redactie.tvc@nscr.nl). Hierin dient u kort de centrale doelstelling van uw artikel, de
gebruikte onderzoeksmethode en de resultaten van het onderzoek te beschrijven.

U kunt uw voorstel tot uiterlijk 12 mei 2020 indienen. De ingediende voorstellen worden binnen drie
weken door de redactie beoordeeld. Indien uw voorstel wordt geselecteerd, ontvangen wij uw artikel
van maximaal 7.000 woorden graag uiterlijk 25 september 2020 retour, waarna de gebruikelijke peer
review-procedure van TvC zal plaatsvinden.
De redactie van dit themanummer bestaat uit prof. dr. Edward Kleemans (VU), prof. dr. mr. Arjan
Blokland (NSCR/UL) en dr. Robby Roks (EUR).

