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Nothing Els(e) Matters! 

Over Els Enhus, vertrouwen en mens zijn in de criminologie  

Els Dumortier & Sofie De Kimpe 

 

“Trust I seek and I find in you 
Every day for us, something new 
Open mind for a different view 
And nothing else matters.” 
(Metallica, Nothing Else Matters) 

 

 

 

Na enkele decennia Els Enhus te hebben mogen kennen, is het zover. Ze gaat op pensioen. 

Haar vertrek kunnen wij echter niet zomaar voorbij laten gaan. Els was en is namelijk meer 

dan louter “een collega” voor ons geweest, al was en is ze ook dat. Maar Els Enhus betekent 

voor ons evenzeer een bron van inspiratie zowel op vlak van onderwijs als onderzoek. 

Overigens, alleen al haar ooit “voor het eerst te ontmoeten” zorgt voor blijvende 

herinneringen. Deze bijdrage gaat dan ook over meer dan wat Els voor het criminologisch 

onderzoek en onze vakgroep heeft betekend. Els was en is “een figuur op zich”, een figuur die 

aan de basis van onze vakgroep en opleiding Criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel 

lag. Deze bijdrage is dan ook bedoeld als een teken van erkenning van dat wat zij voor ons 

gedaan en betekend heeft. Eerste ondergetekende, Els Dumortier is juriste-criminologe, 

afgestudeerd aan de VUB en altijd daar werkzaam geweest. Tweede ondergetekende, Sofie 

De Kimpe studeerde af als licentiaat politieke wetenschappen (optie 

bestuurswetenschappen) en crimininologie aan de Unversiteit Gent. Deze informatie zou 

voor de attente lezer moeten volstaan om te weten wie, in de rest van deze persoonlijke 

bijdrage, achter de al even persoonlijke “ik”-vorm schuil gaat. 

 

1. De onvergetelijke ontmoeting 

 

Ik herinner me nog levendig mijn eerste ontmoeting met Els Enhus. Als net afgestudeerde 

rechtenstudente, die besefte dat de opleiding rechten haar persoonlijke aspiraties toch 

enigszins onbeantwoord liet, had ik besloten een eenjarige licentie in de criminologische 

wetenschappen te volgen. Daar kwam ik in het kader van het vak “methoden van 
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criminologisch onderzoek” al gauw in contact met een assistente, genaamd Els Enhus. Haar 

manier van les geven, haar kledij en haar onbevangen toon, leken alles behalve op wat ik in 

de rechten gewoon was. Ik herinner me nog het onderwerp van het onderzoek: druggebruik 

bij jongeren. Tijdens het eerste werkcollege vroeg Els Enhus ongegeneerd hoe het met ons 

softdruggebruik zat… “euh”… Gedurende datzelfde werkcollege bleek ook dat we eens “even” 

een vragenlijst gingen opstellen, die afnemen van honderden scholieren in het Brusselse, om 

ze vervolgens in SPSS te verwerken (“in wat? Ik ben van de rechten”) en alle data te 

analyseren en er, tot slot, een rapport over te schrijven. Tot mijn verstomming lukte het nog 

ook om dit alles in een korte tijdsspanne rond te krijgen. Het was mijn eerste criminologische 

onderzoek “ever”. Els Enhus had voor mij de toon gezet, en die toon klonk erg aanstekelijk. 

Ook voor onderwijs had Els wat mij betreft de toon gezet: ambitieus, uitdagend, interactief 

en overgoten met een dikke laag humor. 

 

Als kersverse assistente criminologie aan de Ugent zag ik Els met opvallende haarkleur en 

bruingebrande huid (net van haar wereldreis terugkomende) binnenlopen in het bureau van 

Paul Ponsaers. Het viel onmiddellijk op wat zij met elkaar gemeen hadden, een bulderlach en 

een grote dosis goesting om te werken. Ze zei al lachend, met zware stem en zonder 

verpakking: “Hallo ik ben Els”. Ik weet niet waarom zelfs deze eerste zin bij deze eerste 

ontmoeting is bijgebleven? Ik weet wel dat ik het mij nog herinner alsof het gisteren was, de 

glimlach, de stem, die zin! Nadien ontpopte ze zich tot de rechterhand van Paul Ponsaers en 

‘la mama’ van de onderzoeksgroep ‘sociale veiligheidsanalyse’. Waar hij zorgde voor het 

werktempo en de ambitie, zorgde zij voor het welzijn en de kritische reflectie. In Gent was ze 

steeds een door iedereen graag geziene collega! 

 

2. De menselijke collega 

Toen mijn eenjarige licentie in de criminologie achter de rug was, belandde ik als pas 

afgestudeerde criminologiestudente onmiddellijk in de vakgroep criminologie aan de VUB en 

leerde ik Els Enhus als collega kennen. Els Enhus bleek ook in de dagelijkse praktijk een erg 

aangename en grappige collega te zijn. In tijden van plaatsgebrek herinner ik me nog een (wel 

erg klein) bureau met Els en nog een andere collega te hebben gedeeld. Dat gaf aanleiding 

tot veel jolijt al bleek het plaatsgebrek (één van ons moest het lokaal verlaten als een student 

binnenkwam) uiteindelijk toch te groot om deze situatie te behouden. Later, bij het maken 
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van mijn doctoraat onderzoek, herinner ik me dat zij mij weer erg geholpen heeft met de 

SPSS-verwerking en analyse. Hoewel ik ondertussen wel al wist wat het betekende en hoe ik 

daar (laat ons zeggen) “min of meer” mee moest werken, heeft Els  mij toch erg geholpen met 

de wat meer verdiepende kwantitatieve analyses. Tot slot bleek ze ook als vakgroepvoorzitter 

veel belang te hechten aan solidariteit in de groep en toonde ze oprecht veel interesse voor 

het wel en wee van de medewerkers. Zij kwam een babbeltje met ons slaan en nooit heb ik, 

van haar, enige druk gevoeld om nu toch eens dringend die A1-publicatie af te werken. In 

tegendeel, zij gaf ons steevast te kennen dat dit soort denken en streven haaks staat op wat 

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs is (of zou moeten zijn). Vertrouwen in collega’s en 

medewerkers leek toch belangrijker dan het behalen van allerhande indicatoren, 

rendementen, impact, enzovoort. Hopelijk ben je niet “de laatste der Mohicanen”… 

 

In Gent ontpopte Els Enhus zich als de vrouwelijke rechterhand van Paul Ponsaers. Als co-

promotor van de onderzoeksgroep ‘Sociale veiligheidsanalyse’ (SvA) zorgde ze voor de 

kritische noot en het welzijn  van de onderzoekers. Hoewel ze vooral aanwezig was op het 

‘Laurentplein’, terwijl ik mijn bureau had op de ‘Universiteitstraat’ was ze toch een belangrijke 

steunpilaar in de groep. Ze bracht vooral tijd en humor in de groep. Tijd, omdat ze vond dat 

je genoeg tijd moest nemen om te creëren, te lezen, te denken en te schrijven. Niet iedereen 

kon het razendsnelle tempo van Paul volgen. Els hamerde ook op het belang van theorie en 

theorievorming in wetenschappelijk onderzoek. Hoewel ze heel wat beleidsonderzoek 

verrichte (Bauwens, Enhus, Ponsaers, & reynaert, 2010; De Hert & Guthwirth, 2007; Easton 

et al., 2009; Eliaerts & Enhus, 1992; Enhus, 2006; Ponsaers & Enhus, 2000; Ponsaers, Enhus, 

Easton, Bruggeman, & Collier, 2005; Vandevoorde, Vaerewyck, Enhus, & Ponsaers, 2003) 

hamerde ze telkens weer op het balang van theoretische omkadering. Els stond ook borg voor 

een dosis humor, plezier en relativering. Niemand kon je beter opbeuren na een sombere dag 

dan Els. Niemand kan beter opbeurend ‘kletsen’ dan Enhus! Vandaag loop ik nog steevast 

graag haar bureau binnen, niet alleen voor de nootjes of een sigaretje, maar ook voor een 

babbel ... een roddel maar vooral ook voor uitwisselen van alweer een ‘ideetje’.  
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3. Een bron van inspiratie 

 

Misschien, Els, heb je het nooit ten volle beseft en/of werd je er onvoldoende voor erkend, 

maar de manier waarop je ons hebt geïnspireerd, reikt verder dan je vermoedt. Ik heb het 

hierboven al vermeld, de manier waarop je onderwijs gaf, werkt tot de dag van vandaag erg 

inspirerend voor mij. Maar ook op vlak van onderzoek heb je niet enkel “de goesting” om 

onderzoek te doen doorgegeven, je hebt me nog iets anders geleerd: het belang van 

“cultuur”. Door samen met jou les te geven in het kader van het vak New Questions of 

Criminology heb je mij als het ware verplicht mij te verdiepen in cultural criminology. Dat was 

namelijk één van de transversale thema’s en theoretische perspectieven die jij, kost wat kost, 

in het kader van deze cursus gedoceerd wilde zien. En zo kreeg ik dus van jou “an invitation 

to Cultural Criminology” (Ferrell, Hayward & Young, 2008). Die uitnodiging gaf ik vervolgens 

aan de studenten met de opdracht om aan de hand van de film “De helaasheid der dingen” 

de concepten structuur, cultuur en agency te illustreren. Dat gaf aanleiding tot wel erg 

hilarische illustraties. 

 

Daarnaast had/heb je nog een ander stokpaardje: het “prisma van Lanier & Henry” (2010). 

Daarmee heb je generaties criminologiestudenten aan de VUB grootgebracht. Erg belangrijk 

in dit prisma vond je de “crimes of the powerfull” en de bijdragen van de “critical 

criminology”. Terecht heb je gedurende jouw hele loopbaan het gebrek aan aandacht 

hiervoor binnen ons onderzoeksteam en binnen de criminologie in het algemeen aangekaart. 

Wat mij betreft, heeft het in ieder geval mijn interesse voor “youth victimology” en 

“institutional violence”, zoals kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in de kerk, 

aangescherpt. Het theoretische kader inzake “white collar crime” is onmisbaar om dergelijke 

fenomenen en het decennialang verhullen ervan te begrijpen (Piquero, Piquero e.a., 2008).  

 

Discoursanalyse en sociaal constructivisme… Ik herinner me een treinrit van Leiden naar 

Brussel waar ze me haarfijn het werk uitlegde van Janet Chan (Chan, 1997) gebaseerd op 

Bordieu en Parson, twee auteurs die ze zelf had gebruikt voor haar doctoraal proefschrift 

(Enhus, 1999). Ik ging meteen aan het lezen en werd gewonnen door haar visie op de sociale 

werkelijkheid. Op haar aanraden las ik heel wat literatuur over de betekenis en de rol van 
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discoursen. Schoorvoetend nam ik het toen ook mee in mijn doctoraat. Wat die tijd als 

‘kwakzalf-methodologie’ werd bestempeld, is vandaag schering en inslag in heel wat 

kwalitatief criminologisch onderzoek. Dank aan Els, die me toen toch overtuigde om hiermee 

door te zetten en me sterkte om het gevecht met de moeilijke vragen op mijn 

doctoraatsverdediging niet ‘uit de weg te gaan’.  

 

Ook haar liefde voor Durkheim nam ik mee in mijn doctoraal proefschrift. Op aansturen van 

Els spendeerde ik uren in de sociologie bibliotheek van de UGent op zoek naar de 

Durheimiaanse betekenis van het ideaaltype. Niemand kende zijn werk beter dan Els Enhus! 

Zij wist zijn betekenis voor de criminologie te duiden en las zijn werk veel diepgaander dan de 

meeste criminologen, die niet verder kwamen dan wat name dropping en zijn anomietheorie. 

Soms hoorde ik haar in het bureau naast mij over de betekenis van Durkheim discuteren met 

Patrick Hebberecht … hartverwarmende momenten waren dit! Durkheim heeft haar dan ook 

ongetwijfeld vele ontmoetingen bezorgd. Zo ook met Jan Terpstra die heel erg over Durkheim 

uitweide tijdens zijn inaugurale rede toen hij Hoogleraar werd in Nijmegen (Terpstra, 2011). 

Wat zag ik haar toen genieten!  

 

Els kon me heel sterk op sleeptouw nemen wanneer ze het had over de betekenis, 

verwachtingen en rol van de politie in de samenleving. Hoewel ze groot pleitbezorger was van 

sociaal constructionisme en de kwalitatieve methodologische benadering, schuwde Els de 

statistiek niet. Zo herinner ik mij dat Els een heropfrissingscursus statistiek gaf aan de 

studenten en onderzoekers van de criminologie. Haar kon je niet monddood maken met 

factoranalyses en chi-kwadraten. In tegendeel, Els wist wat de betekenis van statistiek kon 

zijn en gaf ook telkenmale zeer duidelijk de boodschap voorzichtig te zijn met de uitkomst 

van statistische analyses. “Les statistiques, c'est comme le bikini. Ce qu'elles révèlent est 

suggestif. Ce qu'elles dissimulent est essentiel.” Dit lijken politici van vandaag nog steeds niet 

te hebben begrepen. Nog vaak horen we hun op radio en TV zeggen: ‘DE’ criminaliteit in de 

stad is gedaald. Probleem is wel: wie gaat hun onzin nu weerleggen op radio en TV?  

 

Tot slot,  deel ik Els haar liefde voor Bittner (Bittner, 1980), Manning (Manning, 1977) en 

Monjardet (Monjardet, 1985). Valt het op? Stuk voor stuk waren dit sociologen die de politie 

hebben bestudeerd, de politiesociologie is dan ook een rode draad in haar werk en denken. 
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‘Tussen Hamer en Aambeeld’(Enhus, 1999) en ‘Politie en bevolking’ (Eliaerts & Enhus, 1992) 

liggen nog steeds in mijn kast. Ik ben er dan ook steevast van overtuigd dat deze werken 

binnen 20 jaar, wanneer ik op pensioen ga, nog uit de kast zullen gehaald worden.  

 

4. Het (niet-)afscheid 

 

Maar helaas… aan alles komt een einde. Academiejaar 2018-2019 is het zo ver: je gaat op 

pensioen. We gaan je humor, maar ook flamboyante persoonlijkheid missen. Het geratel van 

je fiest door de gang, je bulderlach in het bureau (met de kartonnen muren) naast mij, de 

pauzekes aan de brandtrap, de nootjes …  We wensen je heel veel plezier toe in jouw “rode 

camionnette”, je reis langs de zijderoute, je speeltijd met jouw kleinkinderen (zotte oma els) 

en de “potager”. Je vertrekt gelukkig niet helemaal. Je blijft voor 10% verbonden aan onze 

vakgroep en opleiding en dat vinden wij een goede zaak. Je kan je nog verder uitleven in het 

vak crime & the city. We zullen elkaar dus ongetwijfeld in ons “clublokaal” nog ontmoeten, 

voor een koffie en een praatje, van mens tot mens, ver weg van indicatoren, impact en 

studierendement. Doe uw potje met nootjes dus nog maar even vol. Tot dan, Els & Sofie. 
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