


Jouw studievereniging
wil het je zo voordelig en 
makkelijk mogelijk maken. 
Dus hebben ze een
boekenleverancier
die daarbij past.

Jouw studievereniging werkt
nauw samen met studystore.
En dat heeft zo z’n voordelen.
Doordat we snugger te werk 
gaan, kunnen we jouw
complete boekenpakket
snel aanbieden tegen een 
scherpe prijs.
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Vooraf
Geachte lezer, 

Voor u ligt alweer het derde magazine en daarmee het eerste 
themanummer van dit studiejaar. Het thema is een onderwerp dat 
in de criminologie erg belangrijk is: de vrije wil. Dit is van belang, 
want als mensen geen vrije wil hebben, zouden we een aantal 
mogelijke oorzaken van criminaliteit kunnen uitsluiten. Bovendien 
zou het wellicht ook wel consequenties moeten hebben voor de 
reactie op criminaliteit.

Het thema vrije wil deed me denken aan een artikel dat ik een 
tijd geleden las. Vorig jaar december oordeelde de rechtbank in 
Utrecht dat een 69-jarige gokverslaafde man recht had op een 
schadevergoeding. Reden was dat deze man gokverslaafd was 
geworden door het medicijn Permax, dat hij tegen de ziekte van 
Parkinson moest innemen. Deze man ging volgens de rechtbank 
niet gokken uit vrije wil, maar door het gebruik van dit medicijn. 
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik nam een kijkje in het 
arrest van deze zaak. Hierin las ik dat dit medicijn naast een 
gokverslaving, ook tot hyperseksualiteit en libidotoename kan 
leiden. Nu vroeg ik me af  wat de gevolgen zijn van deze uitspraak. 
Als de man door dit medicijn een gokverslaving krijgt en hierdoor 
recht heeft op een schadevergoeding, zou zo’n man dan ook 
vrijgesproken worden als hij door het gebruik van dit medicijn 
een verkrachting begaat?

Een lastige vraag die ook in dit magazine onbeantwoord zal 
blijven. Waar u wel over kunt lezen is het experiment van Libet 
waardoor veel mensen een andere kijk kregen op de vrije wil. Ook 
de zaak tegen Jasper S., de man die beweerde dat hij Marianne 
Vaatstra niet uit vrije wil had vermoord, komt voorbij. Dat tbs 
gerelateerd is aan (de discussie over) de vrije wil, kunt u lezen in 
het interview met Michiel van der Wolf. 

Naast deze interessante 
artikelen over de vrije wil, 
wordt er ook veel aandacht 
geschonken aan de studiereis 
naar Marokko. Natuurlijk kunt 
u in het reisverslag lezen wat 
de reiscommissie allemaal heeft 
georganiseerd, maar speciaal 
voor diegenen die er niet bij 
waren zijn er twee onderwerpen 
uitgelicht. Zo kunt u nu 
ook kennis opdoen over 
vluchtelingen en drugshandel 
en mensensmokkel in Marokko. 

Kortom, er is weer genoeg te 
lezen dus ik zal uw tijd niet 
langer in beslag nemen! Veel 
leesplezier! 

Renée Buijs, 
Hoofdredacteur 11e bestuur der studievereniging CIA
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Geachte leden, 

Voor u ligt alweer het derde magazine van dit jaar. Wat gaat de 
tijd toch snel! Twee magazines geleden stelde ik mij nog voor als 
nieuwe voorzitter en nu hebben we alweer een hele zoektocht naar 
een nieuw bestuur achter de rug. Dat is natuurlijk niet het enige 
waar we ons mee bezig hebben gehouden, want de afgelopen tijd 
hebben er ook weer heel wat mooie activiteiten plaatsgevonden. 
Ten eerste zijn we met dertig studenten , Abdessamad Bouabid 
en Richard Staring naar Marokko afgereisd. Naast dat dit een 
ontzettend gezellige en mooie reis was, hebben we ook veel 
bijgeleerd over de cultuur, migratie, criminaliteit en mensenrechten 
in Marokko. Daarnaast 
zijn we met de eerstejaars 
studenten in Den Haag 
geweest. Hier hebben 
we een bezoek gebracht 
aan het Joegoslavië 
Tribunaal en zijn we naar 
Eurojust geweest. Deze 
dag werd afgesloten met 
een gezellige borrel in 
Villa Kakelbont. Het 
CIA gala 2013 op 15 mei 
jl. bij Apartt. was een 
fantastische avond waarbij 
iedereen er schitterend 
uitzag. We hebben ook 
een kijkje genomen bij de 
Koninklijke Marechaussee 
en de AIVD. Kortom 
we hebben weer niet stil 
gezeten bij CIA. 

Ik hoop dat alle CIA-leden hun laatste tentamens hebben gehaald 
en ze na de vakantie weer met goede moed terug te zien. Dan zal 
ook het volgende magazine uitkomen, waarin ik het voorwoord zal 
delen met de nieuwe voorzitter! 

Voor nu een hele fijne vakantie toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Roos Slenters
h.t voorzitter 11e bestuur der studievereniging ‘Criminologie In Actie’ 
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VAN DE VOOrZITTEr



Qua opleiding heeft Willem-Jan een pad met 
veel zijpaden bewandeld. Van mavo naar 
havo, door naar het MBO en vervolgens 
de HTS. En dan is hij uiteindelijk bij 
Sociologie in Utrecht terechtgekomen. Zijn 
eerste diploma was dan ook universitair. 
Bij alle andere opleidingen koos Willem-
Jan ervoor toch maar wat anders te gaan 
doen en dit zelf  te gaan regelen. Hij  was 
een zeer ondernemende leerling die na 
het eerste jaar van de MAVO besloot naar 
de havo te gaan. Dit heeft hij op school 
eerst zelf  geregeld voordat hij zijn ouders 
inlichtte. De opleidingen MBO en HBO 
werktuigbouwkunde werden eigenlijk alleen 
maar gekozen door mannen en dat beviel 
ook niet echt. Als afgestudeerd socioloog 
is Willem-Jan, na een jaartje onderzoek in 
Rotterdam, ook in Utrecht gepromoveerd. 
Een succesvolle sollicitatie bij de Erasmus 
Universiteit volgde en zodoende heeft 
Willem-Jan zijn biezen gepakt en is naar 
Rotterdam vertrokken. 

Dat je hem hier in keurige truien tegenkomt, 
zegt niet alles. Je zou Willem-Jan in zijn 
studietijd ook best wel in een leren broek 
tegengekomen kunnen zijn.  Hij had eerder 
een motor dan een auto en ging geregeld 
touren met zijn Brabantse vrienden van 
vroeger. Met het steeds drukker wordende 
verkeer in Nederland is Willem-Jan zijn wilde 
haren een beetje kwijtgeraakt. Dit maakt 
hem echter niet minder ondernemend. 

Zo vindt er elk jaar een mannenweekend 
plaats (waar het mannengezelschap onder 
de criminologiestudenten ongetwijfeld 
een puntje aan kan zuigen) en wordt er 
veel gereisd. Willem-Jans vriendin komt 
uit Kroatië en kan maar niet wennen aan 
het Nederlandse weer. Genoeg reden 
om naar zonniger oorden uit te wijken 
en daar van actieve vakanties te genieten, 
waar onder andere gewandeld en gedoken 
wordt. Naast deze activiteiten is hij een 
behoorlijke sportieveling. Al zeven jaar lang 
gaat Willem-Jan elke week zaalvoetballen. 
Daarnaast kun je hem tegenkomen als hij 
aan het bootcampen is in het Zuiderpark. 

Maar voor er gesport kan worden, moet 
eerst het werk af  zijn. Na een hele drukke 
periode, wat geresulteerd heeft in het 
boek ‘Rechtsbijstand bij politieverhoor’, 
is Willem-Jan in iets rustiger vaarwater 
terechtgekomen. Hoewel hij zichzelf  
vroeger nooit als onderwijzer zag, vertelt 
Willem-Jan vol enthousiasme over zijn 
drijfveren in het onderwijs, naast zijn 
passie voor onderzoek. Dat sommige 
studenten een grote weerzin hebben 
tegen kwantitatief  onderzoek en SPSS, 
weerhoudt hem er niet van optimistisch 
te blijven. Veel studenten vertonen op een 
bepaald moment analytisch inzicht en dat is 
een mooie ontwikkeling om te volgen. Het 
zijn de kleine dingen die tevreden stemmen: 

Willem-Jan is al blij als studenten niet van 
ellende het practicum-lokaal ontvluchten. 
Hij vindt dat je ook wel een positieve 
instelling moet hebben om niet te eindigen 
als een verzuurde, pessimistische docent. 

Als er naast dit alles nog tijd over is, leest 
Willem-Jan graag. Vaak zijn dit journalistieke 
boeken. Hierbij is het onderliggende 
onderzoek wellicht niet altijd goed 
uitgevoerd, wel hebben deze werken vaak 
interessante inzichten. Een voorbeeld van 
een dergelijk boek is ‘Het zijn net mensen’ 
van Joris Luyendijk. Willem-Jan kan echter 
ook genieten van een boek van Herman 
Brusselmans. Het boek wat hem het best 
bij is gebleven is ‘In de naam van de roos’ 
van Umberto Eco. Ook voor de huidige 
criminologiestudent een echte aanrader. 

ONDErwIjS
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De persoon achter universitair 
docent willem-jan Verhoeven
Hij staat bij veel studenten bekend als statisticus in hart en nieren. De meeste studenten komen 
Willem-Jan Verhoeven immers voor het eerst tegen bij Inleiding Methoden en Technieken, waar hij 
het kwantitatieve deel met verve op zich neemt. Toch worden Willem-Jans dagen zeker niet alleen met 
cijfertjes gevuld. Cijfers en SPSS zijn volgens hem tenslotte slechts hulpmiddelen om iets te kunnen 
zeggen over mensen, hoe die elkaar beïnvloeden en met elkaar omgaan. Willem-Jan is zelfs van mening 
dat kwalitatief en kwantitatief onderzoek meer overeenkomsten dan verschillen kennen. Een nadere 
kennismaking…
Door: Nienke de Munck

“Je zou Willem-Jan in zijn 
studietijd ook best wel in een 

leren broek tegengekomen 
kunnen zijn.”

“Dat sommige studenten een 
grote weerzin hebben tegen 
kwantitatief onderzoek en 

SPSS, weerhoudt hem er niet 
van optimistisch te blijven.”

Bron afbeelding: 
esl.eur.nl 



De drang om te liegen
De gemiddelde burger liegt ruim twee 
keer per dag (Simmelink, 2013). Het gaat 
meestal om een ‘leugentje om bestwil’, 
ofwel een leugen met een duidelijk 
doel. Denk hierbij aan het uitdelen van 
complimenten die men eigenlijk niet meent 
of  het op een nette manier afzeggen van 
afspraken. Bij een persoon met pseudologia 
fantastica is dit echter een ander verhaal. 
Zij kennen meestal een lange geschiedenis 
van frequent vertellen van onwaarheden, 
waarbij de leugens over een periode van 
jaren herhaald worden en uiteindelijk 
uitmonden in een levensstijl. Omdat er 
geen duidelijke materiële beloningen of  
sociale voordelen tegenover staan, kan men 

stellen dat het liegen een doel op zichzelf  is. 
De drang om onwaarheden te vertellen kan 
dus eerder verklaard worden aan de hand 
van intrinsieke factoren dan extrinsieke 
factoren. Bijvoorbeeld als ontsnapping 
aan de werkelijkheid bij trauma of  pijn of  
om zichzelf  te af  te schilderen als held of  
slachtoffer van een ingebeelde gebeurtenis 
(Dike, Baranoski & Griffith, 2005; Birch, 
Kelln & Aquino, 2006). 

Leven in een leugen
Een pseudologische leugenaar wordt nog 
wel eens verward met een pathologische 
leugenaar. Pseudologia fantastica is 
echter een psychische ziekte waarbij de 
herinneringen een eigen leven gaan leiden 
en uiteindelijk niet meer overeenkomen 
met de werkelijkheid. De persoon in 
kwestie beschouwt deze herinneringen 
echter wel als werkelijkheid en zal deze waar 
nodig verdedigen en bevestigen. Zodoende 
komt men voor anderen geloofwaardig 
over. Wanneer mensen het verhaal in 
twijfel trekken en uiteindelijk de waarheid 
achterhalen, zal men bestempeld worden 
als een glasharde (pathologische) leugenaar. 
Een pathologische leugenaar is echter op 
de hoogte van het feit dat hij liegt. Leugens 
worden dus bewust en met voorbedachte 
rade verteld, terwijl een pseudologische 
leugenaar simpelweg geen onderscheid kan 
maken tussen leugen en waarheid (Peeters, 
2009). 

Hersenonderzoek 
Ondanks dat er in theorie een duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
de pseudologische leugenaar en de 
pathologische leugenaar, blijkt dit in de 
praktijk nogal controversieel. Harald 
Merckelbach, hoogleraar psychologie, 
vraagt zich in zijn essay daarom af  of  
mensen met pseudologia fantastica er 
daadwerkelijk niets aan kunnen dat zij zich 
mee laten slepen in hun eigen verzinsels. 
Experts onderbouwen dit vaak aan de 

hand van moderne hersenonderzoeken. 
Hieruit blijkt dat mensen met pseudologia 
fantastica verschillende afwijkingen hebben 
in de frontale hersendelen. Verder bleek 
uit hun medische gegevens dat ruim 40% 
last had gehad van infecties, epilepsie 
of  een ernstige hersenschudding. Het 
brein van ‘eerlijke’ mensen is echter geen 
uitzondering, deze kan namelijk ook 
onregelmatigheden vertonen, maar hoeft 
niet tot oncontroleerbare leugens te leiden. 
Het hersenonderzoek biedt dus maar een 
beperkte verklaring voor het impulsief  
en oncontroleerbaar liegen (Merckelbach, 
2010).  

Schuldige kennis?
Powell, Gudjonsson en Mullen (1983) gaan 
hier op verder en stellen dat pseudologische 
leugenaars wel degelijk onderscheid kunnen 
maken tussen leugen en waarheid. Hiervoor 
werd een persoon met pseudologia 
fantastica aan een leugendetector gelegd en 
aan een schuldige kennistest onderworpen. 
Ondanks dat de persoon in kwestie op 
alle vragen een ontkennend antwoord gaf  
en vastberaden was om de leugendetector 
te ‘verslaan’, kwam hij als schuldige uit 
de test. Zijn zweetreactie nam namelijk 
toe bij alle juiste alternatieven binnen 
de schuldige kennistest. Ondanks dat 
het gebruik van een leugendetector niet 
zaligmakend is, omdat de lichamelijke 
reacties van zowel onschuldige mensen 
als leugenaars beïnvloed kunnen worden 
door stress en emoties, bestaat er een 
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Pseudologia fantastica werd voor het eerste beschreven door de Duitse psychiater Anton Delbrück in 
Die pathologische Lüge und die psychisch abnormen Schwindler (1891). Pseudologia fantastica is een 
controversieel fenomeen. Binnen de psychiatrische vakliteratuur is er vooralsnog geen consensus wat 
betreft de definitie van pseudologia fantastica. Men is wel van mening dat er enkele kernelementen 
te ontdekken zijn, namelijk de onstuitbare drang om verhalen te verzinnen. Er is hierbij geen sprake 
meer van een ordinaire leugen, maar van een levendige fantasie met pathologische proporties waarbij 
zowel anderen als de persoon in kwestie om de tuin worden geleid (Dike, 2008). Wanneer personen met 
pseudologia fantastica in de strafrechtsketen terecht komen, is het daarom belangrijk om te achterhalen 
in hoeverre men beseft dat hun waarheid op verzinsels is gebaseerd (Merckelbach, 2010).

Door: jaleesa Hagenbeek 

Pseudologia fantastica: meer dan 
een leugentje om bestwil…

AcHTErGrOND

“Omdat er geen duidelijke 
materiële beloningen of 

sociale voordelen tegenover 
staan, kan men stellen dat het 
liegen een doel op zichzelf is.”



mogelijkheid dat de leugendetector een 
leugen daadwerkelijk herkend (Simmelink, 
2013). Wanneer men ervan uitgaat dat de 
leugens uit het onderzoek herkend zijn, is 
de uitkomst strijdig met de opvatting van 
Delbrück dat pseudologische leugenaars 
geen onderscheid zouden kunnen maken 
tussen waarheid en leugen. Dit soort 
uitkomsten dragen bij aan de controverse 
van het fenomeen pseudologia fantastica. 
De discussie wordt helemaal interessant 
wanneer een pseudologische leugenaar als 
verdachte wordt aangemerkt en terecht 
moet staan. Hierbij concentreert de rechter 
zich op de vraag of  de persoon in kwestie 
toerekeningsvatbaar is (Merckelbach, 2010). 
Was hij ten tijde van het misdrijf  op de 
hoogte van zijn leugens of  zijn de grenzen 
van fantasie en werkelijkheid dermate door 
elkaar gehaald dat men geen controle meer 
heeft over de leugenachtige gedragingen? 

Delictgedrag 
In het essay van Merckelbach (2010) wordt 
verder ingegaan op een psychiatrisch 
onderzoek naar 72 gevallen van pseudologia 
fantastica. Opvallend was dat bij de 
meeste respondenten al in de puberteit 
sprake was van pseudologia fantastica en 
dat zij gemiddeld 24 jaar waren toen zij 
‘ontmaskerd’ werden. Ruim de helft van 
de respondenten had een strafblad waarbij 
de delicten uiteenliepen van oplichting, 
valsheid in geschriften, plagiaat en fraude. 

Ook in Nederland zijn een aantal 
voorbeelden te noemen waarin er mogelijk 

sprake was van pseudologia fantastica. 
Denk hierbij aan Maria Mosterd, de 
schrijfster van Echte mannen eten geen kaas. 
In dit boek vertelt zij over hoe zij op het 
twaalfde is ontmaagd door haar ‘loverboy’ 
Manou. Hij zou haar tot prostitutie hebben 
gedwongen en lid hebben gemaakt van zijn 
drugsbende. Vervolgens zou haar moeder 
haar hebben gered van een transport naar 
Afrika waar zij anders verder had moeten 
werken in de prostitutie. Manou blijkt 
een normale jongen. Ondanks dat hij in 
aanraking is geweest met justitie, is hij geen 
loverboy (Korterink, 2010). 

Een andere beruchte leugenaar is Joran 
van der Sloot. Hij is inmiddels veroordeeld 
voor de moord op Stephany Flores, maar 
werd bekend door zijn betrokkenheid bij 
de verdwijning van Natalee Holloway. 
Van der Sloot vertelde de recherche in 
het eerste jaar van het onderzoek ruim 
vierentwintig verschillende verhalen over 
de gebeurtenissen tijdens de nacht van 
de verdwijning. Na deze valse verhalen, 
schrijft hij een boek die de ‘waarheid’ zou 
onthullen. Daarna volgt er in 2008 een 

bekentenis in een uitzending van Peter R. 
de Vries misdaadverslaggever en in 2010 een 
bekentenis tegenover ‘Terror’ Jaap Amesz 
(Vuyk, 2010). 

In 1990 deden Jolanda en Eveline van B. 
aangifte van seksueel misbruik. Het werd 
een van de meest omvangrijke incestaffaires 
uit de Nederlandse geschiedenis. De twee 
zussen uit Epe beschuldigden hun ouders, 
broer en een aantal bekenden van incest 
en satanisch seksueel misbruik. Volgens 
Willem Wagenaar, hoogleraar psychologie 
en getuige-deskundige in de Eper 
incestaffaire, zouden de feiten niet kloppen 
of  niet eens plaats hebben gevonden. Dit 
beschrijft hij later in zijn boek De slapende 
rechter. De broers Gerrit en Ronald van Z. 
kregen destijds een lage gevangenisstraf  
opgelegd. Zij zitten echter nog steeds vast, 
omdat hun tbs werd verlengd (Korterink, 
2010). 

Ondanks dat de uiteenlopende verhalen 
door de verschillende ‘hoofdpersonen’ 
op overtuigende wijze zijn beschreven, 
zijn zij allen verstrikt geraakt in hun eigen 
leugens…
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AcHTErGrOND

“Ruim de helft van de 
respondenten had een 

strafblad waarbij de delicten 
uiteenliepen van oplichting, 

valsheid in geschriften, 
plagiaat en fraude.”
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“De persoon in kwestie beschouwt 
deze herinneringen echter wel als 

werkelijkheid en zal deze waar nodig 
verdedigen en bevestigen.”



Het OM eist in deze zaak 20 jaar 
gevangenisstraf  ter zake van moord – de 
maximale tijdelijke straf  ten tijde van het 
delict. De raadsman acht moord echter 
niet bewezen, en pleit daarom voor 
doodslag.  Het verschil tussen moord en 
doodslag is dat bij moord volgens ons 
Wetboek van Strafrecht sprake moet zijn 
van voorbedachte rade. Indien er geen 
voorbedachte rade was, wordt het feit 
minder ernstig geacht. In deze gevallen is 
er sprake van doodslag, waarop een lagere 
maximumstraf  staat. 

De vrije wil bestaat niet
In zijn boek ‘De vrije wil bestaat niet’ 
geeft Victor Lamme een andere visie op 
dit onderscheid.� Hier bepleit Lamme, 
zoals de titel van zijn boek al aangeeft, 
dat de mens eigenlijk geen vrije wil heeft. 
Onze daden zijn niet het gevolg van een 
rationele overweging op basis waarvan we 
tot een beslissing komen. In plaats daarvan 
worden we als het ware geleefd door allerlei 
prikkels uit ons brein. De motivaties die wij 
geven voor ons gedrag zijn volgens Lamme 
bovendien slechts een soort willekeurige 
en onbetrouwbare commentaren op ons 
handelen van een soort ‘kwebbelbox’ in 
onze hersenen.5  

Deze visie past bij de uitspraken van Jasper 
S. aan het begin van dit artikel, waarin S. 

lijkt te bepleiten dat hij op de bewuste 
avond niet handelde uit vrije wil. Hij geeft 
bovendien een treffende illustratie van de 
‘kwebbelbox’ van Lamme: hij geeft aan 
zijn mes te hebben gepakt omdat hij naar 
eigen zeggen ‘misschien onbewust de 
gedachte had’ Marianne niet in bedwang 
te kunnen houden. Dit is een rationalisatie 
van zijn gedrag achteraf. Waar de advocaat 
van S. met dit verhaal echter pleit voor 
een lichtere straf, zou dit volgens Lamme 
juist moeten leiden tot een zwaardere 
straf. Lamme stelt namelijk dat vanuit 
zijn hersenwetenschappelijke inzichten 
doodslag eigenlijk erger is dan moord. De 
doodslagpleger handelt namelijk in een 
soort van opwelling. Zijn gedrag is intuïtief, 
impulsief  en gedachteloos. “Dat betekent in 
feite dat in zijn brein een hele sterke reflex 
is om een bepaalde prikkel te koppelen aan 
in dit geval dat verkeerde gedrag. Dat is 
meestal een verbintenis in het brein die heel 
diep is ingebrand en die daar heel moeilijk 
uit te krijgen is”.6 Dit in tegenstelling tot 
de moordenaar, die bijvoorbeeld handelt 
vanwege economische motieven. Hij 
denkt langer na over zijn eigen handelen 
en er vindt nog een zekere afweging plaats 
van de voor- en nadelen van bepaalde 
gedragsalternatieven. De hersenen van 
de doodslagpleger zouden daarom veel 
gevaarlijker zijn dan die van de moordenaar. 
De roes waarin Jasper S. beweert Marianne 

te hebben omgelegd, maakt hem in deze 
visie dus juist gevaarlijker dan wanneer hij 
zich zou hebben bezonnen op zijn daden.

Vergelding of  nut van de straf ?
De vraag is of  een dergelijk hersen-
wetenschappelijk inzicht een rol zou 
moeten spelen in de strafrechtspleging. 
Als de hersenen van een doodslagpleger 
inderdaad gevaarlijker zijn dan die 
van een moordenaar, moeten we de 
doodslagpleger dan zwaarder straffen dan 
de moordenaar? En komt het strafrecht 
eigenlijk überhaupt nog wel enige rol van 
betekenis toe als de vrije wil daadwerkelijk 
niet bestaat? Het antwoord op deze vragen 
is afhankelijk van wat men ziet als het doel 
van de straf, zo erkent ook Lamme in zijn 
boek. Hierbij valt onderscheid te maken 
tussen retributivistische en utilitaristische 
theorieën. In het retributivisme wordt 
vergelding gezien als de belangrijkste 
motivatie van straf. Hij die een misdrijf  heeft 
begaan en daarvoor verantwoordelijk kan 
worden gehouden, dient hiervoor evenredig 
te worden gestraft om de morele balans in 
de samenleving te herstellen. Hierbij mag 
dus alleen hem wie schuld treft worden 
gestraft, en alleen in evenredigheid met 
zijn wandaden.7 Het huidige onderscheid 
tussen moord en doodslag zou uit deze 
gedachte voortkomen. De dader van 
moord treft meer schuld, omdat hij langer 
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Is doodslag erger dan moord?
“Niets was afgewogen. Als ik zaken had afgewogen, was ik nooit achter Marianne aangegaan”.¹  
Jasper S. legt uit wat er met hem gebeurde toen hij in de nacht na Koninginnedag 1999 de 16-jarige 
Marianne Vaatstra om het leven bracht. “Ik pakte mijn mes in een reflex, misschien had ik onbewust de 
gedachte dat ik haar niet in bedwang zou kunnen houden”.²  S. was die avond naar buiten gegaan om 
een eindje te fietsen, maar kwam toen onverwacht Marianne tegen: “Er is op dat moment ergens een 
knop omgegaan bij mij. Mijn geweten is uitgeschakeld. Hoe en waarom weet ik niet”.³ 
Door: Sanne kouwenhoven
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heeft nagedacht over zijn handelen en meer 
tijd heeft gehad om zich te bedenken. Bij 
doodslag kan daarentegen in mindere mate 
worden gesproken van schuld, omdat 
gehandeld is in een opwelling, waarbij 
niet is nagedacht over de gevolgen van het 
handelen. Volgens Lamme wordt in deze 
beredenering echter te veel nadruk gelegd 
op de invloed van gedachten op het gedrag, 
terwijl deze invloed in feite zeer beperkt 
is.8 Zonder vrije wil kan er bovendien geen 
sprake zijn van ‘schuld’, net zomin als van 
concepten als ‘opzet’ of  ‘voorbedachte 
rade’.9

Om deze reden pleit Lamme voor een 
verschuiving van het retributivisme naar 
een meer utilitaristisch strafrecht. De 
rechtvaardiging van de straf  ligt hierbij 
niet in de schuld van de dader, maar in 
het nut van de straf  voor de samenleving. 
Het voornaamste strafdoel is preventie 
van criminaliteit, wat bereikt wordt door 
algemene en specifieke afschrikking en 
door rehabilitatie en onschadelijkmaking.10 
De vrije wil van de dader speelt hierbij 
in principe geen rol; het gaat erom dat 
met de straf  een vermindering van 
toekomstige criminaliteit wordt bereikt. 
Binnen zo’n utilitaristische opvatting is 
het zwaardere strafmaximum voor moord 
volgens de ideeën van Lamme moeilijk te 
rechtvaardigen. De doodslagpleger heeft 
immers een zwaardere behandeling nodig 
om de verbinding tussen bepaalde prikkels 
en gewelddadig gedrag weg te nemen. De 
moordenaar daarentegen is makkelijker te 
behandelen, en kan dus toe met een lichtere 

straf. In meer utilitaristische termen gesteld: 
het nut van een lange straf  is groter voor de 
dader van doodslag dan voor de dader van 
moord.

Kritiek
Op deze visie van Lamme is veel kritiek 
geleverd. Ten eerste is het belangrijk 
om op te merken dat het utilitarisme al 
lange tijd een belangrijke rol speelt in het 
Nederlandse strafrecht. Het strafdoel 
in het Nederlandse strafrecht wordt 
gevonden in een verenigingstheorie, waarin 
scherp onderscheid gemaakt wordt tussen 
rechtsgrond enerzijds en het doel van de 
straf  anderzijds.11 Het vergeldingsdenken 
vinden we binnen deze theorie terug in de 
rechtsgrond, oftewel de rechtvaardiging 
van de straf, die gelegen is in de schuld 
van de dader. Het doel van de straf  is het 
voorkomen van criminaliteit. Hierin zien 
we dus de utilitaristische gedachte terug. De 
‘verschuiving’ van het retributivisme naar 
het utilitarisme die Lamme bepleit is dus 
“reeds vaste praktijk”.12 Het preventieve 
element van de straf  is binnen deze 
verenigingstheorie overigens wel gebonden 
aan de mate van schuld van de dader, 
waaraan de straf  altijd proportioneel dient 
te zijn.

Lamme is tevens bekritiseert voor zijn 
conceptualisering van het begrip ‘vrije 
wil’. Door verschillende auteurs wordt 
gesteld dat Lamme slechts “een karikatuur 
van hetgeen we bedoelen wanneer we een 
handeling ‘vrijwillig’ noemen”13 geeft. Hij 
zou het hebben over ons bewustzijn en 
de mate waarin handelen voorspelbaar is, 
zonder daadwerkelijk aan te tonen dat de 
vrije wil niet bestaat.14 

Hersenwetenschappelijke inzichten in 
het strafrecht
Op 19 april werd Jasper S. veroordeeld tot 

18 jaar gevangenisstraf  voor de verkrachting 
van en moord op Marianne Vaatstra.15 
Moord wordt door de rechtbank bewezen 
geacht, omdat S. na de verkrachting de tijd 
had om zich te bezinnen op zijn daden 
en omdat uit zijn verklaringen zou blijken 
dat zo’n moment van bezinning ook 
daadwerkelijk heeft plaatsgehad. S. heeft 
hiermee een zwaardere straf  opgelegd 
gekregen dan mogelijk was geweest indien 
hij veroordeeld was voor doodslag. Gezien 
de veelvuldige kritiek op de redenering van 
Lamme is dit waarschijnlijk ook terecht. 

Desondanks roept dit betoog een 
belangrijke vraag op, namelijk wat 
voor plek dit soort inzichten uit de 
hersenwetenschappen en psychologie 
moeten krijgen in ons strafrecht. Mijns 
inziens is het van belang om aan dit soort 
onderzoek meer aandacht te besteden en 
nieuwe neurowetenschappelijke inzichten 
een grotere rol toe te kennen in het 
strafrechtstelsel. Dit standpunt wordt in 
een reactie op Lamme ook ingenomen 
door strafrechtsjuristen Ybo Buruma16  
en Theo de Roos, volgens wie “Lammes 
pleidooi voor een grotere plek voor 
hersenonderzoek in de strafrechtspleging 
hout snijdt”.17 

Hersenonderzoek kan bijvoorbeeld zorgen 
voor een wetenschappelijke onderbouwing 
van leugendetectie of  de effecten van 
medicijngebruik op gedrag, of  voor 
nieuwe wetten zoals het voorstel voor 
het adolescentenstrafrecht, dat steunt op 
hersenwetenschappelijke inzichten over de 
ontwikkeling van jongeren. Betrouwbaar en 
valide neurowetenschappelijk onderzoek 
hoeft dan ook niet de doodslag te zijn voor 
ons strafrecht, zoals door sommigen wordt 
gevreesd, maar kan in de toekomst juist een 
grote bijdrage leveren aan het versterken en 
verfijnen van de strafrechtspleging.



ONDErZOEk

Michiel van der wolf: “De Tbs is 
ontstaan uit de vrije wil discussie”
Michiel van der Wolf is als Universitair Docent verbonden aan de Erasmus Universiteit. Onlangs is hij 
gepromoveerd met een onderzoek naar Tbs wat zowel psychologisch als rechtskundig van aard is. Dit 
onderzoek heeft geresulteerd in het boek ‘TBS - Veroordeeld tot Vooroordeel.  Een visie na analyse van 
historische fundamenten van recente knelpunten, het systeem en buitenlandse alternatieven’.  
Door: Nienke de Munck
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U heeft psychologie en rechten 
gestudeerd, was dat gelijktijdig? 
“Ik ben begonnen met psychologie en 
merkte al snel dat ik vooral geïnteresseerd 
was in de excessen van de psychologie 
en niet zozeer de huis-tuin-en-keuken 
psychologie. Dan kom je al heel snel bij het 
strafrecht uit, dus daarom ben ik rechten 
erbij gaan doen. Dit ging me goed af  dus 
daarom heb ik beide studies gelijktijdig 
kunnen volgen. Doorzettingsvermogen 
is wel nodig als je vooral geïnteresseerd 
bent in het stafrecht. Overigens werd 
ik toch ook meteen gegrepen door de 
overige rechtenvakken, omdat rechten een 
hele andere manier van denken vergt ten 
opzichte van de sociale wetenschappen. 
Ik voelde me snel thuis bij het juridische 
denken, omdat je meer vrijheid hebt dan 
bij het sociaalwetenschappelijk denken. Bij 
rechten leer je uiteindelijk dat het positieve 
recht niet alles is. Het recht is veranderlijk, 
er ligt een bepaald gedachtegoed aan ten 
grondslag. Je kan beargumenteren waarom 
jij vindt dat iets anders zou moeten zijn 
dan nu het geval is, en dat vind ik een 
grote vrijheid. Bij psychologie leer je 
onderzoek doen waarbij je resultaten uit 
statistische analyses omgiet in conclusies. 
Pas bij klinische psychologie in mijn 
laatste studiejaar kwam daar wat meer 
vrijheid voor terug. Binnen de klinische 
psychologie heb je met mensen te maken, 
en met fenomenen die iets ongrijpbaars 
hebben. De wetenschap boekt op dat 
terrein slechts marginale successen. Veel 
wordt opgelost door ervaringen en intuïtie. 
Tijdens mijn studie ben ik stage gaan lopen 
bij een Tbs-kliniek, als onderdeel van mijn 
doctoraal klinische psychologie. Daar ben 
ik twee jaar gebleven omdat ik ook mijn 
scriptieonderzoek daar ging doen en een 
beetje bleef  hangen.”

Is die stage de inspiratiebron gebleken 
voor uw promotieonderzoek? 
“Bij de Tbs-kliniek is het wel begonnen. 
Terwijl ik daar zat gebeurde er heel veel in 
het Tbs-veld. Bij een zusterkliniek van ons 
vond een ernstige recidive plaats, waarbij 
een meisje werd ontvoerd. Een jaar later 
wist Wilhelm S. te ontsnappen tijdens 
zijn begeleid verlof, wat uitmondde in een 
moord. Naar aanleiding hiervan is een 
parlementair onderzoek gestart. Als gevolg 
hiervan kwamen er veel beleidswijzigingen 
op de kliniek af, alle risicotaxaties moesten 
opnieuw gedaan worden. Dit komt voort 
uit een soort reflex die begrijpelijk is, maar 
die wel grote consequenties heeft. De 
vertrouwensband die je hebt opgebouwd 
met een patiënt kan door zoiets dalen 
tot het nulpunt. Hierdoor vroeg ik me af  
hoe het zat met de Tbs, waarom het zo 
gevoelig is, waarom het zo vatbaar is voor 
steeds weer nieuwe beleidsideeën. Wat zit 
daar achter, hoe kan dat? Ik werkte toen 
natuurlijk in een kliniek, en was op die 
manier een partij, dan richt je je op de 
behandeling en heb je een redelijk gekleurd 
beeld. In mijn onderzoek ben ik boven de 
partijen gaan staan. Toen ben ik beter gaan 
zien dat behandeling niet het enige belang 
is wat speelt.”

Hoe bent u terechtgekomen bij uw 
promotieplek? 
“Ik heb een open sollicitatie geschreven 
naar de Erasmus Universiteit. Met professor 
Van Marle en professor Mevis leek dat me 
de plek met het beste klimaat voor het 

onderzoek dat ik wilde gaan doen. Zij bleken 
onafhankelijk al hetzelfde idee te hebben. Ik 
had het tij mee, het parlementair onderzoek 
naar aanleiding van Wilhelm S. zou gaan 
beginnen, het was een goed moment om na 
te denken over dit onderwerp. Ik had ook 
de juiste achtergrond. Je moet de taal van 
psychologie en rechten kunnen begrijpen 
om een goed beeld te krijgen van de Tbs, 
juist ook omdat het in samenspraak tussen 
beide disciplines is ontstaan.”

Uw promotieonderzoek, ‘TBS - Veroor-
deeld tot Vooroordeel’, is een aardig dik 
boek geworden…
“De belangrijkste vraag in mijn onderzoek 
was: waarom is de Tbs zo veranderlijk 
en zijn er zoveel knelpunten, en kan dat 
anders? Er is bijvoorbeeld altijd discussie 
geweest of  de maatregel opgelegd wordt 

“De vertrouwensband die
 je hebt opgebouwd met een 

patiënt kan door zoiets dalen
 tot het nulpunt.”



omdat iemand behandeld moet worden of  
omdat de maatschappij beschermd moet 
worden tegen deze persoon? Beide aspecten 
zitten in de Tbs-regeling, maar het is nooit 
helemaal duidelijk hoe de verhouding 
precies is. Dat ben ik gaan terugzoeken in 
de ontstaansgeschiedenis van de maatregel. 
Als je kijkt naar de ideeën die aan het 
ontstaan van de Tbs ten grondslag liggen, 

kom je uit op beveiliging als sterkste belang. 
Maar waarom heeft het door de jaren 
heen zo kunnen veranderen en waarom is 
het nog steeds zo onduidelijk? Is dat wel 
bevorderlijk voor het systeem als geheel? 
De Tbs kent een complexe historie. Om 
dat te onderzoeken heb je tijd nodig, en die 
heb ik ook genomen. Ik heb er ongeveer 
zes jaar over gedaan, ik heb vanaf  het begin 
af  aan heel veel les gegeven, ook omdat ik 
wilde weten of  mijn toekomst misschien 
aan de academie zou liggen, of  ik dat werk 
interessant zou vinden. Dan moet je weten 
of  alle facetten van het vak, waar onderwijs 
zeker bij hoort, je liggen. Ik wilde zoveel 
mogelijk meekrijgen van het academische 
leven. Dat is heel goed bevallen, ik ben 
nu alweer een tijdje universitair docent. Je 
moet eerst van je eenzijdige kijk af  en je 
moet alles over strafrechttheorieën weten 
om iets over de Tbs te zeggen. Ik moest 
een overzicht krijgen van de materie en 
na vier jaar had ik dat wellicht niet in deze 
mate gehad. Misschien had het boek wel 
dunner gekund. Normaal zou je zeggen ‘in 
de beperking toont zich de meester’. Het 
gaat echter over zo’n lange periode, en ik 
ben gaan denken vanuit de talrijke huidige 
knelpunten. Dat is zoveel informatie, dat 
het boek bij wijze van spreken toch nog een 
beknopt overzicht geeft van wat er allemaal 
speelt en relevant is. Ik wist inmiddels dat 
ik door wilde in de wetenschap, alles wat ik 
nu heb onderzocht, wil ik onthouden. Het 
boek heeft niet alleen de functie gehad van 
een toets van wetenschappelijk vermogen, 
het is ook een naslagwerk voor mezelf. 
Alles wat ik vanaf  nu doe, daar heb ik dit 
als basis voor.”

Kunt u een dergelijk knelpunt toe-
lichten? 
“De terminologie van het strafrecht met 
betrekking tot de psychische stoornis is 
‘een gebrekkige ontwikkeling of  ziekelijke 
stoornis van de geestvermogens’. Deze 
term is zo gekozen om de mogelijkheden 
heel breed te houden en toentertijd werd 
crimineel gedrag al snel als gestoord of  
minderwaardig beschouwd. Juridisch 
gezien moet de rechter dit vaststellen, al 
volgt hij in meer dan 90% van de gevallen 
het advies van gedragskundigen. Moeten 
we nog steeds de ruime betekenis hanteren 
of  juist wat de gedragskundige als gestoord 
typeert? Als je rechtshistorisch kijkt, zou je 
kunnen zeggen dat een kleine biologische 
of  psychologische determinerende factor al 
kan voldoen aan de strafrechtelijke definitie. 
Dat kan een rechter misschien zelf  ook al 
vaststellen. Op dit 
moment is heel weinig 
dialoog mogelijk 
tussen rechter en 
gedragskundige omdat 
verdachten weigeren 
mee te werken aan 
het gedragskundig 
onderzoek om Tbs te 
ontlopen. Als er dan 
geen advies komt, zal 
een rechter niet snel 
een stoornis ‘durven’ 
vaststellen en dus geen 
Tbs opleggen, terwijl 
dat misschien wel 
goed zou zijn voor de 
persoon zelf  en voor 
de maatschappij.” 

Wat zijn de belang-
rijkste conclusies van 
uw onderzoek? 
“Als je een antwoord 
wilt formuleren op 
de vraag waarom de 
Tbs vatbaar is voor 
beleidsmaatregelen 
en waarom mensen 
telkens weer andere 
ideeën hebben over 
de Tbs, stel je al snel 
vast dat in de wet 
een heleboel dingen 
niet zijn ingevuld. 

Een voorbeeld hiervan is ‘verminderde 
toerekeningsvatbaarheid’. Dit staat niet 
in de wet terwijl het in de praktijk wel 
belangrijk is. Dat er zoveel dingen open 
geformuleerd zijn heeft te maken met 
het feit dat men bij het ontstaan van de 
Tbs (aan het begin van de 20ste eeuw) 
verdeeld was tussen twee dominante 
strafrechttheorieën. Enerzijds had je de 
Klassieke stroming, die uitging van de vrije 
wil of  voor de criminologen: de rationele 
keuze. Vanuit deze visie heb je na een 
delict een bepaalde schuld die vergolden 
moet worden, straf  is een retrospectieve 
reactie, geproportioneerd naar de mate 
van schuld. Anderzijds kwam de Moderne 
richting op (waarvoor Lombroso de weg 
heeft gebaand) die uitging van het idee 
dat crimineel gedrag niet alleen maar op 
basis van vrije wil tot stand komt. De 
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“Waarom is de Tbs zo 
veranderlijk en zijn er 

zoveel knelpunten, en kan 
dat anders?”
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strafrechtelijke reactie moet dan veel meer 
gericht worden op het repareren van de 
‘machine’ die de mens in die visie is. Net 
als een auto: die geef  je geen straf  maar 
breng je naar de garage om gerepareerd te 
worden. Dit is prospectief  gericht, men wil 
voorkomen dat een individu in de toekomst 
weer iets verkeerds gaat doen. Eigenlijk is 
uit de vrije wil discussie de Tbs ontstaan.”

“Tussen de echte krankzinnigen, waar geen 
schuld aan ‘kleefde’, en de ‘vrije-keuze 
boeven’ zat een grote tussencategorie. Deze 
mensen waren te goed voor het gesticht 
en te slecht voor de gevangenis. Deze 
mensen waren het gevaarlijkst maar zaten 
vanwege de verminderde schuld het kortst 
opgesloten, wat een crimineel-politiek 
probleem opleverde. Hierin vonden de 
twee kampen elkaar, maar beide partijen 
hadden eigen ideeën over hoe de regeling 
in elkaar moest zitten.”

“Voor de Klassieken was het belangrijk 
dat men verminderde schuld kon hebben 
en wel straf  kon krijgen voor dat deel dat 
ze wél schuldig waren. Voor de Modernen 
stond vooral het gevaar centraal, en was het 
noodzakelijk dat de Tbs van onbepaalde 
duur kon zijn, dus niet gelimiteerd 
door schuld maar door het gevaar dat 
iemand vormt. Daarom is het zo’n open 
formulering, de partijen konden op deze 
wijze de regeling als een overwinning voor 
hun eigen denken presenteren. Door deze 
totstandkoming heeft de Tbs een speelbal 

kunnen zijn van hoe mensen er in latere 
tijden over hebben gedacht, bijvoorbeeld 
in de politiek. De regeling is veroordeeld 
geweest om door de vooroordelen (of  
het gedachtegoed) die mensen hebben te 
worden ingevuld.” 

Er zijn dus determinanten die kunnen 
leiden tot delinquent gedrag. De vrije 
wil bestaat niet?
“Er zijn factoren die een sturend effect 
hebben, dat wil niet zeggen dat je die 
factoren niet zou kunnen aanpakken. 
Het ligt vast dat er iets gebeurd is, maar 
het hoeft niet vast te liggen dat het in de 
toekomst nogmaals gebeurt. Een machine 
is makkelijker te repareren dan een mens. 
Het is niet altijd gegeven dat je een 
determinant kan veranderen maar dat wil 
niet zeggen dat je het niet moet proberen. 
Je kan niet op voorhand zeggen: deze mens 
is wel te herstellen en deze niet, zover is de 
wetenschap nog niet.” 

“Of  de vrije wil bestaat, staat daar los 
van. Ik denk dat er wel iets van vrijheid 
is. In de Tbs-praktijk zie je mensen waar 
het nooit meer goed mee zou moeten 
komen op basis van hun determinanten, 
waarbij ineens het kwartje valt. Tegen alle 
verwachtingen in doen die mensen het 
opeens heel erg goed. ‘Wel of  geen vrije wil’ 
is een hele filosofische discussie, die recent 
op basis van neurobiologisch onderzoek 
weer is opgelaaid. Uit dat onderzoek blijkt 
misschien dat er geen vrijheid is om een 
actie te initiëren, maar dat er wél vrijheid 
is om een actie te inhiberen. Impulsen 
die je hebt als mens kun je tegenhouden, 
dat wist Freud al. Vanuit de filosofie 
wordt ook wel geprobeerd om vrije wil 
en determinisme compatibel te laten zijn, 
en misschien kan dat ook wel. Voor het 

strafrecht speelt nog iets anders. Stel dat 
er geen vrije wil is, kun je mensen dan nog 
wel verantwoordelijk houden voor hun 
daden? Het verantwoordelijk stellen door te 
straffen heeft immers ook een belangrijke 
maatschappelijke functie, die enigszins 
losstaat van de reactie op het individu.” 

“Het is belangrijk om te weten dat er niet 
alleen maar vrijheid is. Dit is echter nog niet 
het moment om de vrije wil helemaal dood 
te verklaren.” 

Op dit moment is Michiel van der Wolf  bezig met 
een Veni-onderzoek. Hierbij krijgen veelbelovende 
onderzoekers een persoonsgebonden beurs. In dit 
onderzoek maakt Van der Wolf  een internationale 
vergelijking tussen landen die een maatregel hebben 
die lijkt op de TBS om zo te onderzoeken aan 
welke grenzen deze maatregelen gebonden zijn, 
zowel juridisch als gedragskundig.  

“Uit dat onderzoek blijkt 
misschien dat er geen vrijheid 

is om een actie te initiëren, 
maar dat er wél vrijheid is 
om een actie te inhiberen.”

“Tussen de echte krank- 
zinnigen, waar geen schuld 
aan ‘kleefde’, en de ‘vrije-

keuze boeven’ zat een grote 
tussencategorie.”

“Impulsen die je hebt als mens kun je 
tegenhouden, dat wist Freud al.”

Bronnen afbeeldingen: 
http://www.wolfpublishers.com/book.php?id=822
http://www.eur.nl/talentday/talent_day_2013/veni/dr_mr_mjf_michiel_van_der_wolf/



Het experiment gaat als volgt: de 
proefpersoon zit op een stoel en kijkt 
naar een soort klok met een ronddraaiend 
lichtpunt. Zijn opdracht is simpel: de 
respondent moet zijn rechterhand of  –pols 
bewegen. Het gaat hierbij om een vrijwillig 
uitgevoerde beweging die de respondent 
bewust moet uitvoeren. Hij moet het 
moment waarop hij een aandrang voelt om 
zijn hand of  pols te bewegen, onthouden 
aan de hand van de plaats van het lichtpunt 
op de klok. Het moment dat deze aandrang 
zich voordoet, wordt het beslismoment 
genoemd (Libet et al., 1983). 
Door middel van een elektro-
encefalografie (EEG) wordt de activiteit 
in de hersenen gemeten. Hiervoor worden 
een aantal elektroden op het hoofd van de 
respondent geplaatst. Via de hoofdhuid 
kunnen elektrische potentiaalverschillen 
in de hersenen worden gemeten. Het 
beslismoment en de beweging zelf  worden 
door middel van de EEG zichtbaar 
gemaakt.
Tijdens het experiment werd het duidelijk 
dat enkele honderden milliseconden voor 
het moment dat de proefpersoon aangaf  
als zijn beslismoment, de hersenen al 
activiteit vertoonden. Deze activiteit wordt 
het readiness-potential genoemd (Libet 
et al., 1983). Het beslismoment ligt zo’n 
200 milliseconde voor het moment van 
beweging. Hersenactiviteit werd echter 
al 550 milliseconde voor de beweging 
gemeten, 350 milliseconde voor het 
beslismoment (Libet, 1985).
Dit impliceert dat het bewuste beslismoment 
eigenlijk de intentie om te bewegen volgt, 
in plaats van daaraan vooraf  te gaan en 

deze dus te veroorzaken (Purves et al., 
2008). Met andere woorden: de hersenen 
zijn al bezig met de voorbereiding van 
een uit te voeren beweging, voordat de 
respondent bewust heeft besloten om die 
beweging uit te willen voeren.

Vetotheorie
In een later artikel werkt Libet zijn eerder 
behaalde resultaten verder uit aan de hand 
van een door hem bedachte theorie: de 
‘vetotheorie’. Volgens deze theorie beschikt 
de mens over een vetorecht wat betreft 
het uitvoeren van bewegingen geïnitieerd 
door de hersenen. De hersenen zouden 
dus al bezig zijn met het voorbereiden 
van een uit te voeren beweging, maar die 
beweging kan uit vrije wil tegengehouden 
worden. Het tegenhouden van de beweging 
kan gedurende een periode van 100 tot 
200 milliseconde voor het moment van 
beweging. Deze ‘vetotheorie’ houdt 
dus in dat de onbewuste initiatie van 
een beweging met een bewuste wil kan 
worden tegengehouden (Libet, 1985). Op 
deze manier werd de vrije wil door Libet 
enigszins in ere hersteld: hoewel men niet 

uit vrije wil bewegingen start, kan men wel 
bepalen of  deze uitgevoerd mogen worden.

Ander onderzoek
Meerdere onderzoekers hebben zich over 
dit vraagstuk van de vrije wil gebogen. 
Echter, niet ieder van hen kwam tot 
dezelfde conclusie als Libet. De redenering 
en conclusie van Libet steunden op de 
aanname dat de gemeten hersenactiviteit 
alleen geassocieerd wordt met de 
voorbereiding op de uit te voeren beweging. 
Andere onderzoekers testten deze aanname 
door de hersenactiviteit voorafgaand aan 
een beslissing tot beweging te vergelijken 
met de hersenactiviteit die voorafgaat aan 
een beslissing om juist niet te bewegen. 
Er werd geen bewijs gevonden dat er 
meer hersenactiviteit was voorafgaand 
aan een beslissing tot beweging dan aan 
een beslissing om niet te bewegen. Dit 
resultaat leidde tot de conclusie dat de 
gemeten hersenactiviteit niet specifiek de 
voorbereiding van bewegingen aangeeft. 
Op basis van deze conclusie zouden de 
resultaten die Libet verkreeg met zijn 
experiment dus in dat opzicht geen bewijs 
leveren dat de bewuste vrije wil niet bestaat 
(Trevena & Miller, 2010).
Kortom, een experiment dat op het eerste 
gezicht veelbelovende resultaten omvat, 
blijkt eigenlijk niet zo veel te zeggen over 
het bestaan van de vrije wil.
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“De hersenen zijn al bezig 
met de voorbereiding van een 

uit te voeren beweging, 
voordat de respondent bewust 
heeft besloten om die beweging 

uit te willen voeren.”

“Deze ‘vetotheorie’ houdt dus 
in dat de onbewuste initiatie 

van een beweging met een 
bewuste wil kan worden 

tegengehouden.”

Bronnen 
Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E.W. & Pearl, D.K. (1983). Time of  conscious intention to act in  
relation to onset of  cerebral activity (readiness-potential). The unconscious initiation of  a  freely  
voluntary act. Brain, 106, 623-642.
Libet, B. (1985). Unconscious cerebral initiative and the role of  conscious will in voluntary action. The  
behavioral and brain sciences, 8, 529-566.
Purves, D., Brannon, E.M., Cabeza, R., Huettel, S.A., LaBar, K.S., Platt, M.L. & Woldorff, M.G. (2008).  
Principles of  Cognitive Neuroscience. Sunderland: Sinauer Associates, Inc.
Trevena, J. & Miller, J. (2010). Brain preparation before a voluntary action: evidence against  
unconscious movement initiation. Consciousness and cognition, 19, 447-456.

De bewuste vrije wil, bestaat die wel?
Enkele decennia geleden deed Benjamin Libet een experiment waarvan de uitkomsten het idee over de 
vrije wil van de mens veranderde. Kort gezegd was de conclusie van het experiment dat de hersenen al 
bezig waren met de initiatie van een besluit dat nog bewust gemaakt moest worden. Als je hersenen al 
bezig zijn met het in gang zetten van een beweging waarvan jij nog moet beslissen dat je die gaat maken, 
beschik je dan nog over een vrije wil?
Door: rianne kramer
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Bij de vrijwillige politie:  
De beëdiging
Ik ben Ivo en 21 jaar oud, studeer criminologie en zit inmiddels in het derde jaar. Ik zit bij de 
vrijwillige politie in Utrecht. Middels deze column vertel ik over mijn dagelijkse werkzaamheden als 
vrijwilliger bij het korps. 
Door : Ivo van wijngaarden

Het is een mooi aanzicht; bijna twintig 
politieagenten-in-de-dop volledig in tuniek 
op een podium. Op 23 maart, vroeg in de 
ochtend, zijn wij allen bijeengekomen om 
te worden beëdigd als vrijwillig agent bij 
het korps Utrecht. Op een mooie locatie 
in het centrum van Utrecht komen familie 
en vrienden bijeen om dit moment bij te 
wonen, het blijft een speciaal moment 
waarin je via de eed of  belofte aangeeft 
trouw en integer te zijn in je handelen. 
Voorafgaand aan het officiële gedeelte 
worden de vrijwillig agenten in spe even 
apart genomen door de ceremonie meester.  
Een beëdiging heeft namelijk een hoog 
ceremonieel karakter en moet daarom 
gestructureerd verlopen. Gelukkig is mijn 
tekst beperkt, na het voorlezen van de 
eed door de plaatsvervangend korpschef  

Midden-Nederland hoef  ik enkel ‘dat 
verklaar en beloof  ik’ te zeggen. Op 
alfabetische volgorde van achternaam 
zullen we posities innemen op het podium 
om vervolgens de plaatsvervangend 
korpschef  aan te kijken en de woorden uit 
te spreken. Het oefengedeelte zit erop en 
terwijl ik terugloop naar mijn familie in de 
andere zaal repeteer ik de woorden in mijn 
hoofd. 

De ceremonie begint met een presentatie 
van de ceremoniemeester plaatsvervangend 
korpschef  van Regio Utrecht. Hierin wordt 
de toegevoegde waarde van een vrijwilliger 
bij de politie nog eens stevig benadrukt. 
Bovendien wordt er dieper ingegaan op ons 
(tot op heden) afgelegd opleidingstraject en 
onze toekomstige werkzaamheden, vooral 
zeer interessant voor de aanwezige familie. 
Wij zitten allemaal netjes in tuniek op de 
eerste rij en via een microfoon worden 
enkelen van ons geïnterviewd, hieruit blijkt 
nog maar eens de diverse achtergronden 
die de vrijwillige politie kent. Een leraar, 
makelaar of  student; het kan allemaal. Tot 
slot wordt benadrukt wat voor belangrijk 
aspect de eed dan wel belofte is voor een 
politieagent, door deze eed af  te leggen 
beloof  je integer te handelen; bijvoorbeeld 
bij het opstellen van een proces verbaal. 

Na deze presentatie van drie kwartier 
worden we allen op het podium verwacht, 
we inspecteren elkaar goed of  de stropdas en 
pak nog recht zitten. De plaatsvervangend 
korpschef  van Utrecht leest het volgende 
voor: ‘Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk 
of  onmiddellijk, onder welke vorm dan 
ook, tot het verkrijgen van mijn aanstelling 
aan niemand iets heb gegeven of  beloofd. 
Ik zweer (beloof), dat ik, om iets in 
mijn betrekking te doen of  te laten, van 
niemand, middellijk of  onmiddellijk, enige 

beloften of  geschenken zal aannemen. Zo 
waarlijk helpe mij God almachtig’. Hierna 
gaat hij iedereen af  op het podium en hoort 
hij telkens: ‘dat verklaar en beloof  ik’. Van 
tevoren herhaal ik de stappen in mijn hoofd; 
ik doe een stap naar voren, handen langs 
het lichaam, een kleine pauze en ik zeg de 
woorden. Het gaat gelukkig goed, ik kan me 
nog herinneren dat bij de eerste inauguratie 
van Obama de zuiveringseed niet goed 
verliep. Maar nog veel belangrijker; ik meen 
wat ik zeg.  

Uiteindelijk krijgt iedereen een mooie 
bos bloemen en een proces verbaal van 
beëdiging. Bovendien krijgt iedereen nu 
een officieel legitimatiebewijs van de 
politie en kan zich zodoende als vrijwillig 
agent identificeren naar de burger. Toen 
ik na afloop op het hoofdbureau liep om 
het tuniek in te leveren werd ik ineens 
begroet als ‘collega’, je bent niet meer een 
buitenstaander maar maakt nu definitief  
deel uit van het korps. Daarnaast ben ik 
geplaatst in een eenheid met zes andere 
collega’s, samen zullen we onze eerste 
diensten in Utrecht draaien bij een 
voetbalwedstrijd of  een avondvierdaagse. 
Een mooie rondleiding door de meldkamer 
en onze toekomstige standplaats maakt mij 
enthousiast om straks in het korps Utrecht 
de eerste praktijkuren te gaan maken. Tot op 
heden heeft de opleiding plaatsgevonden in 
Amsterdam, ik heb inmiddels een medisch 
diploma behaald en komende maand zal 
ik een toets afleggen voor IBT. Dit zijn de 
integrale beroepsvaardigheden; technieken 
die iedere agent moet beheersen voor het 
omgaan met geweld, aanhoudingen en 
gevaarherkenning. 
De beëdiging was een mooie ceremonie 
met een serieuze kant. Het is een 
belangrijke gebeurtenis die je de rest van je 
politieloopbaan zult gebruiken. 
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De tweedaagse trip naar 
Utrecht 
Door: Anastasia de Bloeme, Sari Noordwest, Ester Heijmann en Maxime fakkeldij 

Dag 1

Lezing prof. Dr. Frans Koenraadt
De tweedaagse trip ging van start met een 
lezing van prof. dr. Frans Koenraadt. Hij zou 
dit college ingaan op fataal huiselijk geweld. 
Dit soort geweld kan op vele verschillende 
manieren voorkomen. Als dit geweld 
plaatsvindt, zal de rechter-commissaris 
of  de officier van justitie een onderzoek 
instellen naar de persoonlijkheid van de 
dader. Hiermee wordt tevens gekeken 
hoe het zover heeft kunnen komen. Het 
is belangrijk om allerlei facetten in kaart 
te brengen, omdat het gezin de hoeksteen 
van de samenleving vormt en deze daden in 
de toekomst voorkomen moeten worden. 
Vroeger was het erg lastig om huiselijk 
geweld in kaart te brengen. Met de nieuwe 
overheid, maar ook door verschillende 
privé-instanties, is hier verandering in 
gekomen. 

Prof. Koenraadt noemde enkele vormen 
van fataal huiselijk geweld. Ten eerste 
extended suicide, waarbij men ten einde 
raad is en bang dat men de kinderen niet 
meer kan verzorgen. Uit vrees wordt 
zelfmoord gepleegd en worden de kinderen 
meegenomen de dood in. Daarnaast 
noemt hij familicide, wat twee varianten 
heeft, namelijk dat de vader of  moeder 
de partner en de kinderen vermoordt, of  
dat de kinderen de vader of  moeder of  
andere gezinsleden doodt. De derde vorm 

is infanticide, waarbij het kind binnen één 
jaar na geboorte wordt gedood. Tenslotte 
noemt hij neonmaticide. Het kind wordt 
dan direct na de geboorte vermoord. Dit 
levert een strafvermindering op door de 
gemoedstoestand waar de moeder zich op 
dat moment nog in bevindt.

De homicide neemt momenteel af. Over 
kinderdoding is het moeilijk om uitspraken 
doen, omdat er een groot dark number 
is. Doordat kinderen nog geen netwerk 
hebben kunnen zij niet gemist worden. 
Dit vindt vaak plaats na een geheime 
zwangerschap. Doordat er verschillende 
vormen van homicide zijn, kan zowel een 
man als een vrouw het delict plegen. Men 
spreekt dan ook van een geëmancipeerd 
delict. Wel worden jonge kinderen vaker 
omgebracht door de moeder en oudere 
kinderen vaker door hun vader. Er 
kunnen verschillende motieven worden 
aangedragen om een kind te vermoorden, 
zoals psychotische doding, ongewenstheid 
van het kind, ernstige handicap, één 
kind-politiek, dochters als tweede keuze 
(female infanticide), religieuze of  sektarische 
invloeden, jaloezie en seksueel misbruik. 
Bij oudere kinderen gebeurt het soms 
ook vanuit een altruïstische gedachte: als 
bescherming tegen de grote boze wereld. 
Verder is het motief  soms wraak op de 
partner. Dit wordt ook wel medea genoemd, 
waarbij wraak letterlijk  wordt genomen 
over het lijk van het kind. Daarnaast is er 
soms sprake van het Munchausen by proxy-
sydroom. De ouder probeert hierbij aandacht 
te krijgen door ziekten te veroorzaken bij 
het kind met de dood tot gevolg. Tenslotte 
is de moord op het kind soms een ongeluk.

Er bestaan risicofactoren die de kans 
kan vergroten om tot zo’n daad te 
komen. Prof. Koenraadt haalt aan dat de 

dreiging van of  een vermeende verlating, 
werkeloosheid, eerdere detentie als gevolg 
van huiselijk geweld, stief/adoptiekinderen 
en dreigingen met moord of  vuurwapen 
factoren vormen die kunnen leiden tot 
homicide. Tenslotte zijn enkele casussen 
behandeld die aantoonden dat het lastig is 
om met dit soort delicten om te gaan. De 
delicten hebben grote impact op omgeving, 
maar vaak dient men wel rekening te 
houden met omstandigheden van de daders 
die zich min of  meer gedwongen voelen 
om tot de daad te komen.

Gastcollege Mr. Esther Vroegh
Na de lezing van prof. Koenraadt hebben we 
op de Utrechtse universiteit een gastcollege 
mogen bijwonen van advocate Esther 
Vroegh. Aan de hand van een zaak heeft 
ze ons uitgelegd hoe het advocatenleven er 
uit ziet, wat er allemaal bij komt kijken en 
hoe het allemaal in zijn werk gaat. Het was 
een heel interessante dag, waar we hebben 
geleerd om situaties door de ogen van een 
advocaat te bekijken.

Het advocatenkantoor waar mr. Vroegh 
werkt doet alleen maar zware strafzaken. 
Een voorbeeld daarvan is het strafproces 
tegen de Hells Angels. Mr. Vroegh is pro 
Deo advocate. Dit wil zeggen dat zij een 
kleine vergoeding krijgt van de staat. 
Hierdoor is zij dus minder duur dan andere 
advocatenkantoren die grote strafzaken 
doen en geen vergoeding krijgen, omdat 
cliënten bij haar niet het gehele bedrag 
hoeven te betalen.

Ze heeft uitgelegd hoe het strafproces in 
elkaar zit. Als eerste heb je de aanhouding. 
De maximale duur dat de politie je vast 
mag houden is drie dagen. Daarna wordt 
je voorgeleidt aan de rechter commissaris. 
Dit is een onafhankelijke rechter die alleen 
naar de belastende bezwaren kijkt. Na drie 
maanden komt er een pro forma zitting, 
waarna ze je nog drie maanden langer vast 
kunnen houden. Dan volgt er een 2e pro 
forma zitting, de zaak in eerste aanleg. 

“Doordat kinderen nog geen 
netwerk hebben, kunnen zij 

niet gemist worden.”
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Als laatste kan men nog hoger beroep en 
cassatie met zitting instellen. 

Tevens is gesproken over het belang van 
waarheidsvinding. Je moet bijvoorbeeld 
rekening houden met het fenomeen van 
valse bekentenissen. Het kan zo zijn dat 
deze bekentenis niet vrijwillig is afgelegd. 
Hiermee wordt bedoeld dat er sprake is 
geweest van druk. Zo kan er  sprake zijn 
van subjectieve druk, wat betekent dat de 
politie tijdens de verhoren met woorden/
praatjes de verdachte zo ver probeert 
te krijgen dat ze een bekentenis gaan 
afleggen. De politie wil vaak de zaak snel 
afhandelen, maar dit kan ten koste gaan 
van de waarheidsvinding. Dit was een 
interessant stuk voor ons criminologen, 
omdat waarheidsvinding een belangrijk 
element is in onze studie. 

Underground tour
Aan het begin van de avond een 
Underground Tour door Utrecht. De 
Utrecht Underground is een project dat 
vanuit De Stadsburg wordt gecoördineerd. 
Zij werkt samen met andere organisaties 
om op deze manier nieuwe vormen van 
werk en dienstverlening voor de gidsen 
te organiseren. De tour wordt gegeven 
door deze gidsen, die allemaal te maken 
hebben gehad met zware problematiek 
zoals verslaving en dak- of  thuisloosheid, 
zo ook onze gids van de avond Jan. De 
tour duurde ongeveer anderhalf  tot twee 
uur en tijdens de Underground tour heeft 
Jan ons meegenomen naar verschillende 
‘hot spots’ voor dak- en thuislozen in 
Utrecht. Hierbij vertelde hij zijn verhaal: 
over de tijd waarin hij zelf  dakloos was, hoe 
hij op de straat is beland en in aanraking 
kwam met drank en drugs, wat vervolgens 
over is gegaan in een hevige verslaving. 
Daarnaast vertelde Jan ons hoe hij weer 

op het rechte pad is gekomen, hoe het 
nu met hem gaat, wat hij doet en wat zijn 
toekomstplannen zijn. Ook al was het een 
zware periode van zijn leven, toch vertelde 
Jan zijn verhaal op een luchtige en soms 
grappige manier. Bijzonder was om te zien 
hoe hij met glimlach op zijn gezicht over 
zijn verleden sprak en hoe hij bijvoorbeeld 
vol verwondering vertelde dat hij het keer 
op keer weer voor elkaar kreeg diefstal 
te plegen in verschillende supermarkten. 
Daarbij konden we Jan iedere vraag stellen 
die in ons opkwam, van algemene tot zeer 
persoonlijke vragen. Dit alles droeg bij aan 
een indrukwekkende stadswandeling. Zeker 
een aanrader voor iedereen die niet altijd de 
normale paden wil bewandelen. 

Na deze lange en interessante eerste dag 
was het natuurlijk tijd voor gezelligheid.  

Dag 2

Op de tweede dag van onze criminologische 
trip hadden wij weer een druk programma: 
‘s ochtends zouden we een rechtszaak 
bijwonen bij de politierechter en ‘s middags 
stond een bezoek aan de Penitentiaire 
Inrichting Wolvenplein gepland.

Om 10 uur moesten wij aanwezig zijn bij 
de rechtbank. Na een uitgebreide controle 
van jassen, tassen en mensen mocht de 
hele groep plaatsnemen in de wachtruimte. 
Er werd stiekem druk gespeculeerd: wie 
zouden de verdachten zijn en wat zouden 
ze hebben gedaan?

Na binnenkomst en introductie van de 
politierechter kregen wij eindelijk ons 
antwoord. De verdachte had 3 bierkratten 
gestolen in de supermarkt. Hij had stiekem 
lege kratten uit het magazijn gehaald en 
deze opnieuw door de automaat gedaan, 
waardoor hij een waardebon kreeg en 
hiervan zijn boodschappen kon betalen.

Wat in eerste instantie een beetje een 
saaie zaak leek, werd toch interessanter. 
Deze man kampte met achterliggende 
problematiek en zijn motieven lagen 
dieper: wanneer hij deze kratten niet had 

gestolen, had hij simpelweg zijn eten niet 
kunnen betalen.

Vervolgens kregen we een rondleiding in 
de Penitentiaire Inrichting Wolvenplein. 
Dit is de oudste gevangenis van Nederland 
die nog in gebruik is. Een deel van de 
gevangenis is gerenoveerd, maar bij 
binnenkomst kan je nog goed de oude 
delen zien. Er stonden in de hal ook enkele 
oude voorwerpen tentoongesteld, zoals een 
oud bewakersuniform.

De rondleiding begon in de 
bezoekersruimte, waar de gevangen en hun 
bezoekers duidelijk worden gescheiden 
door een muurtje van ongeveer een 
meter hoog en goed in de gaten worden 
gehouden door bewakers aan beide zijden. 
Voordat de gevangenen deze ruimte 
betreden worden ze goed gecheckt. Onze 
rondleider vertelde dat de PI met een 
speciaal vingerafdrukkensysteem werkt, 
nadat een gevangene ooit stiekem van plek 
had gewisseld met zijn tweelingbroer.

Hierna mochten we een kijkje nemen 
in de cellen, de medische ruimte en de 
activiteitenruimte. Als ‘werk’ ontwerpen 
en bedrukken de gevangenen onder andere 
t-shirts, wat heeft geleid tot een echt 
kledingmerk, te bestellen op stripesclothing.
com.

Al met al was het een erg geslaagde trip!

“Er werd stiekem druk 
gespeculeerd: wie zouden de 

verdachten zijn en wat zouden 
ze hebben gedaan?”

“Wat in eerste instantie een 
beetje een saaie zaak leek, 
werd toch interessanter.”
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Waar wij het wel over eens zijn is dat wij 
als criminologen, die in het bijzonder 
geïnteresseerd zijn in het kwade van de 
mens, niet voorbij kunnen gaan aan dit 
vraagstuk; wat is het kwaad en wanneer 
spreken we over het kwade? Zonder hier 
een betekenis aan te geven dan wel een 
belang aan te hechten, kunnen we niet 
verder. Als wij de crimineel als de bron van 
het kwaad zien, behoeft dat immers enige 
verklaring dan wel een verantwoording, 
en in eerste instantie aan onszelf. Als 
wij immers zelf  niet eens begrip hebben 
van het fenomeen dat wij trachten te 
onderzoeken, dan is de verantwoording aan 
een extern persoon van ondoenlijke aard. 
Vragen als: waarom is stelen slecht, waarom 
is het dienen van het algemeen belang wel 
of  niet goed, zijn vragen die je van een klein 
kind zou verwachten. Grote mensen zoals 
wij, die denken die antwoorden in pacht te 
hebben, zouden er echter ‘goed ’ aan doen 
die antwoorden in twijfel te trekken. Dit is 
een vaardigheid, die behoort tot het domein 
van de rede. We hebben er meer voor nodig 
dan alleen onze intuïtie. Begrip hebben 

van een fenomeen veronderstelt namelijk 
het bewust zijn van dat begrip, dat men 
enige kennis beheerst waardoor het hele 
domein van de zuivere menselijke kennis in 
kaart wordt gebracht1. Middels redeneren, 
empirie en deductie kunnen we ‘waarom- 
vragen’ stellen2. We hebben zodoende meer 
nodig dan alleen onze intuïtie. 

Ethiek is ook geen kwestie van onze 
intuïtie, omdat ethiek niet een discipline 
is die tracht om uiteindelijk tot ‘het 
antwoord’ te komen. Het is überhaupt 
geen discipline die een ‘wat- vraag’ wil 
beantwoorden. De ‘waarom- vraag’ is veel 
wezenlijker. Dat ethische theorieën ietwat 
rare consequenties kunnen hebben is het 
gevolg hiervan. Het zet ons daarmee aan 
het denken. Het helpt ons bij het definiëren 
van bepaalde waarden als goed en slecht. 

Zo kan er weliswaar beweerd worden dat je 
als filosoof  door kan gaan met het stellen 
van waaromvragen, intussen komt men niet 
tot een antwoord. Het gaat er dan ook om 
dat je door het stellen van de ‘juiste’ vragen 
tot een grondbegrip komt. In haar essentie 
is ethiek dan ook niets anders dan een spel 
dat altijd gespeeld wil worden. Het is een 
continuerend proces; een straatje zonder 
eind. Wanneer wij immers ophouden 
met het stellen van vragen over waarom 
en wanneer iets goed of  slecht is, houdt 
een menselijk aspect in ons mens zijn op, 
namelijk het stellen van vragen dat leidt 
tot de bron, de oorsprong van hetgeen wat 
onze aandacht vergt. Bijvoorbeeld wat wij 
uiteindelijk als ‘deviant’ benoemen. Enkel 
en alleen beroep doen op onze intuïtie 
biedt derhalve geen soelaas. 

Wanneer wij bovendien spreken over 
intuïtie impliceren we te spreken over 
een ‘onbewerkt’ en ‘ongrijpbaar’ geval. 
Onze intuïtie is een ruw en ongepolijst 
aspect van ons zijn. Dat intuïtie er is, zal 
ik niet ontkennen, maar dat het ook nog 
moet worden, zal ik alleen maar blijven 
bevestigen. Om het te polijsten, vervolgens 
glad en glanzend te maken, vergt een 
intensieve en langdurige ontwikkeling. 
Hoewel we tegenwoordig niet anders 
kunnen denken, staat een boom er ook niet 
opeens. Een boom groeit uit een boomzaad 
en ondergaat een heel proces om een boom 
te worden. Zo heeft ieder persoon zijn 
eigen ontwikkeling. De één is daarmee ook 
de ander niet. Daarmee doel ik ook op zijn 

OPINIE

“Wat is het kwaad en 
wanneer spreken we over het 

kwade?”

Ethiek is meer dan alleen 
intuïtie 
Ethiek is een onmisbaar onderwerp van bespreking voor een criminoloog. Waar de gemiddelde student 
in vier jaar tijd zijn diploma weet te behalen, is ethiek een straatje zonder eind. Het is een discipline 
waar eeuwenlang over is geschreven en over geschreven zal worden; een vraagstuk dat ons aller tijden 
bezig zal houden. Zo is het ook een thema wat de criminosofen bezig houdt. In de vorige editie heeft 
Erik Jaspers ethische theorieën uiteengezet. Hij heeft hierin het belang van de intuïtie aangehaald. 
Hiermee heeft hij ook willen betogen dat wij, studenten criminologie, niet onderricht hoeven te 
worden in ethiek, nu het louter een kwestie is van intuïtie. Logischerwijs om hier tegenin te gaan, zoals 
gewoonlijk ben ik het namelijk niet eens met Erik Jaspers. 
Door: Aslihan Durmus

Criminosofie

Dat is wat ons bezighoudt. Aslihan Durmus (21) en Erik Jaspers (21), 
studenten Criminologie en Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied, met één 
been in de criminologie, met het ander in de filosofie. 
Daar houden de overeenkomsten dan ook meteen weer op. Sommige mensen 
zijn het immers nooit met elkaar eens. In deze rubriek proberen wij dan ook 
onze systematische onenigheid productief te maken. 
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vaardigheden en kwaliteiten. De één is of  
heeft zich simpelweg meer ontwikkeld dan 
de ander. Dat is ook met intuïtie het geval. 
Waar de één voorkeur geeft om zich alleen 
maar cognitief  te ontwikkelen, is de ander 
bezig met de ontwikkeling van zijn eigen 
intuïtie, terwijl weer een ander zichzelf  als 
een geheel dan wel een opdracht ziet dat in 
al zijn onderdelen en facetten ontwikkeld 
dient te worden. Hoe kunnen we dus een 
beroep doen op onze intuïtie als we er niet 
van uit kunnen gaan dat ieder mens dan 
wel criminoloog over dezelfde zogenaamd 
ontwikkelde intuïtie beschikt? Ieder 
persoon ontwikkelt zich op zijn of  haar 
eigen ritme en op basis van de keuzes die 
hij of  zij zelf  maakt. Intuïtie is derhalve 
evenals ethiek een ongrijpbaar geval. 

Een ander aspect dat van belang is, is 
dat wij ook maar subjecten zijn die deel 
uitmaken van allerlei machtsstructuren. 
Het maakt ons als burgers, heteronoom. 
Foucault gaat er bijvoorbeeld vanuit dat 
gedragingen en ervaringen door allerlei 
machtswerkingen worden bepaald. Dit 
zal een doorn in het oog zijn van fervente 
voorstanders van de vrije wil, maar juist 
ook voor degenen die beweren dat we met 
enkel intuïtie de ethiek kunnen begrijpen. 
Als beklaagde zijn er vele factoren die jouw 
rechtszaak beïnvloeden. Dat een rechter in 
een zaak een bepaalde beslissing neemt, is 
niet alleen afhankelijk van wat het wetboek 
stelt. Heeft de rechter een goede dag, dan 
zal zij ontvankelijker zijn voor verhalen 
waarin de beklaagde tracht te betogen dat 
hij zijn leven zal beteren. Het zijn punten 

waar wij vaak niet bij stilstaan. Niettemin 
is het zaak dat we bewust zijn dat deze 
machtsstructuren ervoor zorgen dat wij 
niet op basis van intuïtie de ethiek kunnen 
begrijpen. Dit wordt immers vertroebeld 
onder allerlei machtsstructuren die zich 
over ons heen, als subject onder een sluier 
der onwetendheid, manifesteren. Ethiek is 
daarom niet alleen een spel dat gespeeld wil 
worden, maar een spel dat gespeeld wordt. 

Oftewel juist die vreemde consequenties 
van ethische theorieën zijn serieuze stof  
om over na te denken. Het zijn punten 
die onze aandacht vergen. Het moet ook 
onze focus hebben, opdat we uiteindelijk, 
vaak ieder voor zich, kunnen uitmaken 
waarom iets goed of  slecht is. Vaak is dit 
echter normatief. Om heel eerlijk te zijn 
gaan die discussies mij ook bijster voorbij, 
want zoals betoogd gaat het niet om de 
antwoorden, maar om het aan banden 
leggen van vooronderstellingen van wat 
wij zogenaamd goed dan wel slecht achten. 
Niet de ‘wat’ vraag, maar de ‘waarom’ 
vraag is essentieel. Met inachtneming dat 
wij wezens zijn in wording vrees ik dat een 
intuïtie daar niet bedreven voor is. Intuïtie 
is een aspect van de mens, eentje dat 
onderwezen dient te worden. Ook voor de 
criminologie studenten die een bijzonder 
aanleg zouden kunnen hebben in de ethiek. 
Misschien dat Hume met zijn uitspraak: ‘de 
rede is de slaaf  van onze passies’, de ethiek 
enigszins heeft onderschat. Een straatje 
zonder eind betekent immers dat er geen 
eindpunt is. Dat is ook het enige zinnige 
wat ik eigenlijk over de ethiek an sich te 
zeggen heb.

OPINIE

“In haar essentie is ethiek 
dan ook niets anders dan 

een spel dat altijd gespeeld 
wil worden.”

“Misschien dat Hume met zijn 
uitspraak: ‘de rede is de slaaf 

van onze passies’, de ethiek 
enigszins heeft onderschat.”

Bron: 
1  2 http://www.geestkunde.net/uittreksels/ik-kritiek- 
 rede.html
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criminologie in (internationale) Actie:  
Studiereis Marokko april 2013 

Gedurende de reis waren er verscheidene 
activiteiten waardoor het studiegehalte 
hoog bleef. Ten eerste waren verschillende 
lezingen; een professor vertelde over 
Marokkaanse mensenrechten en de 
Arabische lente, een Koninklijke 
Marechaussee liaison berichtte over de 
vele smokkelroutes in Noord- Afrika 
(zowel drugs- als mensensmokkel) en een 
medewerker van de Verenigde Naties gaf  
een presentatie over migratie. Marokko 
is een rijk land qua cultuur en dit ging 
zeker niet onopgemerkt met als één van 
de hoogtepunten de Hassan II moskee 
in Casablanca. De drukke markten van 
Marrakech en het Joodse museum maakte 
de culturele ervaring compleet. Als sluitstuk 
van de reis was er een kamelentocht in de 
Sahara met een overnachting onder de 
sterren, zeer indrukwekkend. Echter bleek 
kameelrijden niet zo comfortabel als het 
eruit ziet! 

Aan de hand van verschillende foto’s 
zullen bijzondere, grappige en leerzame 
hoogtepunten uit de reis worden 
beschreven. 
 
Deze foto (afbeelding 1) illustreert het 
chaotische verkeer in Marokko. We 
bevonden ons veel op de weg met een 
grote bus om de afstanden tussen steden 
te overbruggen. Deze jeep stond midden 
op een kruispunt in Casablanca, de bumper 
ligt er compleet af  en een soort olie ligt 
op de weg. Er was verder niemand meer 
aanwezig, noch leek iemand leek zich te 
storen aan de verlaten jeep. We waren op 
weg naar het Joodse museum, toen wij twee 
uur later op de terugweg waren stond de 
jeep er nog steeds.

Het drukke plein in Marrakech vormt 
het toeristische centrum van de stad 
(afbeelding 2 en 3). Uit onderzoek van 
‘oplichters in het buitenland’ (aflevering 3, 
14 april op SBS 6) blijkt dat toeristen op 
dit plein geregeld opgelicht worden. Zo 
worden vazen, tapijten en andere objecten 
verkocht als antiek (met bijbehorende hoge 
prijzen) terwijl deze vaak helemaal niet 
zo antiek blijken te zijn. Potten en vazen 
worden vakkundig oud gemaakt met beitels 
en schuurpapier. Tapijten worden antiek 
gemaakt door deze te  bewerken met scharen 
& olijfolie en vervolgens in de zon te laten 
drogen. Apen en slangen zijn ook vaste 
bewoners van dit plein, een (ongevraagde) 
foto met zo’n dier kost al snel 20 tot 50 euro 
waarbij afdingen vaak tot kwade reacties 
leidt. Er lopen verschillende mensen op het 
plein die je maar al te graag naar een lokale 

winkel of  restaurant brengen. Deze ‘gidsen’ 
krijgen vervolgens maar liefst 50% van de 
uitgave van de toerist in die winkel of  dat 
restaurant, door dit commissiesysteem 
blijven de prijzen op markt van Marrakech 
kunstmatig hoog. Desalniettemin, met 
dit in het achterhoofd, blijft het een hele 
ervaring om een middag over dit plein te 
slenteren in de hoogstaande zon!

Door: Ivo van wijngaarden
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Van 1 april tot 8 april zat Criminologie in Actie met een studiereis in Marokko en in dit artikel zal 
worden ingegaan op deze avontuurlijke en leerzame reis. Naast een algemeen reisverslag over deze 
interstedelijke trip zullen enkele foto´s de revue passeren om een beeld te geven. Het hoofdthema 
van deze reis was ´grootstedelijke problematiek´, dit werd vormgegeven door meerdere subthema´s 
zoals migratie, criminaliteit en mensenrechten. Er werden drie steden bezocht; vanuit het vliegveld 
in Marrakech was Rabat de eerste bestemming en aldaar werd er een dagtrip georganiseerd naar 
Casablanca. Tot slot eindigde de reis weer in Marrakech. 

Afbeelding 1 Afbeelding 3

Afbeelding 2



Afbeelding 4 toont een opmerkelijke 
kameel, deze kameel drinkt (lees: gooit naar 
binnen) een heel flesje cola om vervolgens 
het lege flesje uit te spuwen op de grond. 
Het was te zien aan de staat van het gebit 
(met name het glazuur) dat deze kameel 
dit trucje al veel vaker heeft gedaan. Deze 
kameel kwamen wij tegen op weg naar 
Zagora, de eindplaats van de bus alwaar 
wij verder de Sahara introkken op een 
kameel. Afbeelding 5 toont het uitzicht 
bij Aït Benhaddou. Deze bijzondere plek 
is ondermeer een setlocatie geweest voor 
films als ‘Gladiator’, ‘Prince of  Persia’ en 
‘The Mummy’. Voor de film ‘Gladiator’ is 
er zelfs een poort gebouwd in deze stad die 
bijna niet te onderscheiden is van de andere 
authentieke huizen en poorten. Vaak zijn 
de inwoners van deze stad ook figuranten 
in de films omdat zij Arabisch spreken en 

goedkoper zijn dan ingevlogen figuranten. 
Deze plek staat dan ook niet voor niks op 
de UNESCO werelderfgoedlijst. 

Op afbeeldingen 6 en 7 is de Hassan II 
moskee te zien in Casablanca. Deze moskee 
is immens groot en biedt ruimte aan meer 
dan 20 000 gelovigen. Mede hierdoor is 

er een bijzonder dak aangebracht; een 
uitschuifbaar dak. Dit dak kan binnen drie 
minuten worden opgeschoven om zo frisse 
lucht en wat zonnestralen in de moskee toe 
te laten. Uit respect moeten de schoenen 
in een doorzichtige plastic zak, krijg je een 
soort toeristensticker opgeplakt en moeten 
vrouwen een hoofddoek om. 

Onder de grote zaal van afbeelding 7 
schuilt nog een heel badhuis waar mannen 
en vrouwen (natuurlijk gescheiden) zich 
kunnen wassen alvorens te beginnen aan 
het gebed. Er zit zelfs een hammam (soort 
zwembad) in de moskee, deze heeft niks 
met de Islam te maken maar is een sociale 
ontmoetingsplek. Helaas zijn hier nog niet 
veel vriendschappen gesloten, in al die jaren 
is het nog nooit gebruikt. De moskee kijkt 
uit over de kustlijn van Casablanca, toch 
bleef  het voor ons enkel bij dit aanzicht. 
Toen we na afloop nog de stad wilde 
bezoeken bleek dit namelijk onmogelijk; 
de koning was op bezoek in Casablanca 
en alles was hermetisch afgesloten. De 
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Afbeelding 5 Afbeelding 6

Afbeelding 4
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politiemannen zijn alom vertegenwoordigd 
langs de snelweg, om de 100 meter stond 
wel een agent. Het blijkt wel hoe belangrijk 
de koning is.

Het eten in Marokko (zoals te zien op 
afbeelding 8 en 9) heeft als belangrijkste 
gerecht de ‘Tajine’: een bord met daarop 
een piramide-achtige vorm, deze deksel 
wordt van het bord afgehaald en daaronder 
ligt een stuk vlees en groente. Dit gerecht 
wordt vaak gecombineerd met een grote fles 

water en een mand met wat brood. Het is 
de bedoeling om alles met de handen op te 
eten. Het brood wordt dus afgescheurd en 
als een soort vork gebruikt om de ‘Tajine’ op 
te eten. Een compleet driegangen diner in 
Marokko is zeer betaalbaar, een gemiddeld 
diner kost 100 dirham (en dan eet je véél), 
dit is omgerekend nog geen 10 euro. Vaak 
eindigt een diner met muntthee, die veel 
zoeter is dan de naam doet vermoeden. 
De thee wordt van grote hoogte in de 
kopjes geschonken en is een ware aanslag 

op het glazuur. Desalniettemin is het een 
smakelijke afsluiting en een energieboost 
voor de rest van de avond!

Uiteindelijke eindigde de reis op 
kamelen in de Sahara. Het was een zeer 
veelzijdige reis met veel leerzame en 
culturele hoogtepunten. Het is een rare 
gewaarwording om vanuit een kameel in de 
verlaten woestijn weer terug te moeten naar 
het drukke leven op de universiteit.

STUDIErEIS MArOkkO

Afbeelding 10Afbeelding 9

Afbeelding 7 Afbeelding 8
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Vluchtelingen in Marokko

Volgens het Hoog Commissariaat der 
Verenigde Naties voor Vluchtelingen 
(UNHCR) waren er in januari 2012 736 
vluchtelingen aanwezig in Marokko. Dit 
getal is gebaseerd op het aantal mensen 
dat erkend is als vluchteling op grond van 
het Internationaal Verdrag betreffende de 
Status van Vluchtelingen, ook wel bekend 
als de Conventie van Genève. Voor de 
volledigheid, iemand is volgens dit verdrag 
een vluchteling als hij een persoon is die 
“uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn 
ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een 
bepaalde sociale groep of  zijn politieke overtuiging, 
zich bevindt buiten het land waarvan hij de 
nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat 
land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde 
vrees, niet wil inroepen, of  die, indien hij geen 
nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar 
hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen 
niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet 
wil terugkeren.”1

Hoewel Marokko de Conventie van 
Genève wel heeft ondertekend, heeft 
het land geen nationaal asielsysteem 
ontwikkeld. Hierdoor is het UNHCR 
de enige organisatie die de registratie 
van het aantal vluchtelingen bijhoudt  
(www.unhcr.org).

De meeste vluchtelingen zijn afkomstig uit 
West- en Centraal-Afrika en het Midden-
Oosten. Het gaat hier voornamelijk om 
Ivoorkust, de Democratische Republiek 
Congo, Irak en bezette Palestijnse gebieden. 
90% van de vluchtelingen afkomstig van de 
sub-Sahara komt via de grens met Algerije 
Marokko binnen. Uit onderzoek blijkt 
dat er een netwerk bestaat van mensen 
uit Nigeria, Congo en Ivoorkust die voor 
ongeveer €150 vluchtelingen vanuit Algerije 

de grens met Marokko over brengen. 
Daarnaast komen sommige vluchtelingen 
via Mauritanië of  Mali naar Marokko (Ten 
Brinke, 2011).
In de meeste gevallen is het zo dat een 
vluchteling enigszins in zijn eigen regio 
blijft. Echter, de landen waar de meeste 
vluchtelingen in Marokko vandaan komen, 
zoals Congo en Ivoorkust, liggen toch een 
behoorlijk eind verderop. Waarom vluchten 
zij helemaal naar Marokko?

Marokko heeft de reputatie van een stabiel 
en gastvrij land, hoewel de gebeurtenissen 
van de Arabische lente in 2011 daar wel een 
deuk in hebben geslagen (Ten Brinke, 2011). 
Daarnaast grenst Marokko aan Europa; 
denk niet alleen aan het vaste land van 
Spanje, maar ook aan de Spaanse enclaves 
Melilla en Ceuta, die zich in Marokko 
bevinden (Ten Brinke, 2011 & Gold, 1999). 

Veel vluchtelingen zijn van mening dat dit 
mogelijkheden biedt om verder te reizen 
naar Europa, mocht Marokko niet aan hun 
verwachtingen voldoen (Ten Brinke, 2011).

In verschillende verdragen worden rechten 
toegekend aan vluchtelingen. De Conventie 
van Genève is hier een voorbeeld van. Deze 
rechten zijn echter niet geïmplementeerd 
door de Marokkaanse autoriteiten. Om deze 
reden hebben vluchtelingen in Marokko 
weinig kans om een goed bestaan op te 
bouwen. Enkele nationale en internationale 
organisaties, zoals het UNHCR, hebben 
het heft in handen genomen en komen 
op voor de rechten van vluchtelingen. 
Desalniettemin dient de Marokkaanse 
overheid actie te ondernemen om een 
goed bestaan te kunnen garanderen voor 
een vluchteling. Door de vluchtelingen toe 
te laten tot de Marokkaanse samenleving, 
krijgen zij de mogelijkheid tot een goed 
bestaan. Hier kan ook het land zelf  van 
profiteren, mochten de vluchtelingen hun 
professionele vaardigheden en kennis 
toepassen in de Marokkaanse samenleving 
(Ten Brinke, 2011).
Het is dus niet alleen boeiend om migratie 
vanuit Marokko naar Nederland te 
bestuderen, ook migratie vanuit andere 
landen naar Marokko toe blijkt boeiend te 
zijn!

Door: rianne kramer

Bij de woorden ‘vluchteling’ en ‘Marokko’ denkt men al gauw aan de geëmigreerde Marokkanen die 
in Nederland wonen. Echter, Marokko is niet alleen een land waar mensen emigreren, maar ook 
immigreren. Tijdens de studiereis kregen wij de kans om een lezing van het UNHCR bij te wonen, 
waar we interessante informatie kregen over onder andere dit onderwerp.

“Marokko heeft de 
reputatie van een stabiel 
en gastvrij land, hoewel 
de gebeurtenissen van de 
Arabische lente in 2011 

daar wel een deuk in 
hebben geslagen.”

Bronnen en toelichting:
Gold, P. (1999). Immigration into the European Union via the Spanish enclaves of  Ceuta and Melilla: A reflection of  regional economic disparities. Mediterranean Politics,  
  4:3, 23-36.
Ten Brinke, D. (2011). Being a refugee in Morocco. Analysing the livelihood of  refugees in and the relation to geographical and social mobility. Ongepubliceerde scriptie, Radboud  
  University Nijmegen, Nijmegen.
UNHCR. (2013). UNHCR regional operations profile –North Africa. Geraadpleegd op 24 april 2013 via http://www.unhcr.org/pages/49e4860d6.html
Afbeeldingen: 
http://daisyvega.com/things-to-do-in-morocco/ 
http://www.wshrw.org/en/meeting-with-the-parties-on-the-confidence-building-measures-palais-des-nations-geneva-19-september-2012/
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Drugshandel en 
mensensmokkel in Marokko
Bespreking lezing van jack Monster, 2 april 2013, NIMAr rabat

De aanpak van probleemgebieden in Marokko is allesbehalve ideaal. Criminaliteitsbestrijding 
kenmerkt zich door corruptie, een sterke hiërarchie en ten gevolge hiervan moeizame samenwerking. 
Jack Monster, luitenant bij de Koninklijke Marechaussee en als attaché werkzaam bij de Nederlandse 
ambassade in Rabat, onderscheidt drie probleemgebieden waarvan hij betrokken is bij de aanpak, in 
samenwerking met de KLPD en de AIVD. Deze probleemgebieden zijn verdovende middelen, illegale 
(irreguliere) mensensmokkel en het witwassen van (crimineel) geld.   

Door: Nienke de Munck

STUDIErEIS MArOkkO

Moeizame samenwerking 
Om deze probleemgebieden effectief  aan 
te pakken, is het noodzakelijk samen te 
werken met lokale instanties, waaronder 
de BNPJ (de nationale recherche van 
Marokko). De samenwerking laat volgens 
Monster echter te wensen over. Dat 
Marokkaanse autoriteiten en organisaties 
een sterke hiërarchische structuur kennen 
en zich laten typeren als gesloten instituties, 
heeft als gevolg dat het lastig is informatie 
te krijgen. Als je een gesprek  krijgt met 
iemand die informatie kan verschaffen naar 
aanleiding van een vraag die je schriftelijk 
hebt ingediend, kun je bij dat gesprek 
slechts die antwoorden krijgen waarop je 
vraag rechtstreeks gebaseerd was. Heeft 
men naar aanleiding van het antwoord 
nieuwe vragen of  meer informatie nodig, 
dan begint de zoektocht naar antwoorden 
weer van voor af  aan, aan de voet van de 
organisatie. 

Drugshandel
Naast de moeizame samenwerking zijn er 
andere complicaties waar men tegenaan 
loopt in de aanpak van probleemgebieden. 
Deze complicaties komen onder andere 
tot uiting in de aanpak van verdovende 
middelen. Marokko kent een bloeiende 
handel in hasjiesj. Marokko heeft met 
verschillende staten, waaronder Spanje, 
bilaterale verdragen gesloten om deze 
illegale handel aan te pakken. Tegelijkertijd 
lijkt er een soort gedoogbeleid te zijn 
ontstaan. Enerzijds worden er wel degelijk 
acties georganiseerd waarbij hasjiesj 
worden onderschept, maar anderzijds blijft 
de daadwerkelijke kweek buiten schot. 
Door het probleem niet bij de bron aan 
te pakken, wordt het onmogelijk om het 
effectief  aan te pakken. Men kan zich 
afvragen of  de Marokkaanse autoriteiten 
de illegale drugshandel wel degelijk willen 
aanpakken. Voorzichtig worden her en 
der vermoedens uitgesproken dat mede 
op dit gebied corruptie plaatsvindt tot 
in de hoogste lagen van de Marokkaanse 
samenleving. 

Mensenhandel
Maar de aanpak van illegale drugshandel is 
niet het enige probleemgebied waar effectief  
optreden ontbreekt. Ook de aanpak van 
mensenhandel laat te wensen over. Door de 
sterke hiërarchie en de logge bureaucratie 
is het welhaast onmogelijk om snel actie 
te ondernemen op cruciale momenten. 
Op momenten dat er mogelijkheden zijn 

en er informatie is om iets te doen tegen 
mensensmokkel en mensenhandel, wordt 
optreden tegengewerkt door de regels en 
procedures die gevolgd moeten worden. 
De juiste mensen en middelen kunnen 
niet op het juiste moment bereikt worden, 
waardoor er onnodig gaten ontstaan waar 
mensensmokkelaars dankbaar gebruik van 
maken. 

Full package deal 
Irreguliere migranten trekken via de 
ECOWAS-landen1  richting Marokko. Deze 
weg is in het geheel niet eenvoudig en 
onderweg komt men regelmatig barrières 
tegen. Dit zijn enerzijds natuurlijke 
drempels, zoals het doorsteken van 
woestijnen of  gebergtes, en anderzijds 
menselijke barrières. Op veel plekken 
komen irreguliere migranten mensen tegen 
die zijn betrokken bij mensenhandel- en/
of  smokkel. Om de kans op een succesvolle 
migratie te vergroten, laten veel migranten 
zich verleiden om samenwerking met 
deze mensenhandelaren- en smokkelaars 
aan te gaan. Zo vertelt Jack Monster 
over een zogenaamde ‘full package deal’. 
Mensen die dit verband aangaan, krijgen 
hulp op de belangrijkste vlakken van hun 
migratie, zoals documentatie en vervoer. 
Hier wordt echter een hoge prijs voor 
betaald. Mensensmokkelaars vragen 
gigantische bedragen voor hun hulp. 
Illegale immigranten beschikken over het 
algemeen niet over veel middelen. Het komt 
derhalve voor dat bij een full package deal 



reeds wordt afgesproken dat de migrant 
in het land van bestemming moet gaan 
werken om zijn schuld af  te lossen. Veel 
vrouwelijke irreguliere migranten komen 
via deze weg in de prostitutie terecht. 
Heel zwart-op-wit stelt Jack Monster dat 
het daarom te betwijfelen valt of  we deze 
vrouwen ‘slachtoffers van mensenhandel’ 
kunnen noemen. Ze stemmen er immers bij 
voorbaat mee in. Er wordt zelfs geopperd 
dat veel vrouwen zéggen slachtoffer te zijn, 
omdat ze dan een grotere kans hebben om 
een legale verblijfsstatus te bemachtigen. 

Bewuste keuze, dus geen slacht-
offer? 
Zou je kunnen zeggen dat deze vrouwen 
geen slachtoffer zijn van mensenhandel? 
Enerzijds valt er iets voor te zeggen dat 
iemand die ergens een bewuste keuze voor 

maakt, ook de verantwoordelijkheid voor 
deze keuze moet nemen. Daartegenover 
staat dat mensen die gedwongen worden 
een keuze te maken, minder verwijt valt 
te maken. De afweging hierbij is dus of  
deze vrouwen gedwongen zijn geweest te 
kiezen voor een full package deal, of  dat 
zij hier vrijwillig mee ingestemd hebben. Is 
er sprake van een keuze als er geen andere 
optie is, of  als de eventuele alternatieven 
dusdanig afschrikwekkend zijn dat geen 
weldenkend mens de keus daarvoor zou 
maken? De levensomstandigheden van 
irreguliere migranten zijn met regelmaat 
dermate hopeloos dat het niet als een optie 
wordt gezien om hier naar terug te gaan. 
Jarenlange arbeidsuitbuiting of  werken 
in de prostitutie is dan een noodzakelijke 
drempel in de zoektocht naar een beter 
bestaan. Als er geen andere opties –lijken 

te- zijn, dan kan ook niet gesproken worden 
van een vrijwillige of  bewuste keuze. Dit 
betekent dat deze vrouwen wel degelijk 
slachtoffer zijn van mensenhandel en 
uitbuiting. Het feit dat ze een keuze lijken te 
maken is bedrog en zou niet meegerekend 
moeten worden in de afweging van 
slachtofferschap. Een mens die uit 
erbarmelijke omstandigheden probeert te 
ontvluchten, verdient het niet om naast 
alle overige ellende ook nog beschuldigd te 
worden van vals slachtofferschap. 

STUDIErEIS MArOkkO
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Bronnen en toelichting:
1 Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse 
Staten, een regionale groep van vijftien landen, 
waaronder Gambia, Ghana en Liberia. 
Afbeeldingen:
www.nujij.nl 
www.hbvl.be

Afbeelding 1: De groengekleurde landen zijn de EcOwAS-landen
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Een criminologe als onderzoeker 
naar mensenhandel en seksueel 
geweld tegen kinderen
Door: renée Buijs 

Hoe heb je je studietijd ervaren?
“Ik vond het heel leuk, vooral door CIA. 
Ik heb in het bestuur gezeten als voorzitter 
en dat was echt leuk. Ik was er wel heel veel 
mee bezig, maar we hebben dan ook heel 
veel nieuwe dingen binnen CIA opgezet. 
Nu besef  ik dat ik in mijn bestuursjaar 
ook heb geleerd om initiatief  te tonen, 
te vergaderen, samen te werken en met 
verschillende karakters toch iets neer te 
zetten. Maar ook de opleiding zelf  vond ik 
heel leuk. De sectie gaf  mij motivatie om 
mijn best te doen, want doordat de sectie je 
kende wilde je niet afgaan op een tentamen. 
Het studeren zelf  beviel me heel erg; het op 
kamers gaan, doen wat je wil. Maar aan het 
eind van mijn studie was ik er ook wel weer 
klaar voor om te werken.”

Hoe ben je aan een baan gekomen toen 
je klaar was met je studie? 
“Ik had al een baan net voordat ik was 
afgestudeerd. Ik heb in een bestuursjaar 
gezeten met twee andere Suzannes. Zij 
werkten allebei al. Eerst was Susanne 
Nieuwdorp gaan werken bij COVOG, 
Centraal Orgaan Verklaring omtrent het 
Gedrag. Via haar is Susan van den Heuvel 
daar binnengekomen. Toen ik vertelde dat 
ik ook een baan zocht om mee te beginnen, 
heeft zij wat dingen doorgestuurd en me 
geadviseerd om een open sollicitatie te 
sturen. Dit heb ik dan ook gedaan en het 
resulteerde in een baan als beoordelaar.”

Wat hield deze baan in?
“Mensen vragen een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) aan omdat je dat voor 
bepaald werk nodig hebt. Bij mensen 
die geen justitiële documentatie hebben, 
verloopt de procedure redelijk automatisch. 
Maar als mensen wel zo’n documentatie 
hebben, moet er goed naar worden 
gekeken. Dan wordt het eerst gecheckt 
op de makkelijkere punten, maar als het 
wat moeilijker wordt komt het bij een 

Naam: Suzanne Heerdink
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Studie: Criminologie, masterprofielen ‘International    
  comparitive criminology’ en ‘Jeugdcriminaliteit’,   
 propedeuse rechten
Afstudeerjaar: 2008
functie: Onderzoeker bij Bureau Nationaal rapporteur  
  Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen  
  kinderen



beoordelaar. Die kijkt wat voor delict de 
persoon heeft gepleegd en of  dit samen 
kan gaan met de functie. Dan beslis je om 
het verzoek te weigeren of  de VOG toe te 
kennen. Als je het verzoek weigert, kan die 
persoon in bezwaar gaan. Als hij dat wil 
kan er een hoorzitting volgen, waarna je 
op basis van de gegeven informatie bij je 
besluit blijft om het verzoek te weigeren of  
het besluit neemt de VOG toe te kennen. 
Daar hield het bij ons op, want als een 
beoordelaar het verzoek weigert kan de 
persoon in beroep gaan en dan komt het 
bij een andere afdeling terecht.”

Hoe beviel deze baan?
“Om te beginnen was het prima. Het was 
vrij juridisch maar zo kon ik wel in het 
werkleven en in het ritme komen, want dat 
was best wel even wennen. Aan het begin 
was alles nieuw, elke dag had ik het gevoel 
dat ik weer iets nieuws had geleerd. Na 
een werkdag was ik wel heel moe omdat 
ik mezelf  wilde bewijzen en daardoor op 
mijn tenen ging lopen. Al vrij snel was de 
nieuwigheid eraf  en had ik het gevoel dat ik 
alles wel wist. Elke keer kwamen dezelfde 
argumentaties terug in een bezwaarschrift, 
waardoor ik de reactie erop bijna geheel 
kon kopiëren uit eerdere reacties. Daarom 
wilde ik iets anders gaan doen, alleen wist 
ik nog niet wat. 
Het voordeel als je al bij justitie werkt, is 
dat je alle nieuwe openstaande vacatures 
binnen justitie krijgt die dan nog niet 
openbaar zijn. Hier komen functies en 
afdelingen voorbij waar je nog nooit van 
hebt gehoord. Zo ook Bureau Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel, waar ze een 
onderzoeksassistent zochten. Ik besloot 
om het gewoon te proberen en werd 

aangenomen.” 

Hoe beviel het daar?
“Aan het begin werd ik al vrij snel in het 
diepe gegooid. Ik had weinig verstand van 
mensenhandel en weinig ervaring want ik 
was net afgestudeerd. Ik kreeg al snel veel 
verantwoordelijkheid. Een collega ging weg 
en ik moest ineens allemaal stukken gaan 
schrijven. Op dat moment was het stressvol 
want ik wist niet of  ik het goed deed, maar 
uiteindelijk bleek mijn werk gelukkig goed 
te zijn. Achteraf  besef  ik dat ik meer had 
kunnen vragen, maar toen dacht ik dat alles 
meteen goed moest zijn en wilde ik me 
bewijzen.” 

Wat is je functie?
“Ik begon als onderzoeksassistent maar ik 
ben binnen anderhalf  jaar doorgegroeid 
naar junioronderzoeker en daarna 
onderzoeker. 

De eerste paar jaar heb ik vooral mensen-
handel gedaan, toen waren we nog Bureau 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In 
mijn portefeuille heb ik daders en data. 
Ik ben dus nu data-analist, terwijl ik dat 
vroeger nooit had verwacht. Ik had wel al 
bij een stage ontdekt dat ik SPSS leuk zou 
kunnen vinden, maar toen ik het echt goed 
leerde werd het ineens leuk, omdat je kan 
gaan spelen met je data.

In 2009 kregen we het mandaat kinder-
pornografie erbij. Ik heb meegewerkt aan 
een rapportage over kinderpornografie, die 
in 2011 uitkwam. Onze aanbeveling was 
dat dit onze eerste en laatste rapportage 
zou moeten zijn, omdat kinderpornografie 
niet los kan worden gezien van seksueel 
geweld tegen kinderen, want het is in feite 
hetzelfde alleen dan op beeldmateriaal. 
Naar aanleiding van dit onderzoek is ons 
mandaat uitgebreid naar seksueel geweld 
tegen kinderen en is de naam veranderd 
naar ‘Bureau Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 
Kinderen’. We zijn begonnen met het 
opstarten van een cluster seksueel geweld 
tegen kinderen en hopelijk brengen we 
dit jaar ons eerste rapport uit. Ook hier 
doe ik de daders en de data. Tegelijkertijd 
ben ik nog een dag in de week betrokken 
bij mensenhandel omdat ik hierop 
promoveer.” 

Zou je concreet kunnen beschrijven wat 
je werk inhoudt?

“Wat mijn werkzaamheden zijn, ligt aan 
de fase van het onderzoek. De eerste 
fase is het brainstormen over hoe onze 
volgende rapportage eruit gaat zien. Bij 
mensenhandel weten we al zo veel en in 
het veld van mensenhandel kent iedereen 
ons al. Bij het brainstormen hebben we 
het daarom bijvoorbeeld over signalen uit 
het veld, bijvoorbeeld van de politie of  
hulpverlening, over problemen waar ze 
tegenaan lopen. Vervolgens ga je gericht 
onderzoek doen over zo’n onderwerp 
waar op dat moment behoefte aan is. Je 
bedenkt eerst hoe je het precies gaat doen 
en begint met data verzamelen. Dan ben 
je veel weg omdat je veel interviews moet 
doen of  dossieronderzoeken. Als je alle 
data hebt ga je die analyseren dus dan zit 
je juist weer veel achter je bureau. Na deze 
analyse ga je het stuk schrijven. Dan komen 
de deadlines dichterbij en wordt de stress 
hoger. We maken dan lange dagen, soms 
wel van elf  of  twaalf  uur, om het stuk op 
tijd af  te kunnen hebben. Dat is stressen, 
maar ik vind het wel heel leuk omdat we 
met zijn allen hard aan het werk zijn om 
het op tijd af  te hebben. Dit doen we niet 
omdat de baas dat van ons verwacht, maar 
juist omdat we het zelf  willen. Anders had 
ik er waarschijnlijk een ander gevoel over 
had. 

Bij seksueel geweld tegen kinderen verloopt 
het onderzoek anders omdat we daar nog 
een netwerk op moeten bouwen en moeten 
investeren om een plekje te krijgen in dit 
gebied. Iets wat we bij mensenhandel al 
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“Achteraf besef ik 
dat ik meer had 
kunnen vragen, 
maar toen dacht 

ik dat alles meteen 
goed moest zijn 
en wilde ik me 

bewijzen.”



hebben. Bij mensenhandel weten we al 
wat de knelpunten zijn, terwijl we dat op 
dit gebied nog moeten ontdekken. We gaan 
eerst alle spelers in het veld langs, kijken 
waar de problemen liggen en lezen veel 
literatuur om te kijken wat er al bekend is. 

In de eerste fase heb je veel tijd om naar 
internationale congressen te gaan. In 
Nederland lopen we voor op het gebied van 
mensenhandel, mede omdat we als enige 
een onafhankelijke rapporteur hebben. Wij 
vallen dus niet onder justitie en kunnen 
daardoor makkelijk kritiek geven op de 
minister. Het feit dat we in het gebouw van 
justitie zitten zorgt ervoor dat het lijkt dat 
we hieronder vallen, maar dat is niet het 
geval. Het voordeel is wel dat men hier 
makkelijk naar de contacten van justitie kan 
lopen om iets te regelen.”  

Wat is het doel van het onderzoek?
“Het belangrijkste doel van onze rapportage 
is om aanbevelingen aan de regering te 
doen op basis van ons onderzoek. Dit kan 
onder andere een wet zijn die moet worden 
aangepast of  specifieke hulpverlening 
die moet worden opgezet. Het leuke 
vind ik dat ons advies heel vaak wordt 
opgevolgd. Dan zie je op het journaal dat 
iets aangepast wordt en dan weet ik dat dat 
door mijn onderzoek komt. Dat geeft mij 
veel voldoening.”

Wat is het onderwerp van je promotie-
onderzoek?
“Het onderwerp gaat over de daderkant 
van het loverboyfenomeen. Eigenlijk noem 
ik het ‘in Nederland opgegroeide jonge 
daders van binnenlandse seksuele uitbuiting 
(pooiers)’, maar loverboys is een begrip dat 
beter bekend is. Dit heeft dan eigenlijk 
ook weer een beetje overlap met seksueel 
geweld tegen kinderen. Loverboys zijn 
mensenhandelaren, maar als de slachtoffers 
minderjarig zijn dan is het ook seksueel 
geweld tegen kinderen.” 

Hoe ver ben je met je promotie-
onderzoek?
“Ondertussen ben ik een jaar bezig en heb 
ik vooral literatuurstudie gedaan. Ik ben net 
begonnen met de fase van dataverzameling. 
Ik ga allerlei databestanden uitpluizen 
waarin die loverboys voorkomen. Dit gaat 
over informatie zoals hun politiecontact, 
opleiding, religie, etniciteit, zodat je een 
soort profiel krijgt van een loverboy. Eerst 
zet ik dit tegenover de Oost-Europeaanse 
mensenhandel, naast loverboys de grootste 

groep actieve mensenhandelaren in 
Nederland volgens de vervolgingscijfers. Ik 
kijk naar hoe ze verschillen, bijvoorbeeld 
in leeftijd en de mate van organisatie. Het 
idee is dat loverboys meisjes de prostitutie 
‘in manipuleren’ aan de hand van een valse 
liefdesrelatie. Maar lang niet alle loverboys 
gaan zo te werk en daarbij is dit een methode 
die ook door de 50-jarige Bulgaarse 
mensenhandelaar wordt toegepast. Deze 
wervingsmethode aan de hand waarvan 
loverboys vaak gedefinieerd worden is dus 
niet onderscheidend. Wellicht dat ze op 
andere gebieden wel verschillen.  
Vervolgens laat ik de Oost-Europeanen 
buiten beschouwing en ga ik alleen in 
op loverboys. Dan wil ik kijken naar de 
modus operandi, hoe het wordt aangepakt, 
en de criminele nevenactiviteiten. Ik 
wil de jongeren vergelijken met de 
ouderen, om bijvoorbeeld te zien welke 
personen doorgaan in de mensenhandel 
en welke stoppen. Zo wil ik kijken of  ik 
voorspellingen kan doen over bepaalde 
typen die gevaarlijker zijn, zodat je weet op 
welke typen je moet inzetten. In de laatste 
fase wil ik interviews houden met ongeveer 
dertig loverboys. Dan richt ik me op de 
sociale invloeden vanuit de omgeving, 
zoals school, familie, werk, opleiding en 
andere factoren die op individueel niveau 
mee kunnen spelen zoals status, macht, 
geld. Deze laatste fase zorgt ervoor dat het 
mensen worden van vlees en bloed, zoals 
mijn promotor het noemt.”

Heb je nog toekomstplannen? 
“Op dit moment vind ik dat ik echt op mijn 
plek zit. Ik ben nu blij met wat ik doe, ik 
ga met plezier naar mijn werk en heb dan 
ook niet het idee dat ik iets anders wil. Ik 
ben natuurlijk ook aan het promotietraject 
begonnen dus tegen de tijd dat ik het 
onderzoek af  heb ben ik toch weer een 
paar jaar verder. Als het aan mij ligt zit ik 
hier zeker nog een aantal jaar. Ik heb ook 
nog geen idee wat ik hierna zou willen. 
Toen ik bij mijn baan bij COVOG merkte 
dat ik toe was aan iets anders kwam deze 
baan op mijn pad. Ook nu zie ik wel eens 
vacatures voorbij komen die me interessant 
lijken, dus als ik op een gegeven moment 
het gevoel krijg dat ik mezelf  niet meer 
ontwikkel, dan zou het zo kunnen zijn dat 

ik op zo’n zelfde manier een nieuwe baan 
vind.” 

Heb je tips voor de huidige studenten? 
“Ik had zelf  geluk dat ik de crisis voor 
was en er genoeg werk was, maar in deze 
tijd is het moeilijk om aan een baan te 
komen. Daarom kan je het beste gewoon 
ergens solliciteren, ook al is het niet je 
droomfunctie, want als je eenmaal binnen 
bent krijgt je vaak al eerder de openstaande 
functies binnen het bedrijf. Bijna niemand 
heeft als eerste baan zijn droombaan, maar 
net zoals ik kan je terechtkomen bij een 
baan die je wel heel leuk vindt. Bovendien 
moet je ook ontdekken wat je leuk vindt 
en daar kom je meestal pas achter als je het 
doet. Daarnaast bouw je een groot netwerk 
op, wat ontzettend handig kan zijn.  

En als je het je kan veroorloven, zou ik ook 
als tip mee willen geven om actief  te zijn bij 
de studievereniging. Dat hoeft niet per se in 
een bestuur te zijn, ook in een commissie 
gaan is al heel leuk. Ik heb zelf  in mijn 
bestuursjaar heel veel geleerd en mezelf  
ontwikkeld en ben dan ook erg blij dat ik 
dat heb gedaan.” 
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“Je moet ontdekken wat je 
leuk vindt en daar kom
 je meestal pas achter als 

je het doet.”

“Deze laatste fase zorgt 
ervoor dat het mensen 

worden van vlees en bloed.”

Bron afbeelding:
www.nationaalrapporteur.nl



cOlUMN

Eindeloze, jarenlange discussies zijn reeds gevoerd over de vrije wil. Vooral veel neurowetenschappers hebben er 
een handje van het bestaan van de vrije wil volledig te ontkennen. In navolging van onderzoeken van onder andere 
Benjamin Libet (u weet wel, er was reeds hersenactiviteit te zien vóórdat iemand aangaf besloten te hebben op een 
knopje te drukken) beweren onder meer door Dick Swaab en Victor Lamme hartstochtelijk dat ‘het verhaal van je 
leven het verhaal is van je brein’ en dat slaapwandelaars werkelijk in staat zijn kilometers auto te rijden alvorens hun 
schoonouders op gruwelijke wijze van het leven te beroven. 

Deze bevindingen leiden vanzelfsprekend tot veel verzet. Het ontbreken van een vrije wil lijkt namelijk alle 
verantwoordelijkheid voor het gedrag weg te nemen. Dit is met het oog op het strafrecht in het geheel niet wenselijk. 
Dat er uitzonderlijke delinquenten zijn die ontoerekeningsvatbaar worden verklaard kunnen de meesten nog wel 
begrijpen. Dat geen enkele crimineel de verantwoordelijkheid draagt voor het door hem of haar vertoonde gedrag 
schiet velen echter in het verkeerde keelgat.

Maar ook buiten het criminologische wetenschapsveld is het mogelijk ontbreken van een vrije wil niet te bevatten. 
Dit zou immers betekenen dat niemand vrij is om een keuze te maken. Dat wij als verlichte individuen geen enkele 
invloed zouden hebben op de invulling van ons leven. En bovendien, dat we in wezen niet verschillen van koelbloedige 
moordenaars en ander gespuis. Het monster wordt weer mens, een levensvorm als u en ik. Het monster is immers niet 
in staat om zijn gedrag te sturen, laat staan dat wij deze mensen kunnen genezen of verbeteren. De pedofiel verschilt 
niet zoveel van ons. Zij kunnen er niet alleen niets aan doen dat ze pedofiele gevoelens hebben (iets wat door sommige, 
mild gestemde individuen nog wel wordt getolereerd) maar hebben ook geen invloed in het al dan niet tot uiting 
brengen van deze gevoelens. 

Gelukkig is er veel kritiek geuit op de deterministen pur sang die velen angst inboezemen en vragen om een heel nieuwe 
inrichting van de wereld om ons heen. Alleen al het strafrecht zou fundamenteel moeten veranderen als er inderdaad 

geen sprake is van een vrije wil. Het is immers onwenselijk en 
onmenselijk om iemand te bestraffen die geen verantwoordelijkheid 
draagt voor het getoonde gedrag. We kunnen het menselijk gedrag 
niet reduceren tot neuronen. Met slechts plaatjes van hersenscans 
weten we immers nog niet wat er door iemand heengaat. En ook het 
onderzoek van Libet (wat door velen nog steeds als hét bewijs voor 
determinisme wordt gezien) is niet zaligmakend gebleken. 

Dat wil niet zeggen dat de vrije wil wél bestaat. Het onderwerp 
is nog altijd door dusdanig veel controverse omhuld dat ik mijzelf 
niet in staat acht een definitief antwoord te geven, als er überhaupt 
wel sprake is van één waarheid. Er valt veel voor te zeggen om met 
neurologische perspectieven eens kritisch te kijken naar hoe we onze 
wereld ingericht hebben en of dit eigenlijk wel klopt. Het is goed 
als mensen zich soms realiseren dat we eigenlijk allemaal hetzelfde 
zijn, en dat de ene mens niet beter is dan de ander. Gelukkig is het 
bewijs voor het ontbreken van een vrije wil echter nog lang niet 
doorslaggevend. Dit zou dusdanig grote veranderingen in de wereld 
om ons heen eisen en bewerkstelligen dat de mens daar mijns inziens 
niet zonder meer mee om zou kunnen gaan. Dit betekent echter niet 
dat het geen baat zou hebben eens kritisch te kijken naar de wereld 
om ons heen. 

Het monster wordt weer mens
Door: Nienke de Munck
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Eendaagse trip
Internationaal recht in de praktijk

Door: kim Geurtjens

Onze dag begon vroeg op het Centraal 
Station van Rotterdam, waar we 
verzamelden om onze korte reis per trein en 
tram te beginnen. Het weer zat ons helaas 
niet mee, en door de ijskoude wind waren 
we dan ook maar al te blij toen we bij het 
Joegoslavië-tribunaal arriveerden. Na een 
uitgebreide veiligheidscontrole werden we 
ontvangen door meneer Kralt. Hij gaf  ons 
eerst een korte inleiding over het tribunaal 
en stelde ons daarna voor aan een van zijn 
collega’s, die van groot belang is geweest bij 
het opsporen van misdadigers binnen het 
voormalige Joegoslavië. Hij gaf  ons een 
lezing over de algemene werkzaamheden 
binnen het tribunaal, maar boeide ons 
vooral ook met zijn persoonlijke ervaringen 
in voormalig Joegoslavië.

Het ICTY, oftewel het International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 
is een orgaan van de Verenigde Naties dat 
is opgericht om oorlogsmisdadigers tijdens 
de Joegoslavische oorlogen in de jaren ’90 
op te pakken en te berechten. Bekende 
zaken die veelvuldig in het nieuws de 
revue hebben gepasseerd zijn o.a. die van 

Karadzic en Mladic. Deze zaken hebben 
wij dan ook mogen bijwonen! Het zijn 
slepende rechtszaken die nog maanden of  
zelfs jaren kunnen duren. Hierdoor hebben 
we natuurlijk slechts een kleine fractie van 
beide zaken gezien, maar dat maakte het 
zeker niet minder indrukwekkend. 

Na de lezing hebben we eerst een deel 
van de zaak tegen Mladic gevolgd. Helaas 
hebben we Mladic zelf  niet gezien, 
aangezien hij een dag eerder wegens zijn 
gedrag en uitlatingen uit de rechtszaal werd 
verwijderd. De aanklager en verdediging 
gingen uitgebreid met elkaar in discussie 
over het al dan niet verkeerd vertalen van 
de originele tekst in het Engels. Het woord 
‘commandant’ zou namelijk volgens de 
verdediging onterecht in de Engelse tekst 
verschenen zijn, waardoor de indruk gewekt 
zou worden dat Mladic militaire orders zou 

hebben gegeven als commandant, terwijl 
dit woord in de originele tekst nergens zou 
staan en er dus  geen sprake zou zijn van 
militaire orders. Dit juridisch welles-nietes 
spelletje maakte ons duidelijk dat kleine 
details een grote invloed kunnen hebben 
op de uitkomst (maar ook de voortgang!) 
van het proces.

De tweede zaak, tegen Radovan Karadzic, 
was voor ons inhoudelijk interessanter. Hier 
werd een expert gehoord over onderzoeken 
(en bijbehorend fotomateriaal) die werden 
gedaan bij een bepaalde bergketen. 
Verschillende foto’s  werden uitgebreid 
toegelicht en al snel werd ons duidelijk 
dat deze de plaats markeerden waar in de 
jaren ’90 verschillende groepen mensen 
systematisch werden neergeschoten door 
een vuurpeleton. Op twee foto’s waren 
zelfs menselijke resten te zien van mannen 
die hier omgekomen zijn.

Na deze indrukwekkende eerste activiteit 
vervolgden we al snel onze trip naar het 
kantoor van Eurojust, een Europees 
orgaan dat zich bezigheid met juridische 

“Het zijn slepende 
rechtszaken die nog 

maanden of zelfs jaren 
kunnen duren.”

Speciaal voor de eerstejaarsstudenten heeft CIA dit jaar een extra activiteit georganiseerd. Op 
donderdag 11 april 2013 hebben we onze politieke hoofdstad Den Haag aangedaan, waar we ’s 
ochtends naar het Joegoslavië-tribunaal zijn geweest, gevolgd door een bezoekje aan Eurojust in de 
middag. En niet zonder reden! We hebben tijdens deze activiteit het internationaal recht in de praktijk 
zien functioneren.
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“Ook hier werden we 
uitvoerig gecheckt door 

de beveiliging, wat 
waarschijnlijk te maken 

heeft met het feit dat 
Eurojust zijn entree deelt 

met het Internationaal 
Strafhof.”

“De aanklager en verdediging gingen uitgebreid met elkaar in 
discussie over het al dan niet verkeerd vertalen van de originele tekst 

in het Engels.”

Bron
1 http://eurojust.europa.eu/press/PressReleases/
Pages/2013/2013-04-11.aspx

samenwerking tussen Europese landen. 
Hierbij moet men denken aan grote 
grensoverschrijdende criminele zaken 
waarbij het ene land informatie wilt over 
bepaalde individuen in een ander land. 
Hun prioriteiten liggen dan ook vooral bij 
het bestrijden van mensensmokkel en het 
vervoeren en verspreiden van synthetische 
drugs. Ook houden zij zich bezig met 
cybercrime.

Eenmaal gearriveerd bij Eurojust onder-
gingen we dezelfde veiligheidsprocedures 
als eerder op de dag bij het Joegoslavië-
tribunaal. We werden begeleid naar een 
ontvangstruimte, hoog in het gebouw, 
waar ook vaak vergaderingen tussen 
vertegenwoordigers van verschillende 
landen plaatsvinden. Deze ruimte had 
bovendien een schitterend uitzicht op 
de stad. Een medewerker heeft ons hier 
een interessante lezing gegeven over de 
werkzaamheden binnen het orgaan. Zelf  
was hij aanvankelijk Officier van Justitie, 
uiteindelijk is hij vanuit deze positie bij 
Eurojust terecht gekomen. Hij vertelde 
ons dat Eurojust zich voornamelijk 
bezighoudt met het in goede banen leiden 
van samenwerking tussen verschillende 
Europese landen met betrekking tot 
juridische informatieverlening. Onder geen 
beding bemoeien zij zich met de opsporing 
of  berechting van individuen, dit wordt 
geheel overgelaten aan de betrokken 
Europese landen. Nog een leuke opmerking 
van deze medewerker was dat ze onlangs een 
groot crimineel netwerk hadden opgerold 
en dat het persbericht waarschijnlijk later 
die middag zou verschijnen. En inderdaad, 
op nu.nl was een uurtje later al een bericht 
verschenen met deze strekking1.

Na ons bezoek aan Eurojust zijn we 
richting het centrum van de stad gegaan 
en hier hebben wij nog eventjes een kop 
warme koffie of  chocolademelk gedronken 
(of  voor enkelen een lekker wijntje) en 
genoten van een bittergarnituur. Rond 
vijf  uur vertrokken we weer naar het 
mooie Rotterdam, waar we met nog enkele 
eerstejaars studenten gegeten hebben bij 
Villa Kakelbont, voorafgaand aan een weer 
geslaagde maandelijkse borrel!

Een eerstejaars student aan het woord
Door: Justine Sanner 
Na de reis van Den Haag naar Rotterdam, 
begon onze trip bij het Internationaal 
Straftribunaal voor het voormalige 
Joegoslavië. Hier aangekomen werden 
we goed gecheckt voordat we binnen 
werden gelaten. We moesten door een 
metaaldetector, onze tassen gingen door 
een scanner en onze paspoorten werden 
goed bekeken. Het eerste deel van ons 
bezoek aan het Joegoslavië tribunaal 
bevatte een welkom van ‘the Head of  the 
Prosecutor Office’. Na een warm welkom 
vertelde hij over zijn thuisland, Australië, en 
zijn werk daar als rechercheur en hoe hij in 
Nederland aan deze functie was gekomen. 
Ik vond het opmerkelijk om te horen dat hij 
dit voor een groot deel aan zijn contacten 
te danken had en dus niet voornamelijk aan 
zijn capaciteiten. Ook vertelde hij over zijn 
functie binnen het straftribunaal. Ondanks 
dat dit voor mij soms moeilijk te volgen 
was door de Australische tongval en het 
Engelse vakjargon, was zijn verhaal erg 
interessant en deed de man zijn best om 
het voor ons duidelijk en begrijpelijk te 
vertellen. Erg sympathiek! 

Het volgende onderdeel van ons bezoek aan 
het tribunaal vond ik een stuk spannender. 
We gingen de rechtszaal binnen waar Mladic 
en Karadzic berecht werden. Dit was erg 
indrukwekkend, je staat toch ineens op een 
paar meter afstand (met daartussen wel een 
glaswand) van mensen die zich vermeend 
schuldig hebben gemaakt aan genocide en 
andere afschuwelijke misdaden tegen de 
mensheid. Om dit niet op het nieuws, maar 
zo dichtbij en in het echt te zien, maakt het 
heel anders, heel echt. Zo’n bezoek aan de 
rechtszaal is een hele beleving: wat je voor 

je ziet gebeuren in de rechtszaal, zie je 
ook op grote televisieschermen afgebeeld 
voor en naast je, voorzien van Engelse 
ondertiteling. Daarnaast draag je een 
koptelefoon die je op een bepaalde taal kan 
instellen om het proces te volgen. 
Na dit indrukwekkende bezoek, vervolgde 
onze weg naar Eurojust. Ook hier werden 
we uitvoerig gecheckt door de beveiliging, 
wat waarschijnlijk te maken heeft met het 
feit dat Eurojust zijn entree deelt met het 
Internationaal Strafhof. Persoonlijk wist ik 
voor dit bezoek nog niet van het bestaan 
van Eurojust af, en met mij denk ik de 
meesten in de groep. Een medewerker van 
Eurojust wist met een voorbeeld duidelijk 
te maken wat Eurojust nu precies doet. Stel, 
de Nederlandse politie luistert een crimineel 
af, op basis van toegestane bevoegdheden. 
Als deze crimineel naar Spanje op vakantie 
gaat, mag Spanje dan verdergaan met de 
afluisterpraktijken? Nu is immers niet alleen 
Nederlandse wetgeving van toepassing. 
Hier komt Eurojust om de hoek kijken. 
Zij helpen op efficiënte wijze bij dit soort 
vraagstukken. 
We hebben een hoop opgestoken, dus 
voor de komende jaren zal al deze kennis 
goed van pas komen. De timing was ook 
perfect; het uitje sloot precies aan bij het 
blok Inleiding Internationaal en Europees 
Recht. Bovendien is zo’n trip een leuke 
aangelegenheid om nieuwe mensen te leren 
kennen. Ik kan alleen nog maar zeggen: 
bedankt en op naar het volgende uitstapje! 

>>Wil je graag zelf  een keer een zaak bijwonen 
in het Joegoslavië-tribunaal? Dat kan! Je kunt er 
vrijwel dagelijks terecht op vertoon van je ID-kaart 
of  paspoort.
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Beroepsoriëntatiedag criminologie 

Door: jaleesa Hagenbeek 

De beroepsoriëntatiedag ging om 9.15 
uur van start in de Tuinzaal van het 
Wiskunde- en Natuurkundegebouw van de 
VU Amsterdam. Onder het genot van een 
kopje koffie en thee werden de studenten 
op de hoogte gebracht van het programma. 
Iedere student ontving hierbij een eigen 
programma waarin stond vermeld aan welke 
workshop men zou deelnemen en bij welke 
alumnivoorlichting zij waren ingedeeld. 
Om 10.00 uur werden alle studenten voor 
de plenaire sessie verwacht in een van de 
collegezalen in het hoofdgebouw. Daar 
werd de beroepsoriëntatiedag officieel 
geopend door Wim Huisman, Erwin Muller 
en René van Swaaningen. Wim Huisman, 
hoogleraar criminologie en voorzitter van 
het opleidingsbestuur criminologie aan de 
VU Amsterdam, startte met een inleidend 
praatje waarin hij kort inging op de crisis 
op de arbeidsmarkt die ook geldt voor 
afgestudeerd criminologen. Ondanks dat 
het moeite kost en langer duurt om ‘aan de 
bak te komen’, is het niet onmogelijk om 
een baan te vinden. Hij benadrukte hierbij 
het belang van de beroepsoriëntatiedag en 
de inzet van de student.

Crisis = kans + bedreiging 
Vervolgens werd het woord gegeven aan 
Erwin Muller, hoogleraar Veiligheid en Recht 
aan de Universiteit Leiden en vicevoorzitter 
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 
Ook hij begon over de huidige crisis op de 
arbeidsmarkt, maar benaderde deze zowel 
positief  als negatief. Dit illustreerde hij aan 

de hand van Chinese karakters waarbij het 
begrip crisis bestaat uit twee karakters met 
een verschillende betekenis, namelijk kans 
en bedreiging. De bedreiging gaat schuil in 
de krappe arbeidsmarkt; de kansen doen 
zich voor bij de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen zijn 
terug te zien in situationele veranderingen, 
denk hierbij aan de organisatie van de 
nationale politie. Andere kansen doen zich 
voor bij het stellen van prioriteiten aan 
criminaliteitsbestrijding, het vergroten van 
de effectiviteit en efficiency van maatregelen, 
het verbeteren van samenwerking tussen 
veiligheidsorganisaties en de ontwikkeling 
van nieuwe technische mogelijkheden, 
onder andere op het gebied van cybercrime. 
Deze veranderingen zijn onder andere 
te herkennen in de toenemende inzet 
van private veiligheidsbedrijven, het 
privatiseren van de veiligheidszorg en de 
eigen verantwoordelijkheid van burgers 
en bedrijven. Ondanks veranderingen op 
zowel de korte als lange termijn, blijft het 
bestrijden van criminaliteit en het vergroten 
van veiligheid de grootste doelstelling. 

Kansen vergroten 
Tijdens de plenaire sessie werd er ook 
ingegaan op zaken die de kansen op de 
arbeidsmarkt kunnen vergroten. Allereerst 
is het belangrijk om op te merken dat men 
zowel de sollicitatiebrief  als het curriculum 
vitae kan personaliseren. Vermeld 
bijvoorbeeld buitenlandervaringen, 
onderzoeken, publicaties en stages. 

Wanneer je wordt uitgenodigd op een 
sollicitatiegesprek, is het van groot belang 
om je enthousiasme en potentie te tonen 
aan de potentiële werkgever. Dit kan 
men bekrachtigen door het aantonen van 
brede algemene kennis en interesse in de 
organisatie. Het is ook belangrijk dat je een 
gesprekspartner bent. Wees niet bang om 
vragen te stellen of  om in discussie te gaan. 
Op die manier krijg je namelijk de kans 
wat van jezelf  te laten zien en om jezelf  
te verkopen. Hierbij kan je ook gebruik 
maken van netwerken en contacten via 
social media zoals LinkedIn en Twitter.

Alumni 
René van Swaaningen nam tenslotte het 
woord over van Erwin Muller en ging in 
op de werkgebieden van de alumni. Hij 
informeerde de studenten over waar de 
banen voor afgestudeerde criminologen 
nu vooral zitten. De werkgebieden variëren 
van beleid, onderzoek, onderwijs, politie, 
Openbaar Ministerie en reclassering tot 
Jeugdzorg. Van Swaaningen merkte hierbij 
op dat er ook een dark number van alumni 
is. Er is dus niet van iedere afgestudeerde 
criminoloog bekend waar zij op dit moment 
werkzaam zijn. 

Aan de alumni is gevraagd hoe zij 
terugkijken op de opleiding criminologie. 
De meesten kijken tevreden terug op hun 
studieperiode en zijn te spreken over het 

“Ondanks dat het moeite 
kost en langer duurt om 
‘aan de bak te komen’, is 
het niet onmogelijk om 

een baan te vinden”

“Het begrip crisis bestaat 
uit twee karakters met een 

verschillende betekenis, 
namelijk kans en 

bedreiging”

Op 22 maart 2013 konden derdejaars bachelorstudenten en masterstudenten criminologie deelnemen 
aan de beroepsoriëntatiedag criminologie. Deze dag werd georganiseerd door de Vrije Universiteit 
Amsterdam, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de daarbij 
horende studieverenigingen CDP, CoDe en CIA. De studenten en alumni kwamen dit jaar bijeen op 
de campus van de Vrije Universiteit Amsterdam. Door middel van deze beroepsoriëntatiedag hopen de 
organisatoren studenten te informeren over hun toekomst en de mogelijkheden van een afgestudeerd 
criminoloog op de arbeidsmarkt. 



interdisciplinaire karakter van de opleiding. 
Echter, de praktijkvaardigheden zouden 
teveel gericht zijn op onderzoeksfuncties. 
Dit is daarentegen wel dé basis voor het 
afstuderen. Wat verder nog opgemerkt 
dient te worden, is dat er geen directe 
relatie is tussen het soort werk en het 
afstudeerprofiel van de criminoloog. Dit 
is overigens niet opmerkelijk aangezien 
er weinig vacatures zijn waarin expliciet 
wordt gevraagd naar een afgestudeerd 
criminoloog. 

Tips en tricks 
Alumni zijn van mening dat een stage van 
groot belang is. Het is dé manier om te zien 
hoe het er in de ‘grote mensenwereld’ aan 
toe gaat en je zelfstandig te ontwikkelen. In 
sommige gevallen kan het zelfs een eerste 
baan opleveren. De persoonlijke indruk 
die de werkgever van jou heeft, geeft vaak 
de doorslag. Hierbij wordt er onder andere 
gelet op het beheersen van goede sociale en 
communicatieve vaardigheden. Daarnaast 
is het van belang dat men relevante 
kennis kan toepassen en dit goed kan 

opschrijven. Bovendien wordt er gekeken 
naar zelfkennis, het omgaan met kritiek, 
het planvermogen en het tonen van eigen 
initiatief. 

Huisman, Muller en Van Swaaningen 
benadrukten tenslotte dat we solliciteren 
als werk moeten beschouwen. Laat dus zien 
wat je wilt in plaats van wat je kunt. Wees 
een inspiratiebron en een actieve deelnemer 
tijdens je sollicitatiegesprek en verdiep je in 
de potentiële werkgever. Ga hierbij na wat 
je te bieden hebt en maak dit zichtbaar. 
Solliciteer ook op niet-WO functies, want 
ook interne doorgroei is mogelijk wanneer 
je laat zien wat je in huis hebt. De plenaire 
sessie werd afgesloten met de treffende 
uitspraak: “Life is what happens to you while you 
where making other plans”…

Workshops en alumni 
Na de plenaire sessie vertrokken de 
studenten naar de workshop sessie. In 
de verschillende aangeboden workshops 
werd er dieper ingegaan op netwerken, 
solliciteren en het schrijven van een cv. 
Daarnaast moesten de workshops de 
deelnemers inzicht geven in hun willen en 
kunnen. Dit vormt namelijk een belangrijk 
onderdeel van het antwoord op vragen als: 
‘wat wil ik na mijn opleiding criminologie gaan 

doen?’, ‘wat is mijn positie op de arbeidsmarkt als 
afgestudeerd criminoloog?’ en‘hoe vind je een baan?’. 
Na de workshop sessie namen de studenten 
deel aan twee alumni sessies. In deze sessies 
kwamen acht alumni aan het woord, ieder 
werkzaam binnen een ander vakgebied. Zij 
vertelden hierbij over hun huidige baan en 
over hoe zij aan deze baan waren gekomen. 
De functies variëren van consultant bij 
Capgemini, onderzoeker bij het WODC, 
promovendus, beleidsmedewerker bij het 
Openbaar Ministerie, strategisch analist bij 
de politie tot adviseur dienst en vertrek bij 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Afsluitend was er na de alumni sessies een 
borrel waarbij deelnemende studenten de 
mogelijkheid kregen om de alumni verdere 
vragen te stellen over hun loopbaan en 
ervaringen met de opleiding criminologie. 
De beroepsoriëntatiedag was een groot 
succes. Het was een leerzame dag en heeft 
ongetwijfeld veel studenten enigszins 
wegwijs gemaakt op de arbeidsmarkt. 
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“De persoonlijke indruk die 
de werkgever van jou heeft, 

geeft vaak de doorslag”

“Life is what happens to you while you where making other plans”

Bron afbeeldingen
http://www.rechten.vu.nl/nl/studenten/afstuderen-
loopbaan/beroepsorientatiedag-criminologie/index.
asp



Ook dit jaar heeft er weer een geslaagd oud-
besturen diner plaatsgevonden. Door de wissel 
van de chefkok heeft ook de avond zelf  een ander 
jasje gekregen. In plaats van dat het menu gelinkt 
werd aan een thema binnen de criminologie, 
vonden er tussen de gangen door verschillende 
rondes van een criminologische quiz plaats waar 
de kennis van de oudbesturen op gebied van, 
media en criminaliteit, de geschiedenis van CIA 
en de sectie op de proef  werd gesteld. De tafel 
van de mannen wist de meeste vragen goed te 
beantwoorden en won dan ook de leuke prijs. 
Het was een gezellig avond waarop iedereen 
kon bijkletsen onder het genot van een lekker 
drankje en uiteraard een mooi menu: 

Mysterious Menu
Voorgerecht:
Tonijntartaar met gamba’s en sinasappel 
dressing.
Courgettecarpaccio.
Soep:
Romige tomaten soep met een basilicum-kaas 
toast.
Hoofdgerecht:
Varkenshaas medaillons met roseval aardappeltjes 
en verse roerbakgroenten / pepersaus.
Geroosterde paprika met geitenkaas, honing, 
walnoten en roseval.
Nagerecht:
Proeverij van chocolade. 

Oud-Besturen diner
Door: fBI



Prikbord
Door: Erik jaspers & jaleesa Hagenbeek 




