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INHOUDSOPGAVE

Vooraf
Beste lezer,

Voor u ligt inmiddels al weer het eerste magazine van dit jaar. Dit 
is niet enkel bijzonder vanwege de noeste arbeid van een volledig 
nieuwe redactie, een nieuwe lay-out, maar ook omdat het magazine 
aan haar tiende jaargang is begonnen!  Aan dit lustrum zal in het 
volgende magazine verdere aandacht besteed worden, maar eerst 
wil ik uw aandacht vragen voor andere zaken. Zo is op 17 Novem-
ber Beerfreax gehouden en staan er de komende tijd vele lezingen 
en activiteiten op de planning. Helaas mag ik u nog niet mededelen 
waar de studiereis dit jaar heen gaat, maar ik verklap alvast dat het 
een bijzondere locatie is! 

Ook de campus is volop in ontwikkeling. Zowel binnen als buiten 
de muren worden aan ongeorganiseerde landschappen/breinen  
nieuwe elementen toegevoegd. Nu de colleges en werkzaamheden 
op de campus in volle gang zijn zal hopelijk aan het eind van dit 
jaar al zichtbaar zijn dat deze inspanningen niet voor niets zijn 
geleverd! Het tempo waarin u als ijverige student, promoven-
dus of  docent aan de verwachtingen van de academische wereld 
wordt geacht te voldoen, ligt voor een enkeling te hoog. Bij de 
een vertaalt zich dat in smeekbedes om coulance voor werkgroe-
popdrachten, voor anderen tot het gebruiken van fictief  onder-
zoeksmateriaal. Het vervangen van de doelen door de middelen is 
gelukkig voor u niet iets waar in onze maatschappij altijd op wordt 
neergekeken. Getuige hiervan is de berichtgeving in diverse media 
waar misstanden bij grote organisaties, die te wijten zijn aan tun-
nelvisie en ‘goal displacement’ , op weinig kritische analyses hoeven 
te rekenen. 

Nu staat dit magazine niet in het teken van organisatiecriminaliteit, 
maar blinkt het juist uit in verscheidenheid. Een reportage van 
ons bezoek aan de Penitentiaire Inrichting Rotterdam, filosofische 
beschouwingen over onderwijs en criminaliteitsbeleid worden 
afgewisseld met nieuwe én oude columnisten. Ook zijn de vaste 
rubrieken rijkelijk gevuld. 

Ik wens u veel leesplezier en geniet van twee weken durende kerst-
vakantie!

Jimmy Maan 
Hoofdredacteur CIA Magazine 2011-2012
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CIA Magazine
Niets uit deze opgave mag worden overgenomen en/of  worden 
vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de redactie.

Beste leden,

Voor u ligt het eerste CIA-magazine van dit collegejaar. Met 
de officiële bestuurswissel in september tijdens de Algemene 
Leden Vergadering en de constitutieborrel in café Boudewijn 
in oktober, is het jaar voor het tiende bestuur nu echt begon-
nen. 
In het afgelopen CIA-magazine hebben mijn bestuursleden 
en ik ons aan u voorgesteld met tekst en foto. Ik ben er 
van overtuigd dat wij samen een sterk team vormen dat er 
klaar voor is om een collegejaar vol activiteiten, uitstapjes, 
magazines en dergelijken te organiseren. Bovendien zullen 
wij dit voorjaar samen met jullie het tienjarig bestaan van 
de vereniging vieren. Cherryl, de Commissaris Extern, staat 
aan het hoofd van de Lustrumcommissie en zij zal samen 
met haar commissieleden en met ons een fantastische week 
organiseren. Via deze weg wil ik dan ook alle leden die 
komend jaar in een commissie zullen plaatsnemen hartelijk 
bedanken! Wij kijken terug op een zeer geslaagd commissie-
info-uurtje op maandag 19 september jl. Zo goed als  ieder-
een die die dag bij ons langs is geweest, is lid geworden van 
een commissie. Het is erg fijn om te zien dat CIA behoor-
lijk wat actieve leden heeft en dat zij bereid zijn om ons te 
helpen. 
Wanneer wij terugblikken op de afgelopen weken, kunnen 
wij concluderen dat er al een behoorlijk aantal activiteiten 
heeft plaatsgevonden. Uiteraard is het collegejaar begon-
nen met de openingsactiviteit. Het centrale thema van deze 
middag was: ‘TBS’. Onder leiding van mevr. Van Erp vond 
er een interessant debat plaats tussen de gastsprekers: Cees 
Korvinus – top strafrechtadvocaat –, Michiel van der Wolf  
– docent aan de ESL, gespecialiseerd in TBS en eerder werk-
zaam in een TBS kliniek – en ex-TBS’er Humphrey Ludwig.  
Na afloop was er een gezellige borrel in De Smitse. 
Inmiddels is er ook een bezoek gebracht aan de Koninkli-
jke Marechaussee Rotterdam Airport, waarbij wij ook zelf  
aan de slag zijn gegaan met het bestuderen van vervalste 
paspoorten. Verder zijn wij maandag 10 oktober  met 
ongeveer 30 studenten naar Penitentiaire Inrichting Rot-
terdam locatie Noordsingel geweest. Na een presentatie van 
de directeur hebben wij een uitgebreide rondleiding over 
het complex gehad.  En “last, but not least” heeft CIA een 
bezoek gebracht aan de rechtbank.
Bij deze wil ik u veel plezier wensen bij het lezen van het 
eerste CIA-magazine van dit collegejaar.
Met  vriendelijke groet, 

Anouk Joziasse
H.t. voorzitter 10e bestuur 
der studievereniging 
 ‘Criminologie In Actie’
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Operation Enduring Criminology:
The Criminological Imagination

Door: Jut en Jul

De politieke boodschap is helder: het onderwijs aan universitei-
ten wordt strenger, verplichtender en selectiever. De voortijdige 
uitval van studenten moet worden teruggedrongen en er dient 
een einde te komen aan de á la Mauro ingeburgerde ‘zesjescul-
tuur’. Het universitaire wondermiddel in dezen: de school! Het 
vrijblijvende karakter van het klassieke academische onderwijs 
wordt meer en meer ingeruild voor paternalistische verplicht-
ingen en dreigementen van schoolse makelij. Hoor toe, voer 
uit, studeer af. En rap een beetje, liefst binnen vier jaar. De 
sleutel tot succes? Studeren zien als een fulltime bezigheid en je 
tijd niet verspillen aan een bijbaan, studievereniging, florerend 
sociaal netwerk of  andersoortige ‘bijzaak’.
De onderwijsplannen moeten ertoe leiden dat studenten sneller 
afstuderen. Het bijwonen van colleges zal in toenemende mate 
verplicht worden, vaardighedencomponenten moeten worden 
behaald om aan tentamens te mogen deelnemen en het aantal 
herkansingen wordt teruggebracht. Kortom, het is finishen of  
door de bezemwagen worden opgeveegd. Aan onze universitei-
ten, waar de managers inmiddels dikwi-
jls talrijker zijn dan de onderzoekers en 
docenten, wordt gedacht en gerekend in ter-
men van efficiency, imago en output. Hoe 
kun je zoveel mogelijk studenten, zo snel en 
zo goed mogelijk aan een (criminologisch) 
diploma helpen?
De vraag die zich echter nadrukkelijk opwerpt is: hoe goed is 
‘zo goed mogelijk’ dan nog? In hoeverre kunnen individuele 
studenten zich nog onderscheiden? Lopen onze ‘vermanageri-
aliseerde’ universiteiten met deze plannen niet het risico aan het 
einde van de lopende band enkel zwarte T-Fords af  te leveren? 
Of  zeggen we tegen werknemerzoekend Nederland: “U mag 
een Rotterdamse criminoloog uitzoeken, zolang het maar een 
weinig kritische, ietwat wereldvreemde, maar op bijzonder ef-
ficiënte wijze zesjes behalende student is”? 
Het schoolse adagium van ‘leren voor de toets’ lijkt de ophaal-
brug van de universitaire burcht te zijn gepasseerd en dit schept 
een sfeer van passiviteit onder de studenten en ongeïnspireerde 
routine onder docenten. Niemand is onschuldig: docenten 
geven te vaak grote colleges zonder voldoende kritisch en-
gagement en zonder voldoende feedback te verstrekken op de 
alsmaar groeiende stapel werkstukken. Het klakkeloos over-
schrijven van de aangeboden collegesheets wordt te snel met 
goede cijfers (lees: ‘zes’ of  hoger) beloond. Is aan alle mini-
mumvereisten voldaan, dan is dat op zichzelf  al een voldoende 
waard. De inhoud bepaalt vervolgens of  het niveau van de ‘zes’ 
kan worden ontstegen. Op dat punt is men echter een aan-
zienlijk deel van de studenten al kwijt. De ECTS-sprokkelende 
en BSA-bevorderende voldoende is namelijk ‘in the pocket’ 
(whooohooo!). 
Want, beste lezer, de Rotterdamse criminologiestudent kan zijn 
handen evenmin wassen in onschuld. Waar is de maatschap-

pelijk betrokken, machtskritische, barricade opwerpende en 
leegstaande huizen en universiteitsgebouwen bezettende student 
gebleven zoals de senior-docenten deze uit eigen ervaring, en de 
junior-docenten van ‘horen zeggen’, kennen? Waar zijn de crimi-
nologische ‘Occupiers’? Maar nog vele malen belangrijker – en 
nu worden we persoonlijk - , waar is jullie verbeeldingskracht? Je 
zult ons niet horen ontkennen dat de creativiteit en het individu-
alisme de afgelopen jaren minder ruimte hebben gekregen om 
zich te ontplooien, maar dit laat onverlet dat (de meeste van) jullie 
weloverwogen de keuze hebben gemaakt om aan de Rotterdamse 
criminologieopleiding te beginnen. Waarom dan bij binnenkomst 
zo een scherpe scheidslijn trekken tussen ‘werk’, a.k.a. ‘school’ 
en ‘vrije tijd’ a.k.a. ‘plezier’? Met een dergelijk consumentenper-
spectief  zullen plezier, intrinsieke motivatie en liefde voor het 
vakgebied inderdaad niet zo snel tot een aan de opleiding gelieerd 
product verworden. En dat is betreurenswaardig. De wereld om 
ons heen biedt immers tal van mogelijkheden om onze crimi-
nologische kennis in de praktijk te brengen en aan te scherpen. 

Criminologie is meer dan een opleiding; het 
is een manier van leven.
Ons wondermiddel: criminologische ver-
beeldingskracht. Om fantasie en kritische 
vermogens niet tot nutteloze accessoires te 
degraderen hierbij een van harte aanbevo-
len tip voor hen die naarstig op zoek zijn 

naar geschikte cadeaus voor in de juten zak of  onder de versierde 
dennenboom: ‘The Criminological Imagination’ van Jock Young 
(helaas geen samenvatting of  SIR-verslag van beschikbaar). Voor 
studenten die door verplichte aanwezigheid bij colleges, te leveren 
output en naderende deadlines geen ‘tijd’ hebben om een heel 
boek te lezen, hebben we een alternatief. Probeer werk/school 
en vrije tijd/plezier te integreren en geniet van prachtige, crimi-
nologisch relevante tv-series als The Sopranos, The Wire, Dexter, 
White Collar en La Piovra. Je zult zien, aan plezierig werk geen 
gebrek.

Jut en Jul a.k.a. Joep Beckers (links) en Robby Roks (rechts)

“Hoor toe, voer  
uit en studeer af. 

En rap een beetje.”
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Openingsactiviteit: 
tbs onder de loep genomen

Tekst en beeld: Hanneke Kooloos

Er moet een hoop verbeteren aan het tbs-systeem. Dat is de conclusie 
die we kunnen trekken uit de openingsactiviteit van CIA. Top stra-
frechtadvocaat Cees Korvinus, docent-onderzoeker Michiel van der 
Wolf en ex-tbs’er Humphrey Ludwig discussieerden op deze dag over 
het lot van tbs.

Cees Korvinus zet eerst de geschiedenis 
van tbs uiteen. De meest pregnante en de 
meeste criminologen welbekende ontwik-
kelingen zijn de stijging van de behan-
delduur en de intrede van het fenomeen 
‘longstay’. Hiermee is het systeem volgens 
Korvinus ver van het oorspronkelijke idee 
verwijderd geraakt. Het accent is verscho-
ven van behandeling naar opsluiting en zo 
is het geworden tot puur een instrument 
van maatschappelijke veiligheid.
Wanneer Ludwig het woord overneemt, 
verwijst hij direct naar het ‘Stanford Prison 
Experiment’ als antwoord op de vraag hoe 
hij zijn tbs ervaren heeft. Dit is het

“De kliniek moet 
recidive voorkomen, maar 

recidiveert zelf.”

antwoord dat hij gewoonlijk geeft als hij 
geen zin heeft om het uit te leggen; voor 
ons wil hij er uiteraard wel verder over 
uitweiden. Ludwig kreeg in 1992 vijf  jaar 
gevangenisstraf  en tbs opgelegd. Hij ver-
bleef  in twee tbs-klinieken, waarbinnen hij 
vooral verveling en frustratie ervoer. Hij 
maakte machtsmisbruik, willekeur, onwil 

en zelfs crimineel gedrag van behande-
laars mee. Er was ook vaak sprake van 
relaties met vrouwelijke behandelaars, zo 
zegt Ludwig. Het is al moeilijk geschikt 
personeel te vinden, maar hierbij speelt 
volgens hem ook de ‘hufter-factor’, zoals 
hij dat zag in de Mesdagkliniek, een grote 
rol: de hufters blijven en het personeel dat 
wel deugt vertrekt. Dit doet Van der Wolf  
denken aan een collega van hem. Die doet 
onderzoek in een tbs-kliniek naar psycho-
pathologie en wilde het personeel als con-
trolegroep gebruiken, maar het personeel 
bleek hierop hoger te scoren! 
Ludwig stelt dat er geen behandelplan 
voor hem was, terwijl dat wettelijk verpli-
cht is, en dat de gesprekken die hij voerde 
met behandelaars zelden diepgang hadden. 
Het ging enkel om beheersing. Ook dat li-
jkt niet erg geslaagd, aangezien Ludwig een 
beeld schetst van een omgeving, waarin 
gegokt en gedronken wordt, (kinder)porno 
wordt gekeken, maar waarin drugs nog het 
grootste probleem vormt. Hij zag tbs’ers 
binnen de muren van de kliniek verslaafd 
raken. Nu is dit enige tijd geleden en 
zijn er een aantal reorganisaties geweest, 
maar uit onderzoeken komen nog steeds 
dezelfde conclusies naar voren. Ludwig 
verwoordt dit treffend: “De kliniek moet 
recidive voorkomen, maar recidiveert 
zelf.” Al met al is Ludwig niet tegen het 
tbs-systeem, maar wel vóór ingrijpende 
veranderingen. Voor hem persoonlijk was 
het naar eigen zeggen een mislukt en on-
nodig (duur) experiment. 
Van der Wolf, op zijn beurt, zegt de rol 
van advocaat van de duivel te gaan spelen. 
Hij heeft twee jaar als psycholoog aan de 
behandelkant gewerkt. Machtsmisbruik 
was bij hem niet aan de orde; hij voelde 
zich namelijk helemaal niet machtig. 
Hij was nog maar een ‘broekie’. Na drie 
boeken te hebben gelezen en wat testjes 
te hebben gedaan, moest hij gaan vertel-
len wat er mankeerde aan mannen die zijn 
vader hadden kunnen zijn. Hij voelde zich 
niet thuis in de kliniek en zag er slechte 
dingen gebeuren. Ook zijn viseuse had 
een relatie met een tbs’er. Van der Wolf  
onderkent dan ook veel van wat Lud-
wig vertelt. Na deze twee jaar heeft hij 

V.l.n.r. Humphrey Ludwig, Michiel van der Wolf  en Cees Korvinus
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zijn studie rechten afgemaakt en mocht 
vervolgens onderzoek doen naar waarom 
het tbs-systeem er is en hoe dit zich 
verhoudt tot andere systemen in andere 
landen. Als je tbs zou willen afschaffen, 
moet dat volgens Van der Wolf  gebeuren 
voor een systeem dat er voor in de plaats 
kan komen dat de voorkeur verdient. Zo’n 
alternatief  systeem kan er bijvoorbeeld uit 
bestaan dat de graden van verminderde 
toerekenbaarheid er tussenuit worden 
gehaald; de ontoerekenbaren gaan dan 
naar een beveiligd psychiatrisch ziekenhuis, 
de rest naar de gevangenis, waar Korvi-
nus eerder voor pleitte. Dit is het geval in 
de meeste landen, waar ze eventueel ook 
behandelen in de gevangenis. Met betrek-
king tot deze problematiek is Zweden een 
interessante casus voor Nederland, vertelt 
Van der Wolf. Hier hebben ze in de jaren 
20 net als in Nederland een tussensysteem 
ingevoerd voor ‘halb abnorma’, maar in de 
jaren 60 werd dit weer afgeschaft. 

“Het systeem is zo goed als  
het wordt uitgevoerd, en het 

wordt slecht uitgevoerd.”

Dit zou dus de toekomst van Nederland 
kunnen zijn. Mensen gaan voor onbepaal-
de tijd naar een psychiatrisch ziekenhuis en 
keren daarna terug in de maatschappij. Er 
is ook geen levenslange gevangenisstraf  in 
Zweden, dus gedetineerden keren onher-
roepelijk terug in de maatschappij. Dat 
wordt daar geaccepteerd. Het is de vraag 
of  dat in onze maatschappij geaccepteerd 
zou worden, waarin het vertrouwen in 
de autoriteiten van een andere orde is. In 
weer andere landen heeft een gedetineerde 
soms zijn straf  uitgezeten, maar wordt 
vervolgens toch nog gevaarlijk geacht en 
opgesloten zonder behandeld te worden, 
zoals in Duitsland. Dit komt dan als een 
konijn uit de hoge hoed. Het Europees 
Hof  voor de Rechten van de Mens heeft 
daar echter een stokje voor gestoken; er 
moet wel een relatie zijn met de eerste 
veroordeling. In Canada is dat zo opgelost 
dat de veroordeelde bij de eerste veroorde-
ling een status meekrijgt, zoals ‘long term 
offender’ of  ‘dangerous offender’. Tijdens 
de straf  kan dan besloten worden wat er 
met deze status wordt gedaan. 
Terug naar tbs. Tbs heeft goede rapportci-
jfers met een lage ernstige recidive. Hoew-
el de cijfers moeilijk te vergelijken zijn, zijn 
andere landen hier jaloers op, weet Van 

der Wolf  te vertellen. Op de een of  andere 
manier werkt het toch; Ludwig is volgens 
hem het levende bewijs dat iemand iets 
terug kan doen voor de maatschappij, 
zoals het schrijven van boeken. “Het 
systeem is zo goed als het wordt uitgevo-
erd, en het wordt slecht uitgevoerd”, zegt 
Van der Wolf. Toch is hij van mening dat 
het alsnog beter is dan niet behandelen. 
Behandelen in de gevangenis is ook een 
optie, maar als er een einddatum is, zijn 
gedetineerden niet gemotiveerd mee te 
werken. Er moet dan een motivatiesysteem 
zijn met bijvoorbeeld beloning in de vorm 
van verkorting van de straftijd, zoals dat in 
enkele landen gangbaar is. Het meedoen 
garandeert echter niet dat de straftijd 
verkort wordt en als de behandelaars de 
gedetineerde toch nog gevaarlijk achten, 
blijft hij vastzitten en op deze manier is 
het toch net zo onzeker als tbs. Volgens 
Van der Wolf  is niet de behandelduur het 
grootste probleem zoals Korvinus oppert 
of  de cultuur in de kliniek waar Ludwig 
op wijst, maar het imagoprobleem van en 
het vertrouwen in tbs. Er is sprake van een 

scheef  beeld met betrekking tot tbs; er is 
meer aandacht voor incidenten, terwijl er 
minder incidenten zijn. Misschien moet 
er een alternatieve naam voor het systeem 
komen. ‘Tbs’ is een sterk, mediageniek, 
merk geworden. De film ‘TBS’ heette eerst 
‘Niets te verliezen’, maar tbs was een meer 
alarmerende titel, die aansluit bij hoe het 
leeft in de maatschappij. ‘Ter beschikking 
stelling’ is bovendien een denigrerende 
term, uit de tijd dat de tbs’er een rech-
teloos subject was. Van der Wolf  wil ons 
dit als opdracht meegeven: kom met een 
nieuwe naam! 

Criminologiestudenten luisteren naar het verhaal van ex-tbs’er Humphrey Ludwig in de Senaatszaal.

Huphrey Ludwig heeft ook meerdere boeken geschreven over zijn ervaringen met 
het tbs-systeem. Zijn laatste boek, ‘Veroordeeld’, wordt met korting aangeboden 
door CIA. Interesse? Mail dan naar info@svcia.nl!

Kijk- en leestip:

In de documentaire ‘Longstay’ volgen de makers negen maanden lang tbs’ers die 
op de longstay-afdeling terecht zijn gekomen. De film is uitgeroepen tot de beste 
documentaire van 2010. Je vind hem via http://dokument.ncrv.nl/longstay
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Nieuwe methode van dataverzameling 
in moordzaak Groningen
De actieve rol van de burger bij het oplossen van misdrijven heeft in 
Groningen een nieuwe betekenis gekregen. Bij het onderzoek naar de 
dood van Nico Leeuwe (65) vraagt de politie mensen om scenario’s in 
te sturen die de omstandigheden van Nico’s dood kunnen ophelderen. 
CIA heeft dan ook contact opgenomen met de Groningse politievoorli-
chter Anthony Hogeveen.

Is het de eerste keer dat de 
politie het publiek vraagt om 
scenario’s in te sturen?
Ik weet dat de politie IJsselland  in Steen-
wijk op een gegeven moment een website 
lanceerde toen het onderzoek van een 
moordzaak vastzat. Wij hebben de website 
eigenlijk al heel snel gelanceerd, een paar 
dagen nadat het onderzoek was gestart. 
We wilden zo snel mogelijk het publiek 
mee laten denken in het onderzoek en niet 
pas als we zelf  helemaal geen aanknoping-
spunten meer hebben.  Ik geloof  dat men 
in Utrecht  bezig is geweest om zo cold-
case zaken aan te pakken, maar dan heb 
je het over zaken die al langere tijd op de 
plank liggen. In deze vorm is het landelijk 
gezien nog helemaal nieuw, dat het publiek 
zo snel wordt ingeschakeld is niet eerder 
voorgekomen.  Dit heeft tot midden okto-
ber  ruim 140 scenario’s opgeleverd waarin 
mensen hebben laten weten mee te willen 
denken met het politieonderzoek.

Wat is de aanleiding geweest om 
het publiek op deze wijze bij het 
onderzoek te betrekken? 
Het idee is dat we vanaf  het begin de 
mensen zo snel mogelijk mee willen laten 
denken in het onderzoek. We merken 
dat mensen vaak een bepaalde drempel 
hebben om de politie te bellen. Op het 
moment dat je via de website informatie 
geeft en ook open bent over een aantal 
dingen die we hebben aangetroffen,  ho-
pen we dat mensen makkelijker en eerder 
informatie aan ons terug geven , en daar 
lijkt het dus wel op.  Als je kijkt naar de 
meerwaarde van bijvoorbeeld Opspor-
ing Verzocht hebben we de combinatie 
gezocht: een website lanceren en heel snel 

daarna Opsporing Verzocht ingeschakeld. 
Ook via de regionale media hebben we 
heel veel vragen gesteld aan het publiek. 

Wat doet de politie met de in-
gestuurde scenario’s, alvorens 
(een selectie van?) publicatie op 
de website?
We hebben zo’n 140 scenario’s bin-
nengekregen en die variëren onderling. 
Er zitten mooie uitgewerkte scenario’s bij 
van mensen die denken: ‘zo is het ge-
beurd’ maar er zitten ook scenario’s bij die 
eigenlijk meer tips zijn waarin expliciete 
informatie staat . Die tips plaatsen we niet 
terug  op de website  omdat daar miss-
chien herleidbare informatie in staat die 
we eerst willen checken met onze eigen in-
formatie. Er zijn ook een aantal scenario’s 
niet geplaatst omdat ze gewoon te gek zijn. 
Pure fantasie.  

Uit welke hoek verwacht u de 
reacties van het publiek? 
Eigenlijk heel divers. De plek waar Nico is 
gevonden, waar hij woonde,  is een gebied 
dat grenst aan het prostitutiegebied van 
Groningen. Groningen is een studen-
tenstad dus je hebt verschillende soorten 
doelgroepen. Je hebt mensen die prostitu-
ees bezoeken, mensen die in  het donkere 
wereldje zitten,  omdat zij rondom de 
prostitutie werken. Ook richten we ons 
op studenten die daar wonen of  bijvoor-
beeld naar Minerva gaan. Het winkelend 
publiek zit er ook veel dus je zit altijd te 
kijken naar wat voor doelgroepen je er 
mee wilt bereiken. Deze doelgroepen zijn 
zo verschillend dat we door de website te 
lanceren hopen meerdere doelgroepen op 
een goede manier te bereiken.  

En in de praktijk?
We krijgen voornamelijk scenario’s  vanuit 
Groningen, maar ook zelfs vanuit België. 
Mensen die lezen het en denken ‘ik ken die 
hele situatie in Groningen niet, maar als 
ik het lees en aan de hand van een Google 
Maps kaartje bekijk, zou dat weleens een 
scenario kunnen zijn’.

Is er een reden dat er zeer 
weinig details worden vrijge-
geven? De scenario’s verschillen 
hierdoor ook enorm van elkaar.
Ik begrijp die vraag en die is ook heel 
logisch. We geven wel wat informatie, 
meer dan we in het verleden ooit hebben 
gegeven. De vragen en informatie die we 
nog niet hebben gepubliceerd zijn op-
merkingen en gegevens die misschien bij 
de dader bekend zijn, dus dan zit je bij de 
daderwetenschap en daar moeten we heel 
voorzichtig mee zijn omdat we het onder-
zoek niet te veel willen frustreren. We 
bekijken dus in hoeverre alles gelinkt kan 
worden aan informatie die we zelf  hebben. 
We zijn nu alle scenario’s aan het categoris-
eren, kijken welke lijn er in zit. Dan zie je 
dus een aantal verschillende soorten invals-
hoeken  ontstaan. Die scenario’s leggen we 
dan naast onze eigen informatie zodat we 
er een aantal weg kunnen strepen, maar 
ook een aantal dingen echt wel kunnen 
gebruiken voor het vervolgonderzoek.

Zijn er al bruikbare tips 
binnengekomen?
Er zijn zeker wel bruikbare scenario’s 
binnengekomen en we hebben ook onze 
eigen mensen die naar scenario’s kijken als 
een soort van tegenspel in het onderzoek. 
Er zijn dus wel bruikbare tips binnenge-
komen,  maar het blijft afwachten of  het 
ook daadwerkelijk zo  is dat we daarmee 
de zaak  kunnen oplossen.

Door: Jimmy Maan
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COLUMN

De kroeg, zoute pinda’s, 
bier, wijn en TBS

De kroeg; zoute pinda’s, bier, wijn en tbs

Het studiejaar is alweer in volle gang! De eerste tentamens zijn net achter de rug en nu 
is het afwachten of  je ze hebt gehaald. Maar ach ... het zal niet te lang duren, want sinds 
kort krijgen docenten op de Erasmus Universiteit gewoon een boete van zo’n 2500 
euro als zij te laat zijn met het publiceren van de resultaten. Ik ben benieuwd welke 
docent binnen de sectie Criminologie als eerste tegen de lamp loopt; Van der Bunt, Van 
Swaaningen of  zal het Zwirs zijn? Ik weet het niet, maar ik heb al geluiden opgevangen 
dat er weddenschappen gesloten worden en dat bepaalde namen toch vaker worden ge-
noemd dan anderen. Waar mensen zich tegenwoordig wel niet mee bezig houden! Waar-
schijnlijk ben jij – lieve lezer – net leuk van start gegaan met het volgende vak Practicum 
Beschrijvende Criminologie, Methoden en Technieken of  Preventie en Bestraffing, en is 
de openingsactiviteit van het CIA van twee maanden geleden over tbs een redelijke blur 
aan het worden. Niet getreurd, gelukkig is heel het CIA Magazine gewijd aan dit onder-
werp en kun je weer mooi meepraten als je in de kroeg staat en tbs weer als voer voor 
discussie wordt aangedragen.

Dat er flink wordt gediscussieerd over de tbs zal je waarschijnlijk niet verwonderen. 
In het nieuws komt geregeld een tbs’er in beeld die tijdens zijn verlof  de benen heeft 
genomen, en ja, dat speelt toch in op de onveiligheidsgevoelens van de Nederlander. Met 
de roep om meer veiligheid vanuit de samenleving wordt door politici de tbs weer onder 
vuur genomen. Veiligheid is namelijk prio numero uno geworden in Nederland, zeker bij 
de regering-Rutte die nu op het pluche zit. We hebben zelfs een metamorfose ondergaan: 
van Minister van Justitie naar Minister van Veiligheid en Justitie, alsof  Justitie op zichzelf  
geen veiligheid kan garanderen? Met deze focus op veiligheid gaan we eigenlijk het doel 
van de tbs voorbij en verliezen we het oog op de realiteit. “De nadruk ligt steeds meer 
op veiligheid en opsluiten”, zegt Yvo van Kuijck, vice-president van het Hof  in Arnhem 
en lid van de commissie die de verlofaanvraag van tbs’ers toetst, in de Volkskrant van 
19 oktober. “Terwijl een goede behandeling het recidivegevaar vermindert. Meer dan 80 
procent van de tbs’ers gaat niet opnieuw in de fout. Maar als er eentje wel de fout in gaat, 
hoor je dat meteen.” Ook durven behandelaars steeds minder verlof  aan te vragen, stelt 
Van Kuijck. “Mooi! Dan zijn ze ten minste minder op straat”, zou je kunnen denken. Dit 
is dan ook de toon die je hoort op de befaamde Geenstijl.nl. Maar hoe om te gaan met 
een delinquent met een ernstige psychiatrische aandoening, zeker nu met de bezuinigin-
gen die ook het gevangeniswezen en de reclassering zullen raken? Levenslang opsluiten 
kan in Nederland. Maar iemand die zijn straf  heeft uitgezeten en alle mogelijke behan-
delingen heeft ondergaan, moet ook in staat zijn om na zoveel jaar zijn plekje buiten een 
inrichting te kunnen vinden in de Nederlandse samenleving, of  we het nou willen of  niet 
... En ja, iedereen heeft hier wel een mening over. Dat is ook logisch! Het enige wat ik je 
– lieve lezer – mee kan geven: bereid je alvast voor, zorg voor een gefundeerde mening, 
want dat maakt discussiëren in een kroeg des te leuker! 

Deze column is geschreven door een redactielid van Multime-
diamobsters.nl: Een blog met een deviante kijk op criminaliteit 

en veiligheid die laagdrempelig en met een knipoog probeert 
criminologische kennis te koppelen aan actualiteiten. 

Check het uit op www.multimediamobsters.nl

MultiMediaMobster Patrick Pronk



10 // CIA MAGAZINE // NOVEMBER 2011

REPORTAGE

Een kijkje achter
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Met een groep van dertig man staat CIA 
op de stoep van de gevangenis. Voordat 
werkelijk het eeuwenoude gebouw (1872) 
kan worden betreden, is er een half  uur 
verstreken. De administratieve afhandeling 
vindt provisorisch buiten op het binnen-
terrein van de gevangenis plaats, en dat 
neemt nu eenmaal flink wat tijd in beslag. 
Een voor een worden aan een tafeltje de 
identiteitsbewijzen gecontroleerd en de 
namen afgevinkt. Dan is het de beurt aan 
de twee vrouwelijke bewaarders om bij 
iedereen handmatig de detectie te ver-
richten. Wat onwennig en lacherig staan de 
studenten met de armen en benen gesp-
reid, zodat de dames overal langs kunnen 
met hun detectieapparaat. 

De presentatie
Voordat de rondleiding van start gaat, 
wordt de groep naar een leegstaand cel-
lencomplex gebracht. Het is een ongewone 
setting; waar je normaal gesproken in een 
vergaderzaal een presentatie verwacht, 
zijn hier de stoelen en het projectiescherm 
middenin het drie etage tellende cellen-
complex opgesteld. Tijdens zijn presen-
tatie gaat directeur Winkelman in op het 
belang van het Handboek Rechtspositie 
Gedetineerden. “Werkelijk alles wat hier 
gebeurt is aan wetgeving gebonden. Er 
gaat geen dag voorbij dat ik het handboek 
niet gebruik.”

Winkelman legt uit dat het gevan-
geniswezen flink is veranderd. “Vroeger 
kwamen mannen vrij en stonden ze met 
hun blauwe vuilniszak met spullen te 
wachten bij de bus, zonder ook maar een 

idee te hebben waar ze heen moesten.” 
Tegenwoordig regelt de gevangenis meer 
voor gedetineerden. 

“Er zijn mensen die letterlijk 
hun eerste diploma hier in de 
gevangenis hebben behaald.”

Er wordt meer ingezet op resocialisatie, 
bijvoorbeeld door middel van budgetter-
ingstraining en onderwijs. “Er zijn mensen 
die letterlijk hun eerste diploma hier in de 
gevangenis hebben behaald.”

Het dagprogramma van de gedetineerden 
blijkt een interessant onderwerp voor de 
studenten, Winkelman gaat er dan ook 
uitgebreid op in. “Iedere gedetineerde 
heeft recht op één uur luchten. Ook dat 
is vastgelegd in het handboek. Ik heb als 
directeur niet te mogelijkheid de jongens 
een uurtje extra te geven wanneer het 
mooi weer is.”  

Per week wordt er slechts 20 uur uitgetrok-
ken voor arbeid. Dit verschilt van andere 
gevangenissen, omdat de Noordsingel 
alleen een Huis van Bewaring is. Daarnaast 
is het werk in een Huis van Bewaring veel 
eentoniger dan dat in een gevangenis. Een 
ander verschil is dat in een gevangenis de 
celdeuren de hele dag openstaan, terwijl 
die in een Huis van Bewaring altijd dicht 
zijn. 

Tekst en beeld: Madelon van den Ham

Verbaasd wordt er gereageerd op het feit 
dat gedetineerden een tv (tegen betaling: 
3 euro per week)  op hun cel mogen heb-
ben en dat ze, als ze willen, de hele dag tv 
mogen kijken. “Zou het niet als een belon-
ing moeten gelden?” Vraagt een studente 
zich af. “Ik zou me namelijk niet vervelen, 
hoor. Ik zou gewoon alle series volgen die 
er te zien zijn!” En juist op dit punt maakt 
Winkelman duidelijk wat een gevangenis-
straf  precies betekent. “Het feit dat 
mensen hier moeten verblijven, dat is de 
straf. Alles wordt voor ze bepaald, ze zijn 
hun vrijheid kwijt. Ze hoeven daarom niet 
hier ook nog eens in de hoek te staan.”

“Ziet u wel eens mannen er slechter 
uitkomen dan dat ze erin gaan?” vraagt 
één van de studenten. “Het is een utopie 
te geloven dat ze er beter van worden. Ik 
denk dat weinig mannen er beter uit-
komen,” zo erkent Winkelman. Wel hoop 
ik dat ze er wijzer van zijn geworden. Dat 
ze denken: hier wil ik nooit meer terug-
komen.”

De rondleiding
Na de presentatie van ruim een uur, is het 
tijd voor de rondleiding door het oude 
gebouw. De studenten worden opgesplitst 
in twee groepen en gaan onder begelei-
ding van twee bewaarders de gevangenis 
in.  De groep onder leiding van bewaarder 
Bart Wartna begint in de kelder van de 
gevangenis: de afzondering. “ Er zitten 
momenteel drie jongens. Het kan zijn dat 
ze gaan schreeuwen of  gaan bonken op de 
deuren. Daar moet je niet op reageren”, 
zo waarschuwt Wartna. ”Geen zorgen. Ze 
zitten opgesloten hoor”, zegt college Hjal-
mar Pothof  als reactie op de gespannen 
gezichten van sommige vrouwen.

“Dit is nog best groot”, reageren de stu-
denten als ze een lege isoleercel binnen-
stappen. Het enige wat er staat is een toilet 
en op de grond ligt iets wat door moet 
gaan voor een matras. Verder hebben de 
gedetineerden niets. Je eigen toilet doors-
poelen is er zelfs niet bij in de afzondering. 
“Er was namelijk een keer een jongen die 
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zijn handdoek in zijn toilet had gestopt 
en net zo lang had doorgespoeld totdat 
de hele afdeling onder water stond. Dus 
nu doen wij dat voor ze”, verduidelijkt 
Wartna.

De mannen zitten 24 uur per dag in afzon-
dering en krijgen maar een uurtje om te 
luchten, maar ze staan meestal niet langer 
dan een kwartiertje buiten.” Reden: de 
luchtplaats van de afzondering is bijna net 
zo treurig als de cel zelf. “Jeetje, dit is toch 
ook geen pretje”, reageert een studente 
als ze het luchthok van een paar vierkante 
meter met hoge muren eromheen ziet, “je 
zit hier alsnog tussen vier muren.”

“Ik denk dat weinig mannen 
er beter uitkomen”

De rondleiding vervolgt zich naar de 
badafdeling, waar gedetineerden zich moe-
ten douchen, aangezien ze geen douche op 
hun cel hebben. Via de wasserette komt de 
groep uit op de D-vleugel van het gebouw. 
Wederom een leegstaand cellencomplex. 
Het geeft de bewaarders alle tijd om rustig 
met de groep over de afdeling te lopen 
en de cellen te laten zien die vroeger voor 
twee personen dienden. Momenteel wordt 
nog maar een derde van de gevangenis-
capaciteit gebruikt en Noordsingel zal dan 
ook op den duur zijn deuren sluiten. In de 
loop van volgend jaar worden de overge-
bleven gedetineerden overgeplaatst naar 
andere gevangenissen.

De toekomst van het eeuwenoude gevan-
geniscomplex? Die is nog niet helemaal 
helder. Het pand is inmiddels verkocht 
aan HD Projectrealisatie en BAM Won-
ingbouw Rotterdam. “De meest wilde 
plannen deden er de ronde”, zegt Winkel-
man. Een nieuw bejaardentehuis of  zelfs 
een hotel, maar het kan ook maar zo zijn 
dat die ouderwetse tweepersooncel wordt 
omgebouwd tot een heuse studenten-
kamer. Deze maand zal bekend worden 
gemaakt welke plannen de kopers hebben.

Wat vonden de studenten van de rondleiding?

Leonie Kusters (25)
Ik heb al eerder gevangenissen bezocht, één in Boekarest tijdens de studiereis en één in 
Krimpen aan de IJssel. Doordat je in verschillende gevangenissen een kijkje neemt, krijg je 
een steeds beter beeld. Ik vind het wel goed om te weten hoe het er daarbinnen aan toe 
gaat. Door zelf in zo’n cel te staan doet veel meer dan het bijvoorbeeld weten wat de 
oppervlakte van zo’n celletje is. Nu ervaar je het echt zelf. 

Suzanne Agnes (20)
Ik had tijdens de studie wel eens foto’s gezien van cellen, maar het in het echt zien 
geeft je een beter beeld. Wel vond ik het apart dat alles zo gestructureerd is. Ik zou er 
bijvoorbeeld echt geen zin in hebben om verplicht’s ochtends vroeg te moeten luchten. De 
afzondering vond ik best imponerend. Je zou toch helemaal doordraaien als je daar moet 
zitten? Stel: je zit daar twee weken. Dan is zo’n bewaarder je enige contact. Dat vind ik 
wel heftig. 

Diandra Valentijn (22):
Het was erg leerzaam. Je zou naar tien verschillende gevangenissen kunnen gaan en 
nog zie je iedere keer wat anders. Ik vond het wel opvallend dat ze geen douche op hun 
cel hadden. Ik heb al eens vaker een gevangenis bezocht, dus ik wist wel wat ik moest 
verwachten. Ik heb veel interesse in het gevangeniswezen, daar wil later dan ook wat mee 
doen. Het is niet mijn doel om mijn leven lang rapporten te schrijven, het is toch ook mijn 
doel om mensen te helpen. 

REPORTAGE
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Aan het hart
Tussen de fietsenrekken op het Jaarbeursplein duikt hij plotseling 
voor me op; A., een tbs’er met zware verslavingsproblematiek. “Hey 
man! Hoe is het?” Het gaat goed met A. en zijn behandeling. Hij 
legt onbegeleid een bezoekje af; hij straalt. We maken kort een 
praatje en ik hol verder naar mijn trein. Ik hoop dat hij zich staande 
houdt buiten de kliniek. Dat gaat me aan het hart, want als me-
dewerker in een tbs-kliniek bouw je een band op met patiënten.

Bram Colijn: “In een tbs-kliniek bouw je een band op met elkaar”

Ik werkte eerst één, toen twee dagen per week in de Van der Hoev-
enkliniek in Utrecht. Als hulpdocent computervaardigheden bouw 
ik een eenvoudige, spontane band op met patiënt-leerlingen. Samen 
bespreek je de stof. Je werkt samen naar examens toe. Soms maak je 
een praatje over de medicatie, over verlof, of  over een delict. Zo wordt 
die ‘tbs’er’ langzaam maar zeker een persoon voor je. Een persoon met 
een stoornis, weliswaar, maar ook een persoon met een karakter en een 
geschiedenis.

Eerder werkte ik in een opvanghuis voor daklozen in Utrecht. Op een 
avond werd ik daar fysiek aangevallen; een goedbedoelde opmerking 
was verkeerd begrepen. In de tbs-kliniek was ik daarom aanvankelijk 
zeer terughoudend tegenover patiënten. Ik wilde voorkomen dat een 
patiënt mij verkeerd zou begrijpen en hield het contact formeel.

Na een paar maanden merkte ik echter dat ik ‘mijn’ leerlingen beter 
leerde kennen. De één werkt het best zelfstandig in een hoekje. Bij 
binnenkomst praten we wat over haar gezondheid en over het weer, 
dan gaat ze rustig aan de slag. Zij stelt het op prijs dat ik haar van een 
afstandje begeleid. Een andere leerling heeft voortdurend aandacht en 
begeleiding nodig. Naarmate ik patiënten beter leer kennen, geniet ik 
ervan om af  en toe eens een informeel gesprek te voeren over hobby’s 
of  vrienden.

Mijn leerlingen leren mij bovendien ook kennen. Zij weten dat ik geen 
psychotherapeut of  groepsleider ben, maar student Geschiedenis. Ver-
laagt dat de drempel om persoonlijke gesprekken te voeren? Ik weet 
het niet. Maar na driekwart jaar hebben verscheidene leerlingen stukjes 
van hun verleden, problematiek en medicatie met mij gedeeld. Daar 
heb ik nooit om gevraagd; steeds ging dat spontaan.
Want in een tbs-kliniek bouw je een band op met elkaar. Één of  twee 
dagen per week is voldoende om personen te leren kennen; om iets 
van jezelf  te laten zien; om daarvoor beloond te worden met leuke 
gesprekken en een goede sfeer. Als iemand zijn persoonlijke problema-
tiek met je deelt, laat dat je niet los. Daarom hoop ik van harte dat A. 
en mijn andere leerlingen hun traject met succes doorlopen en weer 
duurzame relaties kunnen opbouwen buiten de kliniek.

COLUMN
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ONDERZOEK

Ondernemers misleid: 
een onderzoek naar acquisitiefraude in Nederland
Nederlandse ondernemers worden geregeld geconfronteerd met misleidende aanbiedingen voor bedrijf-
sadvertenties, naamsvermeldingen op een website en spookfacturen. Een recent voorbeeld is de massale 
mailing van het malafide bedrijf ‘Kantoor voor Klanten’. Het bedrijf wilde met hun zogenaamdespook-
factuur ondernemers in de waan brengen dat het een factuur van de Kamer van Koophandel betrof (zie 
het kader). Er wordt van uitgegaan dat van de honderdduizenden spookfacturen die worden verstuurd 
er altijd wel een aantal onoplettende ondernemers zijn die toehappen. De bovengenoemde misleidende 
handelspraktijken gericht op bedrijven (business-to-business) worden in Nederland ‘acquisitiefraude’ 
genoemd. Onlangs hebben wij in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar de aard, achter-
gronden en aanpak van acquisitiefraude in Nederland (Huisman & Van de Bunt, 2009).

Door: Krista Huisman en Henk van de Bunt

Wat is acquisitiefraude?
Bij acquisitiefraude worden organisa-
ties misleid of  opgelicht bij het aangaan 
van een contract, waarbij de beloofde 
diensten niet of  niet volledig worden 
waargemaakt. Naast de (bovengenoemde) 
massale verzending van spooknota’s kan 
een op het bedrijf  gerichte aanpak worden 
onderscheiden, waarbij klanten telefonisch 
worden benaderd met een ‘gunstig’ aanbod 
voor een bedrijfsvermelding of  advert-
entie in een tijdschrift of  op internet. 
Het telefonisch verkoopgesprek verschilt 
echter van het contract dat de ondernemer 
vrijwel direct (per fax) toegestuurd krijgt 
ter ondertekening: in het telefoongesprek 
worden bewust belangrijke verkoopvoor-
waarden verzwegen (zoals de maandprijs, 
de contractduur, tegenprestatie). Doordat 
de ondernemer vervolgens “de kleine 
lettertjes” niet meer goed doorneemt – hij 
denkt immers op de hoogte te zijn van het 
aanbod – zit hij in feite ongewild vast aan 
een duur contract. 

Zo’n misleidend aanbod kan betrekking 
hebben op uiteenlopende producten en 
diensten, zo blijkt uit de verschillende 
verschijningsvormen, maar in geen van 
de gevallen is de (malafide) aanbieder van 
plan om een deugdelijke tegenprestatie te 
leveren. Dergelijke advertentietijdschriften 
worden ofwel niet gedrukt dan wel alleen 
verspreid onder de argeloze adverteerders. 
Volgens het Steunpunt Acquisitiefraude 
(SAF) zou het bedrijfsleven jaarlijks vier-
honderd miljoen euro schade ondervindt 
als gevolg van misleidende handelsprak-
tijken. Het SAF verzamelt meldingen van 

gedupeerde ondernemers en vraagt via 
de media en binnen de politiek aandacht 
voor acquisitiefraude. Op Europees niveau 
is ook meer aandacht gekomen voor het 
fenomeen (Alleweldt et al., 2008); de 
acquisitiefraudeurs gaan grensoverschrij-
dend te werk waardoor het handelsverkeer 
binnen de EU wordt belemmerd. 

Misleidende verkooptechnieken
Malafide aanbieders maken steeds gebruik 
van bepaalde verkooptechnieken die 
gericht zijn op het winnen van vertrouwen 
en het wekken van verwachtingen bij de 
klant. Zo wordt, om geen argwaan te wek-
ken bij de klant, tijdens het telefonische 
verkoopgesprek bijvoorbeeld beweerd dat 
er al een zakelijke relatie bestaat, of  wordt 
er gesuggereerd dat het genoemde bedrag 
- zoals gebruikelijk binnen het handels-
verkeer - een jaarprijs betreft, terwijl het 
feitelijk om een maandprijs gaat. 

De malafide aanbieders proberen boven-
dien door zich een bonafide imago aan te 
meten, de klant op een subtielere manier 
te misleiden. Met hun bedrijfsnaam en 
beeldmerk die vaak grote gelijkenissen 
vertonen met die van bekende en ger-
especteerde bedrijven, zaaien ze bewust 
verwarring. Naast deze imitatie doen de 
aanbieders aan impression management. 
Ze staan ingeschreven bij officiële instan-
ties en hebben - ogenschijnlijk - een mooi 
bedrijfspand, een professionele website, 
goed vormgegeven nota’s en sommigen 
doen zelfs aan sponsoring. Maar in feite 
wordt er een virtueel kantoor gehuurd en 
gewerkt vanuit een sobere locatie. Ook 
blijken ze een stuk minder professioneel:  
de website bevat holle frasen en bestaat 

vrijwel alleen uit links en de opgestuurde 
documenten bevatten taalfouten. 

Slachtoffers en schade
Het stereotypebeeld dat alleen de kleine of  
argeloze startende ondernemer ‘erin trapt’ 
is onjuist gebleken. Ook grote organisaties, 
zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, 
onderwijsinstellingen en ziekenhuizen 
worden gedupeerd. Naast ondernemingen 
worden eveneens de gesubsidieerde sector 

en overheidsorganisaties getroffen. De 
schadebedragen variëren per aangeboden 
dienst of  product: bij een spookfactuur 
gaat het om kleine bedragen van honderd 
tot tweehonderd euro, terwijl klanten 
door de ondertekening van een langdurig 
advertentiecontract soms duizenden euro’s 
kwijt kunnen zijn. 

De meldingsbereidheid onder de gedu-
peerde organisaties is laag. Niet alle 
klanten zien namelijk in dat zij zijn misleid, 
en degenen die het zich realiseren laten 
zich veelal door hun eigen schaamte of  
schuldgevoelens weerhouden om hier 
melding van te maken. De geregistreerde 
meldingen bij het SAF en de politie vor-
men hierdoor slechts een fractie van het 
totaal aantal gedupeerde klanten. 

“Een malafide 
aanbieder kan jaarlijks 
tonnen en in sommige 

gevallen miljoenen 
euro’s verdienen.”
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Om beter zicht te krijgen op de omvang 
van de schade is voor het onderzoek 
contact opgenomen met vier grote Neder-
landse banken en is inzage verkregen in 28 
transactieoverzichten van enkele malafide 
aanbieders. Deze bijzondere onderzoeks-
methode heeft interessant materiaal 
opgeleverd: een malafide aanbieder kan 
jaarlijks tonnen en in sommige gevallen 
miljoenen euro’s verdienen. Dus hoewel 
het schadebedrag per klant relatief  laag is, 
is de totale financiële schade die gepaard 
gaat met acquisitiefraude zeer omvangrijk.

Georganiseerde misdaad?
Hoe deze misleidende handelsprakti-
jken binnen business-to-business relaties 
criminologisch geduid moeten worden, is 
niet zo gemakkelijk te bepalen. Hoewel 
de fraude wordt gepleegd binnen het han-
delsverkeer en door officieel ingeschreven 
bedrijven met een bonafide uitstraling, kan 
het niet worden gezien als witteboorden-
criminaliteit of  organisatiecriminaliteit. De 
bedrijven meten zich bewust een profes-
sioneel, betrouwbaar imago aan, maar zijn 
enkel opgezet met het doel om snel geld 
te verdienen door misleiding of  oplicht-
ing. Ze verhullen hun bedrijfslocatie door 
het gebruik van katvangers, het huren van 
virtuele kantoren of  de oprichting van re-
chtspersonen in het buitenland. Dergelijke 

kleine bedrijven kunnen eenvoudig worden 
opgericht en weer uit de markt verdwijnen, 
waardoor ze eveneens moeilijk grijpbaar 
zijn.

De malafide bedrijven, waarvan Ned-
erlandse gedupeerden melding maken, 
blijken veelal aan elkaar gelieerd te zijn. 
Het SAF heeft gesignaleerd dat sommige 
malafide bedrijven onderdeel uitmaken 
van een groter netwerk dat actief  is in 
verschillende Europese landen, waarbij op 
dezelfde misleidende manier ‘waardeloze’ 
diensten worden aangeboden. Ook 
spooknota’s duiken op in verschillende 
landen. Met name deze massale mailings 
vragen om een aanzienlijk startkapitaal 
vanwege de druk- en verzendkosten. 
Dit doet de vraag rijzen hoe de malafide 
aanbieders deze grootschalige acties kun-
nen financieren. Het Steunpunt Acquisi-
tiefraude vermoedt - mede naar aanleiding 
van eigen verkennend onderzoek - dat het 
zou gaan om criminele samenwerkingver-
banden, waarbij acquisitiefraude slechts 
één van de bedrijfsonderdelen vormt. Het 
SAF vindt hiervoor aanwijzingen in open 
bronnen, zoals post- en bedrijfsadressen, 
Kamer van Koophandelgegevens, reken-
ingnummers en ip-adressen. Maar dergeli-
jke bedrijfsgegevens blijken slechts tijdelijk 
tot een malafide bedrijf  herleidbaar; na 

Het malafide bedrijf ‘Kantoor voor 
Klanten’ heeft in december 2008 zo’n 
350.000 ondernemers in Nederland in 
de waan willen brengen dat hun ‘spook-
factuur’ het een nota van de Kamer van 
Koophandel betrof. Zowel de naam van 
het bedrijf ‘KvK’ als de opmaak van 
de nota en het logo vertoonden veel 
gelijkenis met de jaarlijks factuur die de 
Kamer van Koophandel verzendt. ‘Kan-
toor voor klanten’ vroeg om een betaling 
€149,00, waarna de ondernemer een 
bedrijfsvermelding zou krijgen op de (on-
bekende) website www.kvkhandelsregister.
nl. De Kamer van Koophandel heeft een 
zaak aangespannen tegen het malafide 
bedrijf ‘Kantoor voor Klanten’. Op 10 
augustus 2011 heeft de Rechtbank Rot-
terdam in haar uitspraak bij een bodem-
procedure de Kamer van Koophandel in 
het gelijk gesteld. ‘Kantoor voor klanten’ 
heeft inbreuk gemaakt op het woord- en 
beeldmerk van de Kamer van Koophandel 
en haar auteursrechten op de grafische 
voorstelling van het logo, de website, de 
factuur en haar handelsnamen. Daarnaast 
zijn de natuurlijke personen achter Kan-
toor voor Klanten hoofdelijk aansprake-
lijk gesteld voor de schade die in de 
honderdduizenden euro’s loopt. 

Spookfactuur
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Drs. Krista Huisman Prof. Dr. Henk van de 
Bunt

verloop van tijd is de scam uitgewerkt en 
verdwijnt het bedrijf, om na verloop van 
tijd weer in een (iets) andere gedaante op 
de markt te verschijnen. Ook onderzoek 
uit Canada en de Verenigde Staten naar 
mass-marketing fraud (vergelijkbaar met 
acquisitiefraude) bevestigt het bestaande 
vermoeden van de betrokkenheid van 
georganiseerde misdaad. Aangezien er 
nog weinig bekend is over de achtergrond 
en de organisatiegraad van de malafide 
actoren die actief  zijn op de Nederlandse 
markt, zou dit zeker de moeite waard zijn 
om verder te onderzoeken.



Sarah Kortlever,  
derdejaars student Criminologie

“Zwaarder straffen is 
vooral een politieke kreet 
die het goed doet onder de 
bevolking. Door zwaarder 
te straffen benadeel je de 
dader en uiteindelijk ook 
de maatschappij, omdat ie-
mand wordt teruggestuurd 
die wel zwaar is gestraft, 
maar niet is geholpen. Dat 
vind ik een slechte zaak. 
Er is nooit aangetoond dat 
zwaarder straffen per se 
helpt. Natuurlijk heb ik niet 

de wijsheid in pacht, en wat de politiek moet doen is hartstikke 
lastig, maar ik kan niet begrijpen waarom ze zoiets doen. 

Ik heb geleerd dat niet de zwaarte van de straf, maar de pakkans 
van belang is. “Zwaarder straffen werkt preventief ” vind ik een 
gewaagde uitspraak. Opstelten slaat eigenlijk een stapje over. Ik 
zou zeggen: vergroot eerst die pakkans. Als die namelijk 1 op 100 
is, dan maakt het de dader echt niet uit of  er vijf  of  tien jaar op 
staat. 

Zwaarder straffen zorgt ervoor dat gevaarlijke personen een tijd 
uit de maatschappij verdwijnen, maar het is een tijdelijke oploss-
ing. Natuurlijk moet je straffen, de dader moet weten dat hij iets 
fout heeft gedaan. Maar het moet niet alleen om wraak gaan, 
je hoort zo’n persoon ook te helpen. Dat is een stukje naasten-
liefde. Als maatschappij kom je er dan ook beter uit. Er moet een 
vorm van zorg aan verbonden worden, bijvoorbeeld door middel 
van meer begeleiding in de gevangenis. Doe je dat niet, dan is het 
wachten totdat hij weer voor de rechter verschijnt. 

Ik zou het kabinet adviseren meer onderzoek te laten doen naar 
zwaarder straffen en de effecten ervan. Politici hebben een goede 
studie genoten en we leren allemaal dat we onze mening moeten 
onderbouwen met argumenten. Het mag allemaal wat genuan-
ceerder van mij. Als ze dan toch per se doorzetten met zwaarder 
straffen, zorg dan dat er meer aandacht is voor de individuele 
dader. Dus: minder spierballen naar buiten vertonen en meer 
voor zorg voor het individu.”
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Zwaarder straffen:
Risicojongeren moeten harder worden aangepakt. Mensen die binnen tien jaar opnieuw een ernstig 
misdrijf plegen, moeten zwaardere straffen krijgen. De maximale duur van jeugddetentie moet worden 
verdubbeld. Als het aan de bewindslieden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ligt, worden deze 
wetsvoorstellen werkelijkheid. Zwaarder straffen lijkt dé toverformule te zijn in de strijd tegen crimi-
naliteit. “Het zal absoluut preventief werken, daar ben ik van overtuigd”, zegt minister Opstelten in de 
Telegraaf. Studenten en docenten Criminologie zetten daar zo hun vraagtekens bij.

Prof. dr. Pieter Spierenburg,  
docent Historische Criminlogie

“Ik ben geen abolitionist, 
maar ik denk dat harder 
straffen geen invloed heeft op 
de vermindering van criminal-
iteit. Het werkt namelijk niet 
preventief. Het is terecht dat 
professionals Fred Teeven en 
Ivo Opstelten erop wijzen dat 
het niet goed onderbouwd 
is. Dat ze toch doorzetten 
terwijl er geen wetenschap-
pelijke grond voor is, vind ik 
niet slim. Aan de andere kant 
kan het natuurlijk wel handig 

zijn voor hun electoraal belang. Het is een volksgeloof  dat harder 
straffen werkt en dus wordt daar op ingezet. Naar mij idee valt er 
veel meer te bereiken met andere alternatieven, zoals maatschap-
pelijke interventies. 

Dat er nu een roep is om harder straffen heeft niet zozeer met 
de tijd waarin we nu leven te maken, maar het is ook zeker niet 
de reactie op de vrijheid-blijheid mentaliteit van de jaren zestig. 
In die jaren zit juist de kiem van de omslag. Seksueel geweld is 
bijvoorbeeld eeuwenlang ongestraft gebleven. De kiem zit in de 
criminalisering van seksueel geweld dat onder aanvoering van het 
feminisme tot stand kwam. Een ander voorbeeld is de hippietijd: 
de meeste jongeren gebruikten het onschuldige middel van hash / 
marihuana, maar sommigen gingen over op opiaten. Hier werd de 
kiem gelegd voor georganiseerde misdaad. Het heeft dus ook alles 
te maken met historische dynamiek.

Tegen het kabinet zou ik zeggen dat de historische studie onder-
streept dat er andere factoren zijn die een grotere rol spelen en 
dat zwaarder straffen daarbij geen oplossing is. Daarnaast zou 
ik willen dat drugshandel en –gebruik wordt gedecriminaliseerd, 
want het huidige beleid is weggegooid geld. Neem bijvoorbeeld 
junks: zij leven zo, omdat drugsgebruik gecriminaliseerd is. Het is 
moeilijk om aan drugs te komen en het is duur, daarom hebben 
junks deze levensstijl. En niet andersom. Het gebruiken van drugs 
zal best slecht zijn, maar dat is vet voedsel eten ook. Ik vind dat 
het iemands eigen verantwoordelijkheid is. Door drugs te decrimi-
naliseren ontstaat er minder overlast en kunnen politie en justitie 
zich richten op andere zaken.”

Tekst en beeld: Madelon van den Ham
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Selma Bleijenberg,  
tweedejaars student Criminologie

“Ik weet niet echt of  het nut 
heeft. Volgens mij kun je 
beter de pakkans vergroten 
dan zwaarder te straffen. Stel: 
op moord staat bijvoorbeeld 
tien jaar gevangenisstraf  en 
ze maken daar twaalf  jaar 
van, dan weet ik niet of  dat 
werkelijk een meerwaarde 
heeft. Ik denk niet dat 
iemand dan denkt: ‘Oke, ik 
ga nu toch maar niet iemand 
vermoorden, want twaalf  jaar 

vind ik toch iets te veel.’ Het werkt volgens mij niet afschrikkend. 

Het kost ook nog eens veel geld om mensen langer vast te zetten. 
Dat geld kan, met de bezuinigingen in het achterhoofd, veel 
beter besteed worden. Ze zouden meer op resocialisatie kunnen 
inzetten om recidive te voorkomen. 

De roep vanuit het volk kan ik me voorstellen. Als je niet zo 
goed op de hoogte bent van hoe het werkt in de gevangenis, dan 
snap ik dat mensen denken dat zwaarder straffen beter is en dat 
daders daar wat van leren. Maar ik weet niet of  het volk wel gelijk 
heeft en ik denk ook niet dat de politiek altijd naar het volk moet 
luisteren. We leven in een democratie en de politiek hoort eigenlijk 
wel naar het volk te luisteren, maar van sommige dingen denk ik 
toch dat deskundigen beter weten wat goed is. Het lijkt mij niet 
slim om niet te luisteren naar mensen die er verstand van hebben. 
Als je hoofdpijn hebt, dan luister je toch ook eerder naar je dokter 
dan naar je buurvrouw?

Misschien is dat wel een politiek spelletje: doen wat het volk wilt. 
Zwaarder straffen is zo’n onderwerp waarmee ze stemmen kun-
nen trekken. Dit kwam ook al naar voren tijdens de verkiezing-
campagnes. Ik zou het kabinet adviseren beter naar deskundigen 
te luisteren. Ze zouden hun beleid beter op wetenschappelijk 
onderzoek moeten baseren, in plaats van gewoon wat te roepen 
zonder dat bekend is of  het werkt of  niet.”

Dr. Tamar Fischer, docente o.a. 
Verklarende criminologie/Risico-analyse

“Het is een hele genuan-
ceerde kwestie. Het heeft 
te maken met het soort 
delict en de soort groep en 
achtergrond. Uit weten-
schappelijke literatuur is 
bekend dat alleen straffen 
geen positieve invloed heeft 
op afname van criminaliteit 
op de lange duur. In de 
tijd dat mensen vastzitten 
kunnen ze niets doen. Het 
maakt veel banden kapot 
die ze hebben met de vrije 

samenleving, wat de terugkeer naar normaal gedrag nog moeili-
jker maakt.

Dat vind ik een belangrijk nadeel: de breuk die het betekent met 
alles met wat ze hebben aan sociale contacten en werk. Maar ik 
moet zeggen dat de minister ook werk maakt van behandeling, 
nazorg en begeleiding. Als je de kamerbrieven leest en kijkt waar 
nadruk op ligt, dan zijn ze er zeker mee bezig. Ik zeg niet dat 
ze het goed doen, maar het is ook niet zo dat ze alleen maar 
zwaarder willen straffen en er verder niets aan koppelen. 

Ik denk dat er nog meer met voorwaardelijke straffen en bijzon-
dere voorwaarden gewerkt kan worden. Maar dat ligt wel aan 
de persoon, het soort delict, en met name aan hoe beheersbaar 
iemand is. Op deze manier kan de persoon, binnen een bepaalde 
beperking, normaal functioneren en onder begeleiding naar 
normaal gedrag toewerken. Ik denk dat dit uiteindelijk een beter 
effect heeft op de kansen dat iemand van criminaliteit gaat afzien. 

Het kabinet zou ik adviseren nog meer aandacht te geven aan 
de aansluiting van straffen met gedragsveranderende maatrege-
len (training, behandeling en begeleiding). Veel psychiatrische 
problematiek blijft onbehandeld, daar valt nog winst te behalen. 
Wel vind ik dat zulke interventies sterk moeten worden gemoni-
tord om te voorkomen dat we weer in de nothing works-traditie 
terechtkomen. Anders krijg je over een paar jaar het verhaal dat 
het toch niet werkt en dat we ze beter kunnen opsluiten. Dat kun 
je voor zijn door goed onderzoek te verrichten.”
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Pre-employment screening 
in onze samenleving

Door: Simone Nijman-Stevelmans

Het masterjaar begint. Dit is het jaar waarin je moet laten zien wat je in de bachelor geleerd heb. Na de 
afstudeermarkt, waarin docenten hun onderzoeksideeën aan jou proberen te verkopen, was ik het meest 
enthousiast over het onderwerp ‘corporate security’. Dit betekende echter wel dat veel informatie nieuw is 
en de scriptie in het engels geschreven moest worden, omdat de begeleider Nicholas Dorn de Nederlandse 
taal niet machtig is. Ik besloot me niet tegen te laten houden en flink wat drama, leuke gesprekken, den-
kwerk en veel schrijfuren later lag daar een document met de titel ‘Pre-employment screening: 
From private development to public influence’.

Tijdens het zoeken naar een goede 
onderzoeksvraag las ik over corporate 
security en begon ik mensen te werven 
om te interviewen. Dit ging soms mak-
kelijk en soms moeilijk, het is eigenlijk een 
kwestie van uitproberen. De ene persoon 
vind het fijn om een telefoontje te krijgen 
en de ander reageert het liefst op een 
e-mail. Uiteindelijk zorgt je eigen inzet en 
vasthoudendheid ervoor of  je mensen wel 
of  niet te spreken krijgt. Uiteraard met het 
voorbehoud dat sommige mensen echt 
niet willen praten of  zich opstellen alsof  
hun werk net zo geheim moet blijven als 
dat van het AIVD. Ik zal een voorbeeld 
geven waar het bij mijn onderzoek fout 
ging. Tijdens het werven van respond-
enten dacht ik dat het binnenkomen in een 
bedrijf  via een CEO wel eens een goede 
ingang kon zijn. Na de initiële toezegging 
dat hij mij wilde helpen was er na vele tele-
foontjes en mailtjes nog steeds geen defini-
tieve afspraak. Toen besloot ik de tactiek 
te wijzigen en probeerde via een ander 
persoon ‘binnen te komen’. Vijf  minuten 
later stond er een afspraak in de agenda. 
De aanhouder wint en via deze persoon 
kon ik een maand later zelfs bij een ander 
aanschuiven. Ondanks de dingen die ver-
keerd liepen, verliep het merendeel van het 
proces goed en ben ik 30 augustus van dit 
jaar afgestudeerd. Hieronder een vertaalde 
samenvatting van de scriptie. 

Deze scriptie beschrijft de balans tus-
sen publieke en private corporate secu-
rity (bedrijfsbeveiliging) in bedrijven in 
Nederland, aangezien onderzoek over 
Nederlandse bedrijven bij dit onderwerp 
minimaal is. Bestaande ideeën over deze 

balans, beschreven door Germain (2009) 
en Williams (2005) zijn ofwel (1) fused: er 
is een interactie tussen publieke en private 
beveiliging; (2) network: er is een interactie 
tussen publieke en private beveiliging op 
een mondiaal niveau; (3) move to private: 
private beveiliging krijgt de overhand op 
beveiliging, in plaats van de publieke regel-
gevers; of  (4) seperate: private beveiliging 
heeft geen interactie met publieke regel-
gevers.

De focus ligt bij de rollen van de publieke 
en private actoren in de bedrijfsbeveilig-
ing die werken met de pre-employment 
screening. Met andere woorden: uitvin-
den wat de relatie is tussen publieke en 
private actoren bij het maken van wetten 
en de invulling in de praktijk bij corporate 
security (bedrijven), die dit instrument 
gebruiken. Om dit doel te bereiken heb ik 
gekeken naar theoretische en empirische 
gezichtspunten in de vorm van literatuur, 
bedrijfsinformatie en interviews.

Er zijn twee fasen te ontdekken in de 
ontwikkeling van de huidige corporate 
security: de eerste fase begint midden jaren 
80 in Canada waar de huidige corporate 

security ontwikkeld en geïmplementeerd 
werd; de tweede fase begon zo’n tien jaar 
geleden wanneer de publieke sector zich 
meer en meer mengt in corporate security 
situaties.

De ontwikkeling (de eerste fase) van 
private beveiliging begon in de publieke 
politie sector en verschoof  midden jaren 
‘80 naar de private bedrijfsbeveiliging door 
onderzoek, advies en consultancy diensten 
aan te bieden. Door deze volgorde lijkt 
het alsof  de private ontwikkeling plaats-
vindt door responsibilisering vanuit de 
publieke sector. Williams laat zien dat deze 
shift thesis geen recht doet aan de huidige 
situatie en geeft een andere invalshoek 
met de juridification thesis, wat de aparte 
ontwikkeling laat zien, los van de publieke 
beveiligingssector. De huidige corporate 
security en de pre-employment screen-
ing die zij gebruiken is grotendeels in de 
private sector ontwikkeld.

‘Wij hebben altijd een vorm van de pre-
employment screening gebruikt, maar na 
de validatie van de Wet op het Financiële 
Toezicht (WFT) hebben we de screening 
opnieuw bekeken of  er elementen waren 

Wat is een pre-employment screening? 

“Het geheel van maatregelen dat nodig is om binnen de kaders van ter zake 
vigerende (van kracht zijnde) wet- en regelgeving, voorafgaande aan een 
definitieve aanstelling op een door een bedrijf of instelling geïdentificeerde 
risicofunctie optimale zekerheid te creëren dat de betrokkene zijn of haar taken 
betrouwbaar, integer en loyaal zal uitvoeren”. (Rif, B. (2009). Nationale Richtlijn 
Pre-employment Screening. Versie 1.0. VBN)
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Wat is corporate security?

Een vorm van private beveiliging gericht op economische criminaliteit, waar door 
middel van onderzoek en quasi-juridische arbeid bedrijfsproblemen worden op-
gelost. Het gaat hierbij dan om diefstal van bedrijfsgeheimen en -gegevens, tot het 
verduisteren van bedrijfseigendommen, tot overtredingen van financiële beveiliging. 
(Williams, J.W. (2005). Reflections on the private versus public policing of eco-
nomic crime. British Journal of Criminology, 45, 3, 316-339) In Nederland wordt 
trouwens de term bedrijfsrecherche veel gebruikt.

in het proces die we anders wilden doen. 
Onze compliance afdeling deed verschil-
lende aanbevelingen die we hebben geïm-
plementeerd’ (respondent 5).

De tweede fase beziet de huidige ontwik-
kelingen, waar een verschuiving naar meer 
overheidsbemoeienis kan worden gezien. 
Volgens Germain heeft de economische 
crisis van 2008 een versterkend effect op 
overheidsbemoeienis in de private sector. 
Er is een parallel te ontdekken tussen 
de ideeën van Germain en de ontwik-
kelingen in de huidige pre-employment 
screening door private corporate security: 
de ontwikkeling van de pre-employment 
screening wordt eveneens door ingri-
jpende gebeurtenissen beïnvloed. Ger-
main gaf  drie opties voor een mogelijke 
balans: fused; network; en move to private. 
De huidige situatie in private security laat 

een beweging naar meer overheidsbemoe-
ienis zien, wat de omgekeerde variant is 
van de move to private, dit is te zien in de 
afgelopen jaren waarin meer wetgeving 
wordt gecreëerd die de pre-employment 
screening op bepaalde gebieden beïnvloed. 
Voorbeelden hiervan zijn de Wet Besch-
erming Persoonsgegevens en de herziene 
(WFT). 

Wanneer je meer wil weten over de inhoud 
van mijn scriptie (of  die van een andere 
student): alle scripties worden in de Uni-
versiteitsbibliotheek opgenomen en zijn 
uitleenbaar. Voor de mensen die dit jaar 
zelf  beginnen aan hun scriptie, heel veel 
succes!
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Richting een nieuw Onderwijssysteem: 
Veranderingen in het onderwijs binnen de faculteit
De afgelopen tijd is er nogal veel te doen geweest om onze faculteit, de 
Erasmus School of Law (ESL). De rendementen zijn schrikbarend 
laag, studenten blijven lang hangen en uitval is groot. Er moet iets 
gebeuren om de faculteit te redden en de plannen daarvoor liggen 
al klaar. Er is een nieuw onderwijssysteem op komst dat ingrijpende 
veranderingen met zich meebrengt. Vooral kleinschalig en activerend 
onderwijs komen centraal te staan. Wat houdt dit in en wat gaat er 
precies gebeuren?
Door: Pien van de Ven

Met het invoeren van een nieuw onderwi-
jssysteem van kleinschaligheid en ac-
tiverend onderwijs is het de bedoeling de 
rendementen en kwaliteit van de opleidin-
gen te verhogen. Vijf  weken lang één vak 
volgen en afsluiten met een tentamen, zo-
dat je je volledig kunt focussen op één vak 
en één toets. Studenten hebben binnen de 
voorgeschreven vier jaar een diploma op 
zak en de faculteit haalt hogere rende-
menten; dat is het idee.
  
Hoewel het nieuwe onderwijs aan de ESL 
officieel niet Probleem Gestuurd Onder-
wijs (PGO) genoemd mag worden, is het 
concept wel enigszins vergelijkbaar. Het 
draait om activerend onderwijs, waarbij 
je in een klein groepje van ongeveer tien 
studenten aan de hand van een stappen-
plan voorkennis activeert, samen leerdoe-
len opstelt, vervolgens zelf  de literatuur 
induikt en uiteindelijk met de groep de 
gevonden resultaten bespreekt. De bedoe-
ling is dat na een discussie de nodige ken-
nis is gedeeld om het tentamen voldoende 
te kunnen maken. Ook zou informatie 
langer blijven hangen, doordat de student 
zelf  actief  de informatie heeft vergaard. 
Bijeenkomsten worden door studenten 
zelf  geleid en genotuleerd, de tutor heeft 
vooral een sturende rol. Een beetje het 
idee van practicum beschrijvende/verklar-
ende criminologie, maar dan anders. 
Bij de opleiding psychologie aan de EUR 
wordt het systeem van PGO ondertussen 
alweer een flinke tijd gehanteerd. Deze 

opleiding staat landelijk al jaren genoteerd 
als de beste opleiding psychologie en daar 
blijkt minder sprake te zijn van uitval en 
lage rendementen. Een goed voorbeeld 
dus voor hoe het anders kan en hoe het 
zou moeten.
Met deze manier van onderwijs doe je 
naast de vakspecifieke kennis ook vaar-
digheden op rondom het leiden van een 
vergadering of  discussie, leer je feedback 
te geven en kritiek te ontvangen en raak 
je bekend met het overzichtelijk notuleren 
van wat besproken is. Allemaal vaar-
digheden die tot nu toe niet terugkomen 

in de opleiding, maar wel essentieel zijn in 
een voorbereiding op je entree op de ar-
beidsmarkt. De casussen waarmee gewerkt 
zal worden, geven een realistisch beeld van 
zaken die in het werkveld ook (kunnen) 
spelen, wat eveneens een goede voorberei-
ding is op de praktijk. 
   
Door de aanwezigheidsplicht en voor-
bereiding van de bijeenkomsten is het 
systeem erg tijdrovend. Onder de aan-
wezigheidsplicht kun je niet uitkomen, en 

onvoorbereid naar een bijeenkomst komen 
is een no-go. De beoordeling van het 
zogenaamde ‘professionele gedrag’ (voor-
bereiding en participatie in de les) maakt 
deel uit van je cijfer en doordat je in zulke 
kleine groepen werkt, voel je een bepaalde 
druk om je toch op zijn minst in te lezen 
in de hoofdlijnen. Het valt op als je niet 
voorbereid bent en het is de input van de 
groep die bepaalt wat er besproken wordt, 
en dus hoe goed de voorbereiding op het 
tentamen is. Geen zorgen, de hoorcolleges 
blijven gewoon bestaan. Dus ook passief  
informatie incasseren van de echte profes-
sional blijft er bij, maar het zal minder 
voorkomen en minder centraal staan.
Er blijft dus minder tijd over voor het 
hebben van bijbaantje(s), het onderhouden 
van een sociaal leven en het opbouwen 
van een degelijk CV dan dat de student nu 
gemiddeld heeft. Een gemiddelde student 
besteedt nu vijftien uur aan zijn studie, 
inclusief  colleges. Binnen het nieuwe 
systeem besteed je als student al zeker 
tien uur aan het volgen van hoorcolleges, 
werkgroepen en tutorials. Het idee is dat 
je studie een stuk leuker wordt, zodra je 
daar actief  aan deelneemt. Maar leuke en 
nuttige nevenactiviteiten lijken niet meer te 
passen in het nieuwe strakke rooster.
  
De bedoeling is dat de student door het 
actieve en kleinschalige onderwijs meer 
gemotiveerd raakt voor de studie en dus 
minder snel onvoldoendes haalt voor een 
tentamen. Mocht er toch een keer een 
onvoldoende vallen, dan bestaat er de 

“Onder de aanwezig-
heidsplicht kun je niet uit 

komen, en onvoorbereid op 
een bijeenkomst komen is 

een no-go.”
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mogelijkheid tot compenseren. Zolang 
je aan het eind van de rit maar een zes 
gemiddeld hebt staan. Veelgehoorde kri-
tiek daarop is dat studenten op die manier 
met onvoldoendes voor basiskennis een 
opleiding door kunnen komen, en dus 
onvoldoende geschoold zouden zijn voor 
het vak. Volgens anderen kun je juist beter 
iemands kennen (en kunnen) meten aan 
een gemiddelde score. Iedereen heeft wel 
eens last van minder goede prestaties op 
een cruciaal moment, maar presteert ver-
der prima. De compensatiemogelijkheid 
bestaat ondertussen al binnen de faculteit 
en zal dus volgend jaar ook doorgezet 
worden.

Bron:
Maarse, G., Jongste, L. (2011, 9 juni), ‘Studenten moeten aan de bal gehouden worden’. 
Erasmus Magazine, p. 21-23

‘’Werken met het PGO systeem heeft een aantal voor- en 
nadelen: het is prettig dat je de geleerde stof met een groep 
bespreekt, zodat de stof duidelijk is en je vragen kunt stellen 
wanneer je iets niet snapt. Een groot nadeel is echter dat de 
kans groot is dat je niet alle (relevante) informatie opzoekt 
en leest waardoor je bij een tentamen vaak al een 1 of 2 
vragen niet in kunt vullen.’’ 

Cynthia Anderson, derdejaars student Psychologie

Daarnaast zal ook het bindend studiead-
vies verhoogd worden naar 60 ECTS. 

Ook iets waar veel verschillende meningen 
over bestaan. Volgens de een schrikt het 
af, volgens de ander is het juist die extra 
motivatie voor studenten om wat extra 
inspanning te leveren. Duidelijk is in ieder 

geval dat slecht presterende studenten het 
niet lang meer vol zullen houden, wat weer 
positief  zal uitpakken voor die felbegeerde 
rendementen.
  
De maatregelen gelden voor het onderwijs 
binnen de gehele faculteit. Dus niet alleen 
Nederlands Recht zal hiermee te maken 
krijgen, maar ook Ficaal Recht en Crimi-
nologie. Dat is toch opvallend, aangezien 
criminologie minder lijkt te kampen met 
de problemen rondom hoge uitval en de 
lage rendementen. De veranderingen zijn 
ingrijpend en duur en de uitkomsten zijn 
nog onzeker. De plannen worden vanaf  
volgend collegejaar ingevoerd en naar 
verwachting is de situatie pas in 2020 
genormaliseerd. Het is een kwestie van 
eerst zien, dan geloven.

“Leuke en nuttige 
nevenactiviteiten lijken 

niet meer te passen in het 
nieuwe strakke rooster.”
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Criminologische alchemisten
Een veelgehoord pluspunt van de criminologie is de con-

crete aard ervan. Daarnaast ook de manier waarop de 
kennis direct toepasbaar is in de maatschappij. Juist dit 

maakt criminologische kennis waardevol. Maar wat zijn 
de gevaren van kennis in goud om te willen zetten?

Criminosofie

Dat is wat ons bezighoudt. Criminosofen Aslihan Durmus (20) en Erik Jaspers (20), 
beide derdejaars Criminologie en student Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied; 
met één been in de criminologie, met het ander in de filosofie. Daar houden de overeen-
komsten 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. In de ene editie zal een van ons over een onderwerp zijn visie naar voren 
brengen, waar de ander in het volgende magazine op reageert. In deze editie zal Erik 
Jaspers het spits afbijten.

Op de site van onze opleiding is het vol-
gende te lezen:
‘De opleiding Criminologie is zeer prakti-
jkgericht en vergt een actieve houding. Je 
leert bestaande kennis over criminaliteit en 
criminaliteitsbestrijding toe te passen op 
concrete en actuele problemen.’
Goed nieuws voor alle eerstejaars: dit 
klopt! Criminologie is een goede mogeli-
jkheid om concrete oplossingen te zoeken 
voor actuele maatschappelijke problemen. 
De vraag is echter of  deze nadruk op het 
concrete en maatschappelijk relevante in 
de criminologie problemen met zich mee 
brengt en of  daarmee geen wetenschap-
pelijke waarden worden aangetast.

De nadruk op het concrete en actuele van 
de opleiding heeft zeker haar voordelen – 
het spreekt studenten aan en past bij het 
Rotterdamse beeld van een stad die van 
aanpakken weet – en geeft de opleiding 
een eigenheid. Daar tegenover staan wel de 
problemen die ontstaan met wetenschap-
pers die zijn getraind om zich te richten 
op de actuele en concrete problemen op 
criminologisch gebied.
Zo bestaat het gevaar dat onderzoekers 
zich laten meevoeren met de stroom van 
het maatschappelijk debat. Onderzoeken 
betreffen in dit geval bovenal de onder-
werpen van (actuele) krantenkoppen. 
Hierdoor stuurt niet de wetenschappelijke 
noodzaak (zoals gaten in de criminolo-
gische kennis), maar de interesse van de 
media de onderwerpkeuze. 

Daarnaast kost het uitvoeren van een 
gedegen onderzoek veel tijd. Dit leidt 
ertoe dat zodra een onderzoek eenmaal 
af  is, het probleem mogelijk al veroud-
erd is. Zo lopen de wetenschappers altijd 
achter de feiten aan, ditmaal in figuurli-
jke zin. Hiermee bestaat de kans dat er 
een grote verzameling van zeer specifiek 
onderzoek ontstaat, die ligt te verstoffen 
in gemeentelijke archiefkasten. Actuele 
onderwerpen verworden binnen een korte 
tijd tot niet-actuele onderwerpen.
Verder verwacht men dat voor een con-
creet probleem, er ook een klip-en-klaar 
oplossing wordt aangedragen. Behalve 
dat dit tot teleurgestelde opdrachtgevers 
zal leiden, zal het ook innovatieve denk-
stromen remmen. Wie een direct aanwezig 
probleem moet oplossen zal sneller kiezen 
voor een bekend plan waarvan het nut al 
eerder is bewezen, dan een buitenissig idee 
dat wellicht veel beter blijkt te werken.
Als laatste leidt een insluiting van het 
concrete tot een uitsluiting van het ab-
stracte: de diepere laag die zich (wellicht) 
onder de concrete problemen bevindt. 
Zijn niet de abstracte vragen (zoals naar 
de essentie van ‘criminaliteit’) de basis van 
wetenschappelijk onderzoek, de fundering 
waaruit het empirische onderzoek voort-
vloeit? Waar is de waarderende aandacht 
voor het vormen van een intern consist-
ent, precies gedefinieerd begrippenkader? 
Juist de nadruk op het concrete leidt af  
van het benadrukken van het belang van 
deze onderliggende elementen van de 
wetenschappelijke praktijk.

Een term die bij dergelijke discus-
sies wordt gebruikt is kennisvalorisatie. 
Volgens het college van bestuur van de 
Erasmus Universiteit is valorisatie ‘in es-
sentie niets meer - en niets minder - dan 
het beschikbaar stellen van wetenschap-
pelijke kennis aan derden.´ (College van 
Bestuur EUR, 2011) Valorisatie is zelfs een 
van de strategische doelen van de EUR 
(EUR, 2008). 
Dit lijkt voor een concrete en actuele stud-
ie als criminologie geen probleem. Veel 
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onderzoek wordt al voor derden (zoals 
de gemeente) uitgevoerd. De problemen 
liggen mijns inziens ook niet bij het waar-
maken van dit doel, maar de wenselijkheid 
ervan. Immers, het betreft hier vooral het 
‘te gelde maken’ (EUR, 2008, p. 47) van 
onderzoeksresultaten. Beperkt dit niet de 
autonomie van onderzoek? 
Als de universiteit zelf  voor de financier-

ing van onderzoek verwijst naar fondsen 
van overheden en particulieren, maken 
bepaalde stromingen in het huidige klimaat 
hoogstwaarschijnlijk meer kans op finan-
ciering dan anderen. Vergelijk bijvoorbeeld 
een onderzoek in de richting van sociale 
desorganisatie (schoon, heel en veilig) in 
vergelijking met een onderzoek naar strain 

of  labeling. De ontwikkeling van kennis 
wordt daarmee afhankelijk van de politieke 
voorkeur van een gemeente. 
Daarnaast verdrukt deze instelling de 
intrinsieke waarde van kennis. Zowel door 
de maatschappelijke waarde van concreet 
onderzoek als door de economische 
waarde van gevaloriseerd onderzoek te 
benadrukken, wordt de intrinsieke waarde 
van kennis ontkend. Het doet af  aan 
onderzoeken met als doel een klein deel 
van de wereld (en hoe de mensen erop in 
elkaar zitten) net iets beter te begrijpen. 
Wie weet wat zulke onderzoeken later 
teweeg brengen. Maar tot dat moment 
geven zij simpelweg wat inzicht in de 
wereld en de mensen om ons heen. 

Tot slot dan ook een oproep. Een oproep 
om je te verdieping in het abstracte van 
de criminologie en je te bezinnen op de 
funderingen ervan. Een oproep om kennis 
te verzamelen, enkel en alleen om meer 
kennis te bevatten en niet als een alche-
mist je kennis om te willen zetten in goud. 
En bovenal een oproep om trots te zijn, 
niet op de behaalde gevolgen, maar op de 
wijsheden die jouw studie tot stand brengt.

Bronnen:
Erasmus Universiteit Rotterdam (2008) ‘Thuis in de wereld’ Strategiedocument tot 2013. 
Rotterdam: Veenman Drukkers. Beschikbaar via: http://www.eur.nl/fileadmin/ASSETS/ieb/
erasmus2013strategiedocument.pdf

College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam (2011), brief  van 10 augustus 2011 
betreffende de expertmeeting kennis valorisatie vaan de EUR.  
Beschikbaar via http://www.evite-sendmail.nl/eur/opng_aca/web/Expert_v3.pdf

Website studie criminologie aan Erasmus Universiteit Rotterdam, informatie voor studiekiezers: 
http://www.esl.eur.nl/informatie_voor/studiekiezers/bachelor/criminologie/

Het gevaar bestaat dat 
onderzoekers zich laten 

meevoeren met de stroom 
van het maatschappelijk 

debat.”



24 // CIA MAGAZINE // NOVEMBER 2011

COLUMN

Studeren is topsport
Topsport; het draait om keihard trainen, de finish halen en vervolgens jouw 
eigen behaalde resultaten, maar ook die van anderen weer verbreken. Steeds 
beter worden en het liefst de allerbeste zijn. Het gaat om punten, medailles of 
bekers behalen. Je persoonlijke grenzen verleggen en door middel van doorzet-
tingsvermogen en keihard werken bij de top horen. Je hele leven wordt bepaald 
door sport. Een compleet team staat voor je klaar; van trainers tot verzorgers, 
van mental coaches tot chauffeur. 
 Dit klinkt niet bepaald zoals het gemiddelde studentenleventje er uit 
ziet. Gemiddeld besteedt een student vijftien uur per week aan de studie. Inclus-
ief colleges. Dat is iets heel anders, dan de voorgeschreven veertig uur. En ook 
iets heel anders dan de gemiddelde topsporter aan zijn sport besteedt. Inclusief 
trainingen. Toch worden in de slogan van onze faculteit ‘studeren’ en ‘topsport’ 
in een zin genoemd.
Net als topsporters, zwoegen ook studenten hard, een week voor het tentamen. 
En ook studenten zijn prestatiegericht: minimaal een 5.5 halen, zodat de benod-
igde ECTS binnen zijn voor die felbegeerde finish: het Papiertje.
En doping? Nogal een issue in de wereld van topsporters. Ook onder studenten 
wordt doping gebruikt, maar in dit wereldje lijkt het iets meer geaccepteerd. 
Niemand die je raar aankijkt wanneer je nog een extra kop koffie achterover 
tikt, omdat je nog een nachtje door wilt halen voor die ene toets. Zelfs kant-en-
klaar maaltijden worden geaccepteerd – niet alleen in tijden van tentamenstress. 
Dat zou je in het wereldje der topsporters eens moeten proberen!
  Maar net als topsporters zijn echte topstudenten zeldzaam. De echte 
strebers, met ambitie, passie voor het vak en wilskracht om hun naam te vesti-
gen; ze zijn schaars. De competitie onder dit selecte groepje toppers is echter 
sterk en de verwachtingen liggen hoog. Het is keihard werken om  een topcijfer 
te behalen en vervolgens zorgen dat je cijfers alleen maar hoger worden. Het 
gaat om tentamens, ECTS, een CV opbouwen en netwerken. Je persoonlijke 
grenzen verleggen en door middel van doorzettingsvermogen en keihard 
werken bij de top horen. Je hele leven wordt bepaald door je studie. Er staat 
een compleet team voor je klaar; van hoogleraren tot je familie, van studieadvi-
seurs tot de koffieautomaat. Helaas nog geen chauffeur. Maar daar wordt aan 
gewerkt. 
  Studeren is voor deze groep studenten dus wel degelijk topsport. Voor 
de rest van de studenten is studeren vaak een hobby. Iets waar je goed in bent, 
iets wat je leuk vindt om te doen. Tijdverdrijf, leuk voor erbij. Maar studeren is 
niet zomaar een hobby. Van deze hobby maken de meeste studenten toch echt 
hun werk. Op een dag worden deze amateurs echte professionals en verdienen 
zij hun brood aan wat ze graag doen. Net als topsporters.

Door: Pien van de Ven
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Masters in het Zuiden
Criminologie is een brede discipline die bovendien (nog) volop in ontwikkeling is. Dit betekent dat ook 
de opleidingsmogelijkheden uiteen lopen en er nieuws en anders onder de zon is. Naar verwachting zal 
in september 2012 de nieuwe master Victimology and Criminal Justice aan de Universiteit van Tilburg 
van start gaan. En er zijn meer mogelijkheden je horizon te verbreden beneden de rivieren.

Universiteit van Tilburg
In 2005 is het International Victimology 
Institute Tilburg (INTERVICT) opgericht. 
Het is het grootste instituut op het gebied 
van slachtofferschap van criminaliteit in 
Europa. Victimologen trachten te achter-
halen wat de achterliggende oorzaken 
zijn van slachtofferschap, maar ook de 
rechten van en hulp aan slachtoffers, de 
psychologische gevolgen en maatschap-
pelijke reacties op slachtofferschap zijn 
onderwerp van studie. Om het onderwijs 
in de victimologie een impuls te geven en 
omdat de maatschappelijke belangstelling 
voor slachtoffers van criminaliteit toe-
neemt, ontwikkelt INTERVICT nu een 
Engelstalige masteropleiding op het gebied 
van de victimologie. In deze master staat 
het slachtoffer in het strafrecht centraal. 
Studenten wordt een diepgaand inzicht ge-
boden in de belangrijkste theoretische en 
empirische perspectieven in de victimolo-
gie, de rol die slachtoffers in het nationale 
en internationale strafrecht spelen met 
inbegrip van de rechtstheorieën die hierbij 
van belang zijn en de methoden om onder-
zoek te doen in de victimologie.

Universiteit Maastricht
In de master Forensica, Criminologie en 
Rechtspleging, die ook in het Engels te 
volgen is, leer je wat verschillende foren-
sische wetenschappen betekenen voor de 
strafrechtelijke opsporing en bewijsvoer-
ing. Zo komen in de opleiding onder an-
dere forensische psychologie, forensische 
accountancy en forensische geneeskunde 
aan de orde. Er is dus sprake van een 
multidisciplinaire benadering van misdaad 
en strafrechtspleging; steeds wordt vanuit 
een andere discipline naar criminaliteit en 
het verkrijgen van bewijs gekeken, waarbij 
op zoek wordt gegaan naar antwoorden 
op vragen als ‘Hoe kan de betrouwbaar-
heid van een getuigenverklaring worden 
getoetst?’ en ‘Hoe komen rechters tot hun 
beslissingen?’ Onderwerpen die worden 
bestudeerd, zijn: oorzaken en verklaringen 
van crimineel gedrag, wijze van strafre-
chtelijke bewijsvoering, gedragingen van 

personen in het strafproces, psycholo-
gische aspecten van de strafrechtelijke 
waarheidsvinding, betrouwbaarheid van 
getuigenverklaringen, toerekeningsvat-
baarheid, fraudebestrijding en ontneming 
van wederrechtelijk verkregen voordeel en 
DNA-onderzoek voor de strafrechtelijke 
opsporing en bewijsvoering.

Door: Hanneke Kooloos

Vrije Universiteit Brussel
Sinds kort is de masteropleiding Crimi-
nologie aan de Vrije Universiteit Brussel 
internationaal gericht. Je krijgt nu een 
internationaal Europees criminologisch 
perspectief  op straf, criminaliteit en 
veiligheid. Er zijn vier profielen waaruit 
gekozen kan worden. Ten eerste ‘penolo-
gie’, welke werkt rond gevangenisstraf  en 
gemeenschapsgerichte straffen vanuit so-
ciologische, juridische en criminologische 
invalshoek. Belangrijke thema’s in dit pro-
fiel zijn onder andere de opkomst en groei 
van gemeenschapsgerichte straffen (zoals 
de werkstraf, leerstraf  en elektronisch 
toezicht), de beleving van straf  en invrij-
heidstelling, mensenrechten en bestraffing 
en effectiviteit van straffen. Daarnaast is er 
het profiel ‘jeugdcriminologie’, dat jeugd-
delinquent gedrag en de maatschappelijke 
reactie hierop bestudeert, waarbij thema’s 
aan de orde komen als migratie en jeugd-
delinquentie, gender en jeugdcriminaliteit, 
early intervention, effectiviteit en evaluatie 
van de aanpak van jeugddelinquentie en 
rechten van minderjarigen in conflict met 
justitie. Ook kan gekozen worden voor 
‘politie en veiligheid’, dat de effecten van 
9/11 op het internationale denken over 
veiligheid en op de werking van private 
bewakingsdiensten, private legers en de 
staatsveiligheid betreft. Ten slotte is er het 
Engelstalige profiel ‘crime and the city’, 
welke ingaat op de specifieke complexiteit 
van criminaliteit in een stedelijke context. 
Het eerste deel binnen dit profiel werkt het 
algemeen kader uit van de ‘urban criminol-

ogy’. Delen twee en drie behandelen meer 
specifieke thema’s zoals ‘jongeren in de 
stad’, ‘policing van de publieke ruimte’ en 
‘safe cities?’.

Katholieke Universiteit Leuven
Deze opleiding, die ook in het Engels 
wordt aangeboden, biedt verschillende 
specialisatiepijlers. Eén daarvan is ‘crimi-
naliteit en (on)veiligheid’, waarbinnen het 
complexe fenomeen van (on)veiligheid 
beschreven en verklaard wordt in relatie 
tot onder meer criminaliteit en criminali-
sering, en de aanpak ervan zowel op groot-
stedelijk als op nationaal en internationaal 
niveau, met aandacht voor de georgani-
seerde criminaliteit en de mensenrechten. 
Een andere pijler vormt de ‘persoons- en 
gemeenschapsgerichte criminologie’, 
waarbinnen onderzocht wordt hoe indi-
viduen tot grens- en normoverschrijdend 
gedrag komen en hoe ze als gevolg hiervan 
door de samenleving in de rol van dader 
of  slachtoffer worden geplaatst en/of  
zichzelf  als dusdanig percipiëren, hoe ze 
in voorkomend geval in contact komen 
met justitie en binnen dit systeem bejeg-
end worden, en hoe ze via persoons- en 
gemeenschapsgerichte criminologische 
interventies kunnen worden ondersteund 
zodat ze opnieuw kunnen functioneren. 
De derde en laatste pijler, ‘rechtshandhav-
ing’, handelt over de grensoverschrijdende 
en internationale aspecten van rechtshand-
having. De nadruk ligt hierbij op inter-
nationale samenwerking inzake politie en 
justitie. 

Master in de Criminologische Wetenschappen (Msc) in België
Eén van de voordelen van studeren in België is dat je ruim €1.000 per jaar 
bespaart aan collegegeld. Je kunt hier dus je heil zoeken als je te maken krijgt 
met langstudeerdersboetes of instellingsgeld wanneer je verder wilt studeren. In 
België is er zelfs een ‘Manama’ systeem (master na master) met masters die pas 
toegankelijk zijn als je al een mastertitel hebt behaald.
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Naam: Willem Schaafsma
Leeftijd: 28 jaar
Functie: Security Risk Analyst – Philips Internal Audit
Studie: Propedeuse psychologie, Criminologie aan de EUR,  
  juni 2010 afgestudeerd op master ‘International   
  and Comparative Criminology’

Een criminoloog 
in het bedrijfsleven
Tekst en beeld: Renée Buijs

Hoe heb je de studie 
criminologie ervaren?
“Het was een goede tijd. Ik heb er totaal 
zeven jaar over gedaan, maar ik heb er het 
maximale uitgehaald door actief  te zijn 
naast mijn studie. Ik ben vanaf  het begin 
al actief  geworden bij de CIA en heb daar 
onder andere in de reiscommissie gezeten. 
Ook heb ik een jaar in het bestuur gezeten 
als commissaris extern. Ik heb daar veel 
van geleerd, zoals jezelf  presenteren voor 
bedrijven.  

Tussendoor heb ik ook nog een beetje 
gestudeerd natuurlijk. Tijdens mijn master 
ben ik een half  jaar op uitwisseling gewe-
est naar Boston. Daar heb ik gestudeerd 
aan de Northeastern University. Dat was 
heel gaaf  en leuk om in de VS vakken te 
volgen.”

Is studeren in Boston 
erg anders dan hier?
“In de VS is studeren niet voor iedereen 
weggelegd, het kost daar veel geld. Het is 
dus een ideale kans om vanuit Nederland 
(dus met het lage collegetarief) in de VS te 
kunnen studeren. Wat me opviel was dat 
de studenten zeer gemotiveerd zijn. Hier 
in Nederland word je raar aangekeken als 
je je hand opsteekt bij een college, terwijl 
het daar heel normaal is. Er is veel minder 
sprake van een zesjescultuur. Je krijgt een 
andere kijk op bepaalde dingen en het stu-
dentenleven eromheen was ook nog eens 
erg leuk. Ik zou het iedereen aanraden!”

“Ik heb ook wel op vacatures 
gesolliciteerd, maar de beste 

manier is netwerken.”

Had je daar ook alleen 
criminologische vakken?
“Ja, ik volgde drie vakken. Ik heb daar 

Race and the Criminal Justice System 
gevolgd, over het institutionele racisme in 
het Amerikaanse rechtssysteem. Een ander 
vak was Crime Films and Society, over hoe 
criminaliteit wordt weergegeven in films. 
Ook heb ik zelfstandig een paper geschre-
ven over de illegale wapenhandel voor 
Nikos Passas, een criminoloog waarvan 

jullie de naam vast nog zullen tegenkomen 
in de studie.”
Wat heb je gedaan toen je 
terug was in Nederland?
“Toen ik terug was moest ik mijn scriptie, 
‘Economic crime and armed conflict’, 
schrijven. Dat ging over de relatie tussen 
economic crime en de rebellengroepen in 
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Congo: Hoe economic crime (de handel 
in illegale goederen) de oorlog in stand 
houdt. Mijn belangrijkste bronnen waren 
VN-rapporten. 
Ik ben in juni 2010 afgestudeerd, maar 
tijdens het schrijven van mijn scriptie ben 
ik ook nog 3 maanden in Malawi geweest. 
Daar heb ik onderzoek gedaan in gevan-
genissen.”

Wat bracht jou in Malawi? 
“Ik ben daar naartoe verhuisd op zestien-
jarige leeftijd. Tot mijn tiende woonde ik in 
Nederland. Toen vertrok ik met mijn oud-
ers naar Canada. Vanuit Canada zijn we 
naar Malawi gegaan. Daar heb ik vijf  jaar 
gewoond. Ik zat toen op de middelbare 
school en deed ook wel vrijwilligerswerk 
in een aantal gevangenissen. Ik ben terug 
naar Nederland gegaan om criminologie te 
studeren.”

En tijdens je master ging je 
toch weer terug naar Malawi?
“Ja, ik wilde terug om nu echt een onder-
zoek te doen in die gevangenissen. Ik had 
al een netwerk opgebouwd in de tijd dat 
ik daar woonde. Nu had ik een andere kijk 
op dingen, dus het leek me interessant om 
terug te gaan en rapporten over die gevan-
genissen te schrijven.
Ik had dat plan samen met mijn studiege-
noot Roy van der Loop. Er waren twee 
ontwikkelingsorganisaties die projecten 
wilden opstarten in de gevangenissen. Eén 
daarvan is YiP (Young in Prison). Zij zijn 
daar begonnen met een project nadat wij 
dat onderzoek gedaan hebben. Van de 
minister van Malawi hebben we toestem-
ming gekregen om ook andere gevangenis-
sen te bezoeken. We hebben daar met de 
hele “keten” gesproken, van gevangene tot 
rechter. We hebben gekeken tegen welke 
problemen ze aanliepen door de overbev-
olking in de gevangenissen. Vervolgens 
hebben we een advies aan de minister 
gegeven voor de eventuele oplossing. Wat 
er uiteindelijk met ons rapport is gedaan 
weet ik niet.”

Wat was het oorspronkelijke 
doel van het onderzoek?
“Eigenlijk leek het ons gewoon interes-
sant om te doen, maar we hadden wel 
financiering nodig. Toen zijn we in contact 
gekomen met twee ontwikkelingsorganisa-
ties. Die wilden wel een deel van de reis 

betalen als zij konden meeliften op ons 
onderzoek. Dat hebben zij gedaan en wij 
hebben hen het rapport gegeven.”

Was het moeilijk om werk te vin-
den nadat je afgestudeerd was?
“Ik werkte al als uitzendkracht bij de ABN 
Amro. Daar ben ik mails gaan rondsturen 
binnen het bedrijf  met de vraag of  er 
iets te doen was voor een criminoloog. Ik 
heb ook wel op vacatures gesolliciteerd, 
maar de beste manier is netwerken. Zo 
ben ik via via bij een detacheringsbureau 
gespecialiseerd in Security & Risk terecht 
gekomen. Ik kreeg in eerste instantie een 
contract op interim-basis voor een tijdelijk 
project bij Philips. Vanaf  1 augustus ben ik 
officieel in dienst bij Philips.”

Is dit het werk dat je voor 
ogen had tijdens je studie?
“Nee, eigenlijk was het juist mijn ambitie 
om bij de politie te werken. Ik zag mijzelf  
bij de recherche terechtkomen en niet bij 
een bedrijf, maar ik kwam er al snel achter 
dat je bij de politie te maken hebt met een 
hiërarchie waar je maar net in moet passen. 
Voor de functie operationeel analist bleek 
ik ook te theoretisch opgeleid. Nu vind 
ik het werken voor een multinational juist 
inspirerend.”

“De studie is je basis, maar je 
begint pas echt te leren als je 

aan het werk gaat.”

Wat vind je zo leuk 
aan deze baan?
“Wat ik leuk vind is dat het geen 9 tot 5 
baan is. Als er iets tussendoor komt, kan 
het zomaar zijn dat ik tot zeven uur op 
het kantoor ben. Het werk moet gewoon 
gebeuren. 
Ik krijg veel verantwoordelijkheid. Als je 
iets niet goed oplost krijg je het vanzelf  
terug, maar als je iets goed doet, word je 
daar ook voor beloond. Dat is dus een 
groot verschil met de baantjes in je studen-
tentijd.”

Wat houdt de functie precies in? 
“Ik zit bij Internal Audit, de interne con-
trole afdeling bij Philips op het hoofdkan-

toor in Amsterdam. Wij doen onderzoek 
naar interne fraude en checken of  zaken-
partners van Philips zich aan internationale 
anticorruptie wet- en regelgeving houden.”

Komen er nog dingen 
terug uit de studie?
“Ja, met name het doorspitten en ana-
lyseren van rapporten, wat ik voor mijn 
scriptie heb gedaan. Voor mijn scriptie 
waren dat VN-rapporten, nu zijn dat 
andere onderzoeken. Juist als criminoloog 
ben je daar goed in, vanwege het multi-
disciplinaire karakter waardoor je van veel 
verschillende onderwerpen iets af  weet 
en goed onderscheid kunt maken tussen 
hoofd- en bijzaken.”

Hoe zie jij je toekomst?
“Bij een grote multinational gaat het er 
niet om wat het bedrijf  jou te bieden heeft, 
maar wat jij het bedrijf  te bieden hebt. Wat 
dat betreft zouden er nog genoeg mogeli-
jkheden voor mij liggen bij Philips. 
Ik wil nu gewoon nog heel veel leren en 
ervaring op doen. Dan zien we wel wat de 
toekomst mij brengt.”

Heb je nog tips voor 
de huidige studenten?
“Geniet van je studententijd, het is een 
tijd die je nodig hebt om een basis op te 
bouwen voor je latere carrière. De keuzes 
die je nu maakt hebben invloed op de 
toekomst. 

Criminologen zijn niet alleen nodig bij de 
overheid, maar juist ook in het bedrijfslev-
en. Criminologen kunnen op een kritische 
manier naar de samenleving kijken en die 
mensen hebben ze nodig in het bedrijf-
sleven.  

De studie is je basis, maar je begint pas 
echt te leren als je aan het werk gaat.”
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For the Greater Good
De opkomst van het concept veiligheid als een onderdeel van de criminologie is 
iets waar ruime aandacht aan wordt gegeven. Zeker door de politiek die steeds 
op zoek is naar nieuwe manieren om onze maatschappij veiliger te maken. De 
vraag rijst echter of alle maatregelen die we (indirect) goedkeuren niet haaks 
staan op het doel dat we uiteindelijk proberen te behalen: het behouden en 
beschermen van onze democratische rechtsstaat.
Door: Bram Emmen

De risicomaatschappij
De maatschappij waarin we leven is al een 
geruime tijd bezig aan   een grote omslag. 
Deze omslag laat zich het best door Beck 
(1992) beschrijven als een omslag naar 
een maatschappij waarin risico centraal is 
komen te staan en risicobeheersing als het 
hoogste goed wordt gezien. Dit wordt ook 
wel de veiligheidscultuur genoemd. Waar 
vroeger een uitspraak als “tja, er zitten 
nu eenmaal risico’s aan vast” nog enige 
validiteit had, is deze zelfde uitspraak nu 
ondenkbaar en zelfs politieke zelfmoord in 
Den Haag. 

Ook criminologen ontkomen niet aan deze 
verschuiving. We zijn langzaam onder-
weg van reële gepleegde criminaliteit als 
onderzoeksobject naar levenslooptrajecten 
en mogelijke voorspellende factoren. Het 
begrip risk society krijgt zo in de crimi-
nologie haar uitwerking in de vorm van 
veiligheidsbeleid. Een van de problemen 
hierin is dat het begrip veiligheid zeer 
diffuus is. Boutellier (2005) stelt dan ook 
dat het een semantisch sleepnet is waarin 
alles van terrorisme tot aan overlast valt. 
Met deze omslag naar veiligheid is ook 
de burger en zijn onveiligheidsgevoelens 
centraal komen te staan. Waar vroeger 
de nadruk lag op harde gegevens van 
aangiftes en cijfers, is tegenwoordig via 
vragenlijsten en subjectieve kenmerken het 
idee van een sociale kaart in zwang. Deze 
brengt veiligheidsgevoelens van de burger 
in kaart en wordt gezien als het summum 
van criminaliteitsbestrijding en, misschien 
nog wel belangrijker, de criminaliteitspre-
ventie. Kortom: we zijn in transitie van 
een objectief  criminaliteitsbeleid naar een 
subjectief  criminaliteitsbeleid. 

Een van de problemen die Beck signaleert 
in de risicomaatschappij is het feit dat de 
risico’s die verbonden zijn aan het leven 
in een complexe maatschappij niet langer 

geaccepteerd worden door de bewon-
ers van deze maatschappij. Dit leidt tot 
een verschijnsel waarbij niet langer het 
werkelijke probleem voorkomen dient te 
worden, maar het risico het probleem zelf  
wordt. Paradoxaal genoeg kan het hierbij 
gebeuren dat door krampachtig vast 
te houden aan het voorkomen van het 
veiligheidsrisico de veiligheid zelf  uit het 
oog wordt verloren. Dit laatste is met een 
hedendaags voorbeeld te verduidelijken. 
We zien dit namelijk terug in het tbs-
beleid van de regering. 

Het heersende beeld is dat tbs’ers 
gevaarlijke gekken zijn. Ze zouden zo ver 
mogelijk van onze maatschappij ge-
houden moeten worden: hoe langer we ze 
vastzetten hoe beter. Alle onderzoeken en 
waarschuwingen van de wetenschap en de 
praktijk ten spijt; het tbs-klimaat verhardt 
nog steeds. Het effect is dat tbs’ers nu 
gemiddeld negen jaar vast zitten en het 
gevolg daarvan is dat verdachten weigeren 
mee te werken aan onderzoek en rechters 

tbs niet langer zien als een proportionele 
maatregel. Het veiligheidsrisico van een 
recidiverende tbs’er wordt zo de werkelijke 
veiligheid en het systeem van tbs fataal.    
 
Er is echter een duidelijk verschil aan te 
merken tussen Beck’s risicomaatschappij 
en de veiligheidsmaatschappij die zich aan 
het ontwikkelen is. Waar Beck het effectief  
heeft over het risico dat iedereen binnen 
de maatschappij loopt, gaat het veilig-
heidsbeleid zeker niet over alle inwoners 

van de maatschappij. Wiens veiligheids-
gevoelens worden nu eigenlijk als maatstaf  
genomen? 

Het antwoord op deze vorige vraag zet 
de (klasse)ongelijkheden binnen onze 
maatschappij op scherp. Het is niet de 
veiligheid van de Marokkaanse hangjon-
geren waar we ons om bekommeren noch 
die van de thuisgebruiker en laat staan die 
van de crimineel. Het veiligheidsbeleid 
is gericht op het vergroten van de veilig-
heidsgevoelens van de “brave burgerman”. 
Zijn veiligheid wordt als hoogst haalbare 
morele goed gezien.  

Bram Emmen, derdejaars student Criminologie

“Wiens veiligheidsgevoe-
lens worden nu eigenlijk als 

maatstaf genomen?”
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Introductie op de ethiek
Met de voorgaande zin belanden we in het 
domein van de ethiek: een onderdeel van 
studie dat zich zeer waarschijnlijk niet kan 
verheugen op grote interesse vanuit de 
criminologen. Ten onrechte, want met de 
criminologie bevindt men zich altijd op het 
moreel slagveld waarbij het niet onwenseli-
jk zou zijn om de wapens van de partijen 
beter te leren kennen. Om aan te geven 
waar het grootste probleem van het veilig-
heidsbeleid ligt, is dit zelfs een noodzake-
lijkheid. Dus bij deze een zeer beknopte 
introductie op de ethiek door middel van 
enigszins morbide gedachte-experiment en 
een kleine aanpassing daarop.

Het gedachte-experiment gaat als volgt: 
Stel voor dat je op dit moment je ogen 
open doet en je merkt je dat in een 
autobusje zit. Om exact te zijn blijk je de 
bestuurder te zijn. In luttele seconden 
wordt de situatie waarin je je bevindt 
duidelijk. Je rijdt een kleine honderd kilo-
meter per uur en naast je in de passagierss-
toel zit een man die je nog nooit eerder 
gezien hebt. Veel tijd om van de schrik te 
bekomen heb je echter niet, want terwijl 
je over de weg raast zie je in het licht van 
de koplampen vier mensen opdoemen. 
Je komt voor de keuze te staan: of  een 
harde ruk aan het stuur waarmee het busje 
tegen een boom belandt en het zeker is dat 
de persoon naast je het niet overleeft (jij 
bent echter de gelukkige bezitter van de 
enige airbag in de auto) of  stug doorrijden 
waarbij zeker is dat de vier personen het 
niet overleven.

De tweede situatie is een aanpassing op 
het eerste experiment, maar nu ben je een 
buitenstaander die vanaf  een brug kijkt 
naar wat er voor je gebeurt. Hetzelfde 
busje staat op het punt om de vier mensen 
aan te rijden, en op dat moment zie je een 
enorm dikke man die naast je op de brug 
staat. De man leunt al behoorlijk over de 
reling van de brug en je weet dat als je de 
man nu een klein zetje geeft hij voor het 

busje beland. Het is zeker dat hij sterft 
maar alle anderen blijven ongedeerd.

Wat het juiste is om te doen in deze 
situaties is niet makkelijk te stellen. Wel 
valt door deze vraagstelling duidelijk een 
tweedeling te maken in de ethiek. De 
consequentialisten stellen dat   hetgeen dat 
de beste gevolgen heeft de juiste handeling 
is. In het eerste bovenstaande gedachte-
experiment zou de ruk aan het stuur dus 
de voorkeur krijgen en in de aanpassing 
de man voor de auto gooien. De andere 
groep, de categorische ethici, stellen dat 
niet de gevolgen maar de handeling zelf  en 
bepaalde rechten en plichten bepalend zijn 
voor de ethische waarde. In het geval van 
het bovenstaande gedachte-experiment 
stellen zij dus dat het belangrijke verschil 
ligt in het feit dat wanneer jij aan het stuur 
trekt of  de man voor het busje gooit, je 
een actieve keuze maakt en dus je jezelf  
zal moeten houden aan bepaalde morele 
regels. Gevoelsmatig behoort iemand 
afhankelijk van de situatie tot ofwel de 
categorische of  de consequentialistische 
ethici. 

Het belang van dit onderscheid tussen 
categorische argumentatie en consequen-
tialisme bevindt zich in de manier waarop 
aan de ene kant het veiligheidsbeleid 
haar argumentatie voert en aan de andere 
kant de waarden van de democratische 
rechtsstaat hun uitwerking vinden in het 
beleid. Het veiligheidsbeleid valt makkelijk 
samen te vatten tot een consequentialis-
tische gedachte. Het goede is datgene dat 
de grootste veiligheid(sgevoelens) van het 
grootste aantal brave burgers verzorgt. 
Aan de andere kant staat de democratische 
rechtsstaat met haar categorische waarden 
als gelijkheid en vrijheid die zich in veel as-
pecten hebben ontwikkeld, zoals gelijkheid 
voor de wet en vrijheid van pers. Hoewel 
het soms dus lijkt dat het veiligheidsbe-
leid kan bestaan binnen de democratische 
rechtsstaat, blijkt uit een waardeanalyse dat 
ze eigenlijk onmogelijk zonder strijd kun-
nen bestaan, omdat ze principieel conflic-

terende uitgangspunten hebben.   
Hier zien we een voorbeeld van een 
probleem voor onze maatschappij: aan de 
ene kant wil men zich veilig voelen; aan de 
andere kant propaganderen we hardop het 
belang van de democratie en rechtsstaat. 
Onder druk van de burger, met zijn 
gevoelens van onveiligheid, lijkt het beleid 
echter steeds meer afstand te doen van 
onze waarden.

Op weg naar een dystopie?
De vraag die gesteld moet worden is dan 
ook of  we op de weg zijn beland naar een 
dystopische (anti-utopische) toekomst? 
Wat als het beleid zich verder ontwikkelt? 
Welke gevolgen zullen op de lange termijn 
zichtbaar zijn? 
Een van de verschuivingen is al een tijd 
zichtbaar, namelijk in de ontwikkeling van 
het (straf)recht. Het strafrecht zal voor 
het veiligheidsbeleid ingrijpend veranderd 
moeten worden van iets wat vanwege haar 
waarborgen en opbouw inherent achteraf  
bestraffend werkt, tot een systeem dat 
de mogelijkheid biedt om op te treden 
voordat de misdaad gepleegd is. Een 
voorbeeld hiervan zien we in het strafbaar 
stellen van voorbereidingshandelingen in 
de terrorismewetten. Door middel hiervan 
kunnen politie en justitie ingrijpen voordat 
de feitelijke daad gepleegd is. 

Het systeem van het veiligheidsbeleid is 
ook inherent tiranniek .  Om de veilig-
heid van de grotere groep te beschermen, 
wordt het noodzakelijk geacht om de 
vrijheden en rechten van gestigmatiseerde 
en gecriminaliseerde minderheden op te 
geven. Deze ontwikkeling schurkt tegen 
het beleid van risicoprofilering aan. 
Het zal niemand verbazen dat het je als 
man met een Afghaans uiterlijk en een 
baard wordt afgeraden om op het laatste 
moment nog je vliegtuig te willen halen. 
Of  dat je als je Antilliaanse zijnde beter 
niet na afloop van je familiebezoek te 
lang op het toilet moet verblijven in het 
vliegtuig. 

“We have, in fact, two kinds of morality side by side; 
one which we preach but do not practice,

 and another which we practice but seldom preach.”
- Bertrand Russell (Engels Filosoof 1872-1970) -

“Het veiligheidsbeleid 
valt makkelijk samen 

te vatten tot een 
consequentialistische 

gedachte.”
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Het gelijk behandelen van “risicogroepen” 
wordt niet langer uitgevoerd, omdat we 
ze hebben geclassificeerd als risico. Het 
tirannieke van de meerderheid ligt in het 
feit dat wanneer de politiek slechts haar 
achterban tevreden probeert te houden, 
ze niet voldoende waarborgen geeft aan 
de rechten van minderheden in onze 
maatschappij.

In het veiligheidsbeleid is niemand veilig 
tot het verworden tot een risicogroep en 
dit is mogelijk het gevaarlijkste onderdeel 
van het veiligheidsbeleid. In de com-
plexe Westerse maatschappij behoren 
alle mensen in meer of  mindere mate tot 
verschillende subgroepen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan voetbalfans, studenten, 
motorclubleden enzovoorts. Zolang geen 
lid van deze groepen waartoe we behoren 
schokkende misdaden pleegt, zal de groep 
als zodanig niet geclassificeerd worden als 
risico. Het probleem vormt zich pas als 
dit wel gebeurt. De snelheid waarmee een 
subgroep kan verworden tot een risico-
groep als slechts een “paar rotte appels” 
bekend komen te staan, is schrikbarend. 
De moslims in Westerse landen hebben 
dit ervaren toen ze van “normale” burgers 
tien jaar geleden in één klap tot een risico-
groep verwerden. De impact van het zijn 
van een risicogroep valt ook duidelijk te 
zien in onderzoeken naar deze groep. 

Politiek en debat
De politiek  maakt  gebruik van onze 
gevoelens ten opzichte van risicogroepen. 
Ze weet dat wetten die indruisen tegen 
de kernwaarden van onze democratische 
rechtsstaat niet te maken zijn zonder de 
brede steun van de maatschappij. Het is 
echter al lange tijd bekend dat als  beleid 
op de een of  andere manier verbonden 
kan worden met een risicogroep, men 
eigenlijk alles voor elkaar kan krijgen 
bij het brede publiek. In de Westerse 
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maatschappij zijn dit de extreme buiten-
staanders zoals terroristen, tbs’er en 
pedofielen die verworden zijn tot, in es-
sentie, rechtelozen. De uitspraak van een 
politicus rondom kinderpornozaken loog 
er bijvoorbeeld niet om; de politicus stelde 
dat ook pedofielen een eerlijk proces 
behoorden te krijgen, maar pas nadat ze 
opgehangen zijn. De beleidsmaker zal dan 

ook nooit vragen een bepaalde hoeveel-
heid vrijheid in te leveren in ruil voor een 
bepaalde hoeveelheid veiligheid. De vraag 
van de beleidsmaker aan de bevolking 
zal dan ook zijn om de vrijheid van een 
risicogroep op te offeren in ruil voor eigen 
veiligheid: iets wat de brede bevolking  
zonder  aarzelen zal doen.

Het hedendaagse criminaliteitsdebat is 
niet in handen van de criminoloog maar in 
handen van de politiek, beleidsmakers en 
de straat . En als criminaliteit als onder-
zoeksobject van de  criminologie al geen 
normatief  aspect kent (De Haan, 2008), 
wordt de criminoloog in ieder geval tegen 
wil en dank meegezogen in het morele 
strijdtoneel van de politiek zodra hij zich 
publiekelijk over zijn studieobject uitlaat. 
Als hedendaags criminoloog is het dan ook 
noodzakelijk om moreel te leren redeneren 
en kennis te ontwikkelen over morele 
theorie. Dit is niet noodzakelijk om een 
oordeel te kunnen vellen over beleid of  
politiek, maar om diepgaande dilemma’s in 
ontwikkelingen in het vakgebied te kunnen 
verhelderen en zodoende een beter begrip 
te ontwikkelen van bijvoorbeeld 
criminaliseringprocessen.    

“Het hedendaagse 
criminaliteitsdebat is 

niet in handen van 
de criminoloog.”



NOVEMBER 2011 // CIA MAGAZINE // 31

PRIKBORD

Horizontaal
1: eerste Nederlandse criminoloog
4: voegwoord
5: ondanks dat
6: onderzoekscentrum
8: plek om dingen op te zoeken
10: mannetjes bij
11: wapen Humphrey Ludwig
13: wettelijk
16: zeer gewild in kliniek
17: rund
19: ideaal recidivecijfer
20: tijdsaanduiding

AGENDA
6 december: 
Aanschuifcollege forensische psychiatrie: NFIP

8 december: 
Filmmiddag 

15/16 december: 
Tweedaagse trip

Details volgen, hou dus onze site en de 
Facebook-pagina in de gaten!

Quote van de week:
Wat de criminoloog schrijft:
“Onderzoek wijst uit: strafverhogingen zijn voor niets, 
juist het verhogen van de pakkans werkt beter tegen 
recidive dan strenger straffen.”

Wat de politiek leest:
“Onderzoek wijst uit: strafverhogingen zijn voor niets, 
juist het verhogen van de pakkans werkt beter tegen 
recidive dan strenger straffen.”

Wat de media lezen:
“Onderzoek wijst uit: strafverhogingen zijn voor niets, 
juist het verhogen van de pakkans werkt beter tegen 
recidive dan strenger straffen.”

Verticaal
1: crimineel
2: massamoord
3: veroordelaar
7: hevige kracht
9: wordt onderzocht
12: bijwoord
14: politie
15: rest van verbranding
17: aantal tbs-klinieken

Een formulier dat iedere criminoloog
 in zijn portemonnee moet hebben!

Tekst en beeld: Erik Jaspers.  
Kruiswoordpuzzel: Roselies Piersma



‘Veroordeeld’:  
Meer dan over seks en geweld... 

Openingsactiviteit gemist? Wil je graag meer over het 
waargebeurde verhaal van ex-tbs’er Humphrey Ludwig 
lezen? 

Dan is dit je kans. CIA biedt jullie de mogelijkheid om 
het boek van Humphrey, ‘Veroordeeld’ te kopen tegen 
een actieprijs. Voor slechts € 15 euro kan je dit boek bij 
ons bestellen.

Veroordeeld is een waargebeurd verhaal dat een schok-
kende inkijk geeft in de psyche van een moordenaar. 
Meer dan over seks en geweld handelt het over de diepste 
instincten van de mens en over het Nederlandse straf- en 
behandelsysteem. 

Humprey, zoon van een oorlogsveteraan, verliest als 
kind zijn vader en groeit op als rebelse straatjongen. Hij 
trouwt met de burgerlijke Anita; het is een gewelddadig 
en pervers huwelijk. Depressief  vindt hij troost bij een 
jeugdvriendin, terwijl Anita vereenzaamt en labiel in 
buitenechtelijke affaires vlucht. De licht ontvlambare 
relatie escaleert, met de gruwelijke moord op Anita als 
dieptepunt.

Interesse?
Stuur een mail naar info@svcia.nl onder 
vermelding van je naam en  
studentennummer. 

CIA biedt u de mogelijkheid om uw bedrijf  of  product 
meer naamsbekendheid te geven. Dit kan door bijvoorbeeld 
een advertentie te plaatsen in het magazine, dat vier keer 
per jaar verschijnt.  
 
Heeft u interesse? Onze commissaris externe betrekkingen, 
Cherryl Tauran, helpt u graag verder! 
 
Email: comext@svcia.nl
Tel: 010 408 20 28

Adverteren in het CIA Magazine?


