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WEBSITE: svcia.nl
Op de website kun je terecht voor de meest actuele
nieuwtjes en deals vanuit CIA. Mis ze dus niet!
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FACEBOOK: facebook.com/svcia
Ook op Facebook zijn we terug te vinden. Op deze manier
blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen door
middel van de feeds op je computer of mobiel. Ideaal dus
voor de moderne criminoloog!

“Waar is jullie verbeeldingskracht?” Zo vroegen Joep en Robby zich -wijzend naar de criminologie studenten- af
(CIA Magazine 1, 2011). Criminologie is veel meer dan een opleiding; het is een levensstijl, menen de twee heren.
Hier valt echter weinig van te bespeuren bij de huidige generatie studenten. Tijd voor verandering volgens Jut en
Jul. CIA dook voor jullie in de archieven en kamde de bibliotheek uit, op zoek naar interessante boeken en
boeiende documentaires die criminologisch erg relevant zijn. Laat die criminologische verbeeldingskracht maar
komen! PS: nog niet verzadigd? Check dan svcia.nl voor meer tips.
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Vooraf
Geachte lezers,
Koning Winter heeft na lang twijfelen dan toch besloten ook de
Erasmus Universiteit met een bezoek te vereren. Waar de eerste
uren een lichte schimmelachtige laag sneeuw de woestenij tussen
het T en het H-gebouw bedekte heeft deze de term ‘onherbergzaam’ een nieuwe betekenis gegeven. Enige sympathie van de
gestrande studenten voor deze natuurramp waar de NS mee te
maken krijgt mag dit panorama dan ook wel oproepen.
Gelukkig zijn er ook groepen mensen die welvaren bij deze winterse omstandigheden. Alle politieke partijen krijgen volop de
kans zich te proﬁleren als sceptici van een falend spoorwegstelsel. Geruchten over mogelijke ingrepen door de minister zijn dan
ook aanleiding voor debat, zeker omdat iedereen er wel een mening over heeft. Geruchten waren er zoals elk jaar ook weer over
de ‘tocht der tochten’, alsof het een slechte ‘Godwinn’ betreft is
er altijd wel een aanleiding hier over te speculeren. Dat er toch
iets kriebelt bij velen rond de donkere dagen mag blijken uit de
berichtgeving. De economische crisis (weet u nog?) en ook de
Arabische lente zijn naar de middenkaternen verdrongen door de
sneeuwpret en zelfs ondergetekende heeft zijn ijzers uit het vet
gehaald.
Dat de geruchtenmachine voor het eerst in 15 jaar niet gestopt
gaat worden door een werkelijke Elfstedentocht is op het moment
van schrijven inmiddels duidelijk. Evenals omtrent de situatie van
Johan Friso had ook hier het de speculanten gesierd zich te beperken tot de ofﬁciële berichtgeving van de RVD, respectievelijk
de rayonhoofden uit Friesland. Kansen op een teleurstelling aan
de hand van foutieve berichtgeving slinken hiermee in ieder geval
zienderogend.
De redactie heeft deze editie in ieder geval haar best gedaan zich
bij haar leest te houden. Naast een verbreding en verdieping van
onze kennis over psychologie wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan Rotterdams onderzoek.
Met de viering van 10 jaar CIA voor de boeg gaan we dankzij de
tomeloze inzet van de Lustrumcommisie een prachtig weekend
en een ongetwijfeld schitterende Lustrumweek tegemoet. Meer
hierover kunt u lezen in dit magazine en komende maanden zal u
ook niet ontkomen aan de promotie.
Jimmy Maan
Hoofdredacteur CIA Magazine 2011-2012
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Beste lezer,
Nadat het eerste CIA-magazine van dit collegejaar met
enige vertraging dan toch is verschenen, ploft al weer het
tweede nummer op de mat. Wat vliegt de tijd toch snel
voorbij. Een nieuw jaar is reeds knallend en bubbelend
van start gegaan en dat betekent dat we steeds dichter bij
de CIA Lustrum Week komen. Al tien jaar lang is studievereniging CIA een begrip voor de Rotterdamse criminologiestudent. Ter ere van het tweede lustrum zullen de student
en de vereniging extra in het zonnetje worden gezet. Het
thema van dit lustrum is: ‘Al tien jaar geboeid’. De Lustrum
Commissie is al enige maanden hard aan het werk om een
prachtige, goed gevulde agenda samen te stellen vol afwisselende activiteiten. Om zoveel mogelijk van deze leuke
en interessante activiteiten mee te krijgen raad ik u aan het
laatste weekend van april en de tweede week van mei vrij te
houden.
Voordat het tweede lustrum uitgebreid gevierd wordt, zal
CIA met een aantal Rotterdamse criminologie studenten
begin april op studiereis vertrekken. De reis gaat naar
Berlijn en Warschau, maar wat er exact op de planning staat
gedurende deze tiendaagse reis zal later bekend worden
gemaakt door de reiscommissie Europol.
Het magazine dat voor u ligt, staat boordevol interessante artikelen over uiteenlopende onderwerpen. De twee
hoofdthema’s zijn ‘psychologie’ en ‘lustrum’ en daarover
kunt u dus veel lezen. Bovendien kan ik u er op attenderen
dat door het gehele magazine criminologisch-psychologische kijk- en leestips staan vermeld zodat u - ook buiten de
deuren van de universiteit - bezig kunt zijn met criminaliteit
en criminologie. Dit in aansluiting op de column in het
vorige magazine van Jut en Jul a.k.a. Joep Beckers en Robby
Roks.
Ik wens u veel plezier met het lezen van het CIA-magazine!
Met vriendelijke groet,
Anouk Joziasse
H.t. voorzitter 10e bestuur der studievereniging
‘Criminologie In Actie’

COLUMN

Klassenpubliciteit
Door: Joep Beckers en Robby Roks aka Jut en Jul

“Mijn ﬁlosoﬁe was: we worden allemaal rijk.” Ontmoet Jan van
V. Jan is een keurig verzorgde, eloquente en succesvolle ondernemer, hoofd van een lieftallig gezinnetje en in het bezit van een
gespekte bankrekening, een prettig zeiljacht en een leuk optrekje
in de Heemsteedse bossen. Jan verdient zijn bammetje in de vastgoedsector. Tussen de Ferrari-ritjes en de bezoekjes aan Cannes
en Monaco door heeft Jan een clubje mensen om zich heen verzameld met wie hij veelvuldig zaken doet. Zo zijn daar de immer in het zwart gestoken, zonnebril dragende en coke snuivende
oom Nico (“Ik heb als een Alice in Wonderland in het vastgoed
allemaal dingen gedaan – leuk en spannend allemaal”), de om zijn
gesoigneerde voorkomen bekend staande ‘Beauty Cees’ (“Jan was
een geweldig zakenman – die kon de paus nog een tweepersoonsbed verkopen”) en de Limburgse amateurgitarist Will F. (“Ja, ik
ben een liefhebber van Formule-1 wedstrijden [Monaco, J&J] – is
dat soms ook strafbaar?”).
Tezamen met enkele bevriende vastgoedcollegae hebben ze de
afgelopen jaren goed geboerd. Op 13 november 2007 wordt de
ogenschijnlijke rust in team V. echter abrupt verstoord wanneer
agressieve, gewapende en nietsontziende mannen en vrouwen
bij het ochtendgloren op verschillende locaties in het land een
inval doen. De leden van team V. worden gearresteerd. Op een
onvergund jachtgeweer en dito stroomstootwapen (‘dat blijkbaar
verboden is’) na worden er bij aanvoerder Jan veelal paperassen
in beslag genomen. De indringers beschuldigen de leden van het
in de vastgoederedivisie opererende team van onder andere valsheid in geschrifte, verduistering, oplichting en het vormen van
een criminele organisatie. Uiterst merkwaardig allemaal.

offensief van team V. wel degelijk twijfel te hebben gezaaid ten
aanzien van de verwerpelijkheid van hun handelen. Jan en Nico
hebben het zelfs tot heuse theaterpersonages geschopt. En wie
denkt dat zij daarbij als veroordeelde boeven worden geportretteerd, die heeft het mis. Het ‘spannende script’ van het dit jaar in

“Ik heb als een Alice in Wonderland in het
vastgoed allemaal dingen gedaan – leuk en
spannend allemaal”
première gaande toneelstuk ‘De verleiders – de Casanova’s van
de vastgoedfraude’ moet namelijk resulteren in ‘een komedie van
topkwaliteit’, die ook ‘ongemakkelijke vragen’ stelt. Volgens de
regisseur moet het publiek de zaal ‘op z’n minst met een groot
vraagteken verlaten’, ‘of zelfs met de behoefte om te zijn zoals
Nico en Jan’. Zij die verlangen naar publicitaire persoonlijke
weerwoorden van ‘blauweboordencriminelen’, lijken nog even
geduld te moeten hebben. Of zoals Volkskrant-columniste Sheila
Sitalsing het verwoordde: we zullen nog even vol smart dienen te
wachten “op een paginagrote glamourfoto van Leon de Winter
tussen twee Marokkaanse tasjesdieven die 15 glossy pagina’s lang
mogen uitleggen dat iederéén in hun omgeving het doet”.

Zo merkwaardig dat Jan op een gegeven moment besluit dat het
genoeg is met het justitiële getreiter. Hij acht het hoog tijd om
eens zijn kant van het verhaal uit de publicitaire doeken te doen.
Jan gaat daarbij op zoek naar een geschikte spreekbuis en vindt
deze in de persoon van de bekende schrijver Leon de Winter.
De Winter is zo begaan met het lot van Jan en zijn vastgoedkameraden dat hij er een vijftien (!) pagina’s tellend artikel over
publiceert in een veelgelezen weekblad. In het artikel wordt ons
de vraag voorgelegd hoe wij zouden hebben gehandeld wanneer
we in Jans schoenen zouden hebben gestaan. Want was de door
justitie ten val gebrachte vastgoedhandelaar nou werkelijk een
‘boef ’ of toch eerder ‘een helder denkende man met een soort
zeventiende-eeuwse ondernemingsdrift die in een andere periode
van de geschiedenis een adellijke titel zou hebben gekregen’?
Een adellijke titel zit er voor de heren niet meer in; de strafrechter bevond hen op verschillende punten schuldig en veroordeelde
de ondernemers tot uiteenlopende straffen. Toch lijkt het PR-

Jut (links) en Jul (rechts)

Paviljoen 7
via bit.ly/hIB0hQ

Deze documentaire van Zoli Schwarcz geeft een kijkje achter de schermen bij het Penitentiair
Psychiatrische Centrum (PPC) op de dertiende verdieping van de Bijlmerbajes. Dit is de crisisafdeling
van het gevangeniswezen waar jaarlijks zo’n 330 gedetineerden worden opgevangen met een acute
psychiatrische stoornis. Het is de zwaarste afdeling van de landelijke crisisopvang voor gedetineerden met
ernstige psychische nood. Het PPC is de laatste optie, ze mogen niemand weigeren. Deze tv-documentaire
won in 2011 de Psyche Mediaprijs.

MAART 2012 // CIA MAGAZINE // 5

COMMON SESSIONS

Common Study Programme
on Criminal Justice and Critical Criminology
Op 7 november verzamelde een gezelschap van kritisch criminologen en geïnteresseerde studenten zich
in het nieuwe amfitheater van de Democritus University of Thrace. Sofia Vidali, professor aan de organiserende universiteit opende het programma met een inleiding die de situatie in Athene sinds de vorige
common sessions in April als een dystopie beschreef. Er is sprake van een groeiende werkeloosheid, sociale
spanningen en het verlies van vertrouwen in de overheid. De noodzaak tot samenwerking tussen politieke
partijen wordt bemoeilijkt door een groeiend bewustzijn onder de bevolking van de crimes of the powerful.
Juist de politici die de sociale en economische spanningen moeten aanpakken genieten weinig vertrouwen
bij de burger. De taak die de criminoloog in deze snel veranderende maatschappij heeft, is het leggen van
accenten op de criminele uitwassen van een corrupt systeem waar het ‘snelle geld’ leidt tot Casino crime.
Door: Paulus Mathijssen en Jimmy Maan
Beeld: Lisa Tjen en Jimmy Maan

“Het thema van de vorige common sessions, never waste a good crisis, was misschien
te opportunistisch.” Dit waren de woorden
waarmee René van Swaaningen zijn presentatie over (negatieve) beeldvorming van
Griekenland in de media opende. Waar
tijdens de vorige common sessions de crisis nog als een kans werd gezien om de
kritische criminologie te laten herleven, begon de ernst van de crisis nu toch tot de
aanwezige academici door te dringen.
De economische crisis in Griekenland gaf,
zoals in het kader te lezen valt, de aankomst
in Athene een criminologische wending. “
THE GREEKS ARE THE NEW MUS-

Athene 7-9 november 2011
Thema: Economic crisis and crises: interactions, reactions and consequences.
Georganiseerd door de Democritus University of Thrace
LIMS’’. An old story about scapegoating
in times of economic crisis? Met deze titel had professor van Swaaningen iedereen
op het puntje van zijn stoel, met in het
bijzonder de Grieken. In geheel eigen stijl
illustreerde Van Swaaningen hoe de media
een constructie van stereotyperingen hanteert over de ﬁnanciële crisis in Europa.
Hierbij krijgt Griekenland expliciet het label
‘zondebok’ om op deze manier de ﬁnanciële crisis op Griekenland af te schuiven.
Volgens ‘Merkozy’ en de heersers uit Brussel schaadt de ﬁnanciële crisis het imago
van Europa en hiermee haar soevereiniteit.
Vanuit de hele wereld en met name vanuit

De Puttense moordzaak. De volledige geschiedenis van Nederlands
grootste gerechtelijke dwaling
door Jan Blaauw

Herman Dubois en Wilco Viets worden ten onrechte veroordeeld voor de verkrachting van en moord op de
23-jarige Christel Ambrosius op 9 januari 1994. In dit boek komt alles aan bod: de sleeptheorie, de ontstane
tunnelvisie, de druk die gelegd wordt op de mannen om te bekennen en de uiteindelijke ontknoping in 2008:
de dna-match met Ron P. Het boek is onder meer gebaseerd op uitgebreide interviews met betrokkenen en op
diepgaande dossieranalyses.
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de VS komt de vraag: ‘is dit het einde van
de Europese Unie of wordt het een botsing
tussen Noord- en Zuid-Europa?’
De realiteit is echter meer hybride dan we
denken en de stereotypes worden gebruikt

“Het thema van de vorige
common sessions, never
waste a good crisis,
was misschien
te opportunistisch.”
om conﬂicten in het leven te roepen: de
‘wij zijn goed en zij zijn slecht’ -situatie.
De overdaad aan perspectieven op de crisis
veroorzaakt erg veel onrust, wat het werken
aan een daadwerkelijke oplossing bemoeilijkt. Met andere woorden “there is some good
old scapegoating going on”, aldus Van Swaaningen.
Lisa Tjen, derdejaars student van onze eigen Erasmus Universiteit had de eer om
als eerste student een verhouding tussen de
crisis en criminaliteit te bespreken.
In ‘The case of Royal Ahold’ presenteerde Lisa
hoe het concern Royal Ahold op een creatieve wijze haar boekhouding had verduisterd. Ahold maakte zich hiermee schuldig
aan organisatiecriminaliteit/white collar crime.
Het gaat hier om daders in nette pakken
die relatief weinig worden berecht. Publiciteit in de media heeft ertoe geleid dat de
overheid strafrechtelijk moest ingrijpen om
reputatieschade te voorkomen en te bewi-

jzen dat white collar crime wel degelijk wordt
aangepakt. Men zou tevens kunnen stellen
dat hier een generaal-preventieve werking
van uit gaat naar andere bedrijven om zo
toekomstige problemen te voorkomen.
Ioanna Charalampous, masterstudent aan
de Middlesex University presenteerde
haar bevindingen over het toenemende
aantal overtredingen van de Griekse arbeidswetten. Een relatief soft en repressief
sanctiestelsel ten opzichte van bedrijven
leidt, in combinatie met een terugtredende
overheid, tot een groeiend aantal gevallen
van extreme uitbuiting van werknemers en
belastingontduiking.
Daiana Peppa en Pantelis Sarakinidis, studenten van de University of Peloponnese,
vergeleken de demonstranten aan het begin
van de crisis in 2008 met de huidige protesten op Syntagma Square. Waar de eerste
protesten waren getriggerd door de dood
van een jongeman en uitliepen op rellen,
wijst de huidige generatie demonstranten
geweld grotendeels af, hier wordt ook door
demonstranten zelfs actief tegen opgetreden.
De eerste dag werd afgesloten door Dr.
Irini Vassilakis die als lid van de parlementaire onderzoekscommissie uit Griekenland
naar het frauduleus handelen van Siemens
verslag deed van de bureaucratische tegenwerking bij het onderzoek. Een conclusie
over de toegebrachte schade aan de Griekse
economie is nooit getrokken, de onderzoekscommissie werd op verzoek van alle
politieke partijen ontbonden voor zij haar
resultaten had vastgesteld.

Ontruiming

Dat de onlusten in Athene niet enkel beperkt waren tot vaste avonduren voor
het parlement werd duidelijk toen na het
ochtendprogramma van de tweede dag een
evacuatie van de universiteit plaatsvond.
Een demonstratie van de vakbond voor
illegale immigranten maakte een dermate
bedreigende indruk op de beveiliging dat
besloten werd het gebouw te omtruimen.
Dit gaf een grote gemengde groep studenten en docenten de gelegenheid kennis te
maken met het Griekse gebruik van ariston,
het warme Griekse middagmaal.
Na deze ruime onderbreking was dan toch
eindelijk de eer aan Ilham Balizi, derdejaars
student criminologie en tevens studentassistent aan de EUR om het middagprogramma te openen met een presentatie
over mensenhandel en sociale desorganisatie in Roemenië. Leuk detail: de observaties tijdens de CIA studiereis van 2011 in
Boekerast vormden de aanleiding tot dit

Bij aankomst in het metrostation Syntagma, dat recht onder het parlementsgebouw ligt, werd snel duidelijk hoe de ﬁnanciële crisis invloed heeft op het
dagelijks leven in Griekenland. Het ‘rustige oude centrum’ deed denken aan
beelden uit een ver verleden, waar demonstranten en politieke groeperingen
met communistische vlaggen zwaaiden en elke straat werd afgezet door de
oproerpolitie. Opvallend was de heterogeniteit van de hedendaagse demonstranten en de onderlinge gemoedelijkheid. Jong, oud, man of vrouw, niets
deed denken aan de mediabeelden van groepen rellende hoodies of studenten
waarmee in Nederland de beeldvorming van de Griekse protesten wordt gevormd.

onderzoek. Roemenië is een snel veranderende maatschappij; de aansluiting bij de
Europese Unie in 2007 zorgde voor een
enorme economische groei. De aansluiting bracht echter ook een afname mee in
subsidies voor de overheid en organisaties
die zich met de bestrijding van mensenhandel bezigen. Hierdoor ontstond een
maatschappij die te maken kreeg met aan
de ene kant nieuwe, toenemende vormen
van criminaliteit en aan de andere kant een
inperking van de middelen om deze te bestrijden. Een toenemende victimisatie van
sociaal-economisch lagere klassen, in Roemenië in het bijzonder de Roma, is momenteel een van de grootste problemen die
hieruit voortkomen.
Assistent professor Nikos Koulouris van

de Democritus University of Thrace wist
hierna de aandacht weer te verleggen naar
Griekenland met een interessante presentatie over het falen van het justitieel systeem.
Het strafrechtelijk systeem, gebaseerd op
een wetboek uit de jaren vijftig, beperkt
mogelijkheden tot behandeling van delinquenten waardoor een vicieuze cirkel van
recidivisme is ontstaan. De recent ingevoerde mogelijkheid tot het opleggen van
taakstraffen wordt dan ook meer gebruikt
om free labour te verkrijgen dan te werken
aan resocialisatie. Taakstraffen van meer
dan duizend uur zijn dan ook geen uitzonderingen meer.

David Brotherton

De tweede dag van het programma werd

Anybody there..?
via bit.ly/x7R4e1

Al twintig jaar werken Wim Keyl en Jan Geyteman met hart en ziel zonder diploma’s en zonder subsidies
op hun opvangboerderij voor onhandelbaar verklaarde jongeren. Deze documentaire geeft een kijkje
in het dagelijks leven op de opvangboerderij van de twee mannen die er een onorthodoxe aanpak op
nahouden. Maar die aanpak werpt wel degelijk zijn vruchten af, zo zeggen ze. Het voortbestaan van hun
boerderij wordt echter bedreigd door eisen van de overheid.
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afgesloten door David C. Brotherton, die
dit jaar was uitgeroepen tot kritisch criminoloog van het jaar door de American Society
of Criminology.
Professor Brotherton heeft zich vijf jaar
lang gestort op veldwerk (2002-2007) onder
Dominicaanse gedeporteerden in zowel de
Verenigde Staten als de Dominicaanse Republiek. Aanleiding was de toenemende
gedwongen terugkeer voor de niet-burgers
van de Verenigde Staten, die zich uitte in
een oorlog tegen deze immigranten die
vaak al tientallen jaren in de VS woonden.
Professor Brotherton richtte zich op de
onmenselijkheid van het systeem waar de
gedeporteerden mee te maken kregen. In
1969 was er een forse toestroom van onder
meer Dominicaanse migranten naar de VS,
waarbij een grote deel zich vestigde in New
York. Het waren immigranten die een illegaal bestaan hebben opgebouwd in de
VS, waarvan de tweede en derde generatie
kinderen in de VS geboren en getogen zijn.
Voor de eerste generatie was het opbouwen
van een legaal bestaan relatief onmogelijk,
omdat het analfabetisme een groot obstakel
bleek. Dominicanen in de VS die in aanraking komen met justitie krijgen nu te maken
met The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act. Hierdoor worden zij,
ongeacht burgerlijke staat, werk of band
met de VS, uitgezet naar de Dominicaanse
Republiek. Zonder mogelijkheid tot terugkeer naar de VS komen deze mensen in
een maatschappij terecht waar zij gestigmatiseerd als misdadigers en zonder sociaal
vangnet getraumatiseerd in de marge van
de Dominicaanse samenleving verdwijnen.
Brotherton lichtte een voorbeeld uit van
een gedeporteerde die vanuit een Dominicaanse gevangenis schreef: “My body is the
Republica Dominicana but my mind, heart and
soul are in the USA with my family”.

wrijving tussen ‘het westen’ en Arabische
landen tot stand kwam gaf aan hoe actiereactie uiteindelijk heeft kunnen leiden tot
de aanslagen van 9/11. De jury, bestaande
uit Patrick Hebberecht (Universiteit Gent),
René van Swaaningen en Richard Staring (beide Erasmus Universiteit) plaatste
vooral kanttekeningen bij de theoretische
onderbouwing van de gekozen communicatiemodellen die te weinig ruimte lieten
om misinterpretatie van de berichtgeving
in het juiste perspectief te plaatsen.

“My body is the Republica
Dominicana but my mind,
heart and soul are in the
USA with my family”
Academische zwaargewichten Patrick Hebberecht en Roger Matthews (University of
Kent) kregen hierna het podium om de
laatste voordrachten te geven. Professor
Hebberecht benadrukte het belang van social crime prevention, de sociale preventie als
tegenhanger van de hedendaags populaire
situationele preventie dat volgens hem niet
verder komt dan symptoombestrijding.

Common Study Programme in Critical Criminology
(CSP) is een driedaags congres dat tweemaal per jaar wordt georganiseerd
door een van de aangesloten universiteiten. Naast onder andere de EUR, de City
University of New York en de Universiteit van Hamburg zijn de afgelopen jaren
universiteiten uit verschillende landen aangesloten als Portugal, Bulgarije en uit
Nederland nu ook Utrecht. Tijdens het CSP presenteren studenten, hoogleraren
en betrokkenen papers en wordt hierover actief gediscussieerd . Het programma
en de informele activiteiten erbuiten bieden studenten de kans criminologische
inzichten te delen met studenten uit andere landen. Interesse om ook eens deel te
nemen aan de sessies? Kijk dan op http://commonstudyprogramme.wordpress.
com en de ‘Common Study Programme in Critical Criminology’ -facebookpagina!

Verdediging Masterthesis

Andre Malock, masterstudent van de Hamburg University opende de derde dag van
het programma met het verdedigen van zijn
masterthesis. Door een analyse te maken
van de directe communicatie van Al-Qa’ida
richting het westen, in verhouding tot
daadwerkelijke aanslagen, schetste hij een
communicatiemodel. De tijdlijn waarop de

Leven achter de tralies. Wheelen en dealen in de gevangenis
door George van Dijk

Het merendeel van zijn leven zit de Hilversummer George van Dijk in de gevangenis. In zijn boek geeft hij een
kijkje in het gevangenisleven waar sprake is van hiërarchie en waar de mannen met macht heersen. Naast het
gevangenisleven vertelt hij ook over zijn rol in de Amsterdamse onderwereldoorlog en over de drie
moordaanslagen die hij heeft overleefd.
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Professor Matthews wist als laatste spreker
de zaal in beroering te brengen met zijn interpretatie van Jonathan Simons’ Governing
trough crime waarbij de kritische criminologen op het hart werd gedrukt een constructievere houding aan te nemen ten opzichte
van criminaliteitsbeleid.
Onder muzikale begeleiding van The Clash
met het nummer Know your rights sloot professor Nikos Koulouris het programma af,
gevolgd door een daverend applaus van de
aanwezigen voor de organisatie.
Geïnspireerd door de vele presentaties en
nieuwe inzichten was het tijd om op feestelijke wijze het programma af te sluiten
met een diner. Dit werd georganiseerd bij
het Griekse restaurant ‘Ama Lachi’ waar
een grote zaal, stampvol met studenten, docenten en een Griekse live band (!) etend,
drinkend en dansend een onvergetelijke
avond wisten neer te zetten zoals alleen
(kritisch-)criminologen dat kunnen.
De volgende common sessions zullen
plaatsvinden van 21 tot 23 mei op de Universidade do Porto, Portugal met als thema:
‘Epistemology and Methodology as tools for a critical analysis’.

ACTIVITEITEN

Tweedaagse Trip Maastricht
Deze keer lieten we ons afzakken naar het Bourgondische zuiden,
bestemming Maastricht. Op het menu stond een bezoek aan een particuliere jeugdinrichting, het Veiligheidshuis en een college aan de Universiteit Maastricht over
forensisch DNA-onderzoek. Dit laatste viel een beetje zwaar op de maag nadat
velen de nacht ervoor waren doorgezakt.
Tekst en beeld: Hanneke Kooloos

De eerste middag brachten we een bezoek aan de particuliere jeugdinrichting
‘Het Keerpunt’. We kwamen aan op een
naargeestig afgelegen terrein. Het betreffende gebouw bleek een imponerend
monumentaal gebouw dat vroeger diende
als internaat. Nu is het een inrichting die
zich bezighoudt met justitiële jeugdzorg.
De jongeren zijn er geplaatst omdat ze in
het kader van het strafrecht met politie en/
of justitie in aanraking zijn gekomen. Er
zitten preventief gehechten, afgestraften,
PIJ’ers en vreemdelingen door elkaar. De
civielrechtelijk geplaatsten worden sinds
enige tijd wel apart in bewaring gehouden.
Verderop het terrein is er dan ook een gesloten jeugdzorginstelling, ‘Icarus’, waar we
eveneens een kijkje mochten nemen. Bij de
jongeren die hier verblijven is er naast gedragsproblematiek meestal bovenal sprake
van psychiatrische problematiek. De jongeren worden behandeld, maar van sommigen kon de rondleidster al zeggen dat ze
nooit meer vrij zouden komen.
Teruggekomen in het centrum begaven we
ons met de hele groep naar ‘Pizza Napoli’
op De Markt, dat ons aangeraden was door
de baliemedewerkster van het hostel. Met

een goede pizza-bodem gingen we verder
naar de kerstmarkt op het Vrijthof waar
enkelen van ons het reuzenrad beproefden
en anderen glühwein dronken. Na nog een
cocktailbar aan te hebben gedaan, lonkte

bedreiging nu deze het verleden en niet de
toekomst betrof. De advocate had een vurig
pleidooi gehouden dat de woorden “Je hebt
geluk gehad. Als je was blijven staan, had
ik je neergestoken. Dan had je dood op de
grond gelegen” geen bedreiging, maar juist
een geruststelling vormden en de rechter
ging hierin mee.
Ten slotte volgden we ’s middags een college aan de Universiteit Maastricht over forensisch DNA-onderzoek van prof.dr. De
Knijff, werkzaam bij het Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO)
van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij vertelde onder andere
dat de wet steeds aangepast moet worden
wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn,
zoals het voorspellen van de oogkleur van
een verdachte op basis van DNA materiaal.
Hij was de eerste die de nieuwe methoden
toepaste, maar ook de eerste om te zeggen
dat het gevaarlijk is. De methoden zijn
namelijk niet onproblematisch en oncontroversieel. Dat was de trip mijns inziens
wel. Laat de beelden voor zich spreken!

“Je hebt geluk gehad. Als
je was blijven staan,
had ik je neergestoken”
voor sommigen het Maastrichtse nachtleven, voor anderen een rustig kroegje om te
kletsen en elkaar beter te leren kennen.
De volgende ochtend wachtte de rechtbank
aangezien het Veiligheidshuis de dag ervoor was afgebeld. Hier woonden we een
aantal zaken van de politierechter bij. Het
meest opvallende dat voorbij kwam was
een ‘ontslag van alle rechtsvervolging’ bij
Levenslang – tien jaar later
via bit.ly/gMKxeG

Regisseur Jonathan Starck keert in 2008 terug naar een aantal levenslang veroordeelde misdadigers die
hij tien jaar daarvoor portretteerde in ‘The Farm’. De mannen zitten vast in het oudste zwaarbewaakte
gevangeniscomplex van Amerika. Van de in 1998 geportretteerde mannen zijn er twee vrijgelaten en
twee overleden. De overige zes zoekt Starck weer op met de vraag: wat heeft die tien jaar
gevangenschap met hen gedaan?
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Legaal schieten
Er is weer een incident geweest in Nederland. Dit keer geen onterecht veroordeelden, maar een jongeman die zich met een automatisch wapen heeft uitgeleefd in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn.
De nasleep van deze gebeurtenis leidt tot kamervragen, ophef in de media en de immer voorkomende
zoektocht naar een schuldige buiten de echte dader. Want hoe is het mogelijk dat iemand met een, in het
recente verleden, gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis toch zijn wapenvergunning mocht
behouden? Om meer helderheid te krijgen sprak CIA met Sander Duisterhof, directeur van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA). De KNSA behartigt de belangen van achthonderd
verenigingen waarbij zo’n 42.000 sportschutters zijn aangesloten.
Door: Simone Nijman-Stevelmans

Vergunningstelsel

Hoe steekt het vergunningenstelsel voor
het verkrijgen van een wapenverlof precies
in elkaar?

Voor het krijgen van een wapenvergunning
voor de schietsport moet je aan een aantal
voorwaarden voldoen. Ten eerste moet je je
aanmelden bij een schietvereniging met een
verklaring omtrent het gedrag (VOG) wat je
een aspirant lid maakt. Er worden gesprekken met je gevoerd om jou als persoon in
te schatten en na een half jaar kan je lid
worden. Pas na een jaar volledig lidmaatschap en minimaal achttien schietbeurten
krijg je de gelegenheid om een verlof aan
te vragen. De reden hiervoor is dat je een
geoefend schutter moet zijn en de schietvereniging dit het beste kan bepalen. De verlofaanvraag wordt gedaan bij de korpschef,
nadat deze is ingevuld door de aanvrager én
schietvereniging. Hierna zal de politie een
screening uitvoeren, voornamelijk op antecedenten bij de politie, waarna het verlof
wel of niet zal worden verleend.

Welke delicten worden bekeken bij het controleren op antecedenten?

De politie kijkt hierbij naar contacten met
Justitie van de laatste acht jaar betreffende
misdaden en de afgelopen vier jaar betreffende overtredingen. In de circulaire
WWM (Dienst Justis, 2005) kan je exact
zien welke delicten onder deze regeling vallen. Soms zal de politie de termijn van acht
jaar oprekken naar een langere periode als

het over moord of doodslag gaat. Daarnaast ben je uiteraard niet verplicht om een
wapenvergunning aan te vragen en ook niet
alle sportschutters doen dit, want schietverenigingen hebben wapens ter beschikking
die je kan huren of lenen.

“Een reactie onder
de leden is wel dat ze bang
zijn voor een heksenjacht.”
Gekeken naar de schietpartij in Alphen
waarover de huidige ophef is ontstaan
over het wapenvergunningenstelsel, is snel
duidelijk geworden dat Tristan van der Vlis
psychische problemen had. Hoe kunnen
deze gevallen worden ondervangen?
Een huisbezoek is onderdeel van de screening. De politieagent maakt een inschatting
van de aanvrager en bekijkt of de aanwezige kluis geschikt is om wapens in op
te bergen. Maar controle op de psychische
gesteldheid van personen is juridisch lastig,
deze inschatting blijft subjectief mensenwerk. Medici met enig inzicht op dit gebied
hebben een beroepsgeheim en de agent
heeft, naast zijn persoonlijk opgedane ervaring, toch niet echt inzicht in de psyche
van een persoon. Een ander probleem is de
naleving van de richtlijn die bepaald dat een
jaarlijkse controle bij verlofhouders moet
plaatsvinden, waarvoor vaak te weinig capaciteit bestaat.

Handlangers van de dood. Seriemoord in België en Nederland
door Guy van Gestel

Belgische journalist Guy van Gestel zet de twintig gevallen van seriemoord in België en Nederland van de
afgelopen eeuw op een rij. Dit boek laat een licht schijnen over allerlei aspecten die met seriemoord te maken
hebben. Van Gestel heeft de zaken gereconstrueerd op basis van archiefmateriaal en gesprekken met
deskundigen zoals een psychiater, socioloog en psychotherapeut. Daarnaast voerde hij uitgebreide en unieke
briefwisselingen met onder meer Marc Dutroux en Freddy Horion.
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Directeur van de KNSA, Sander Duisterhof
Bron: debatop2.ncrv.nl

Onderzoek naar de schietpartij
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op 29 september 2011
een onderzoeksrapport afgeleverd,
waarbij deze keer de pijlen zich
richtten op de politie en hun verantwoordelijkheid voor de naleving van
de voorwaarden die nodig zijn om
een wapenvergunning aan te vragen
én te behouden (OVV, 2011).

De politie is volgens het rapport ‘Wapenbezit door sportschutters’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid tekortgeschoten.
Dit komt voornamelijk door capaciteitstekorten. Is het niet een idee om (een deel
van) het controleproces bij jullie neer te
leggen?

Ik vind van niet, je moet wel de vergunninggever de controle laten uitvoeren. Het
is wettelijk zo geregeld dat de taak voor
verlening van vergunningen en de controle
hiervan bij de politie ligt. Dit moet en zal
ook wel bij de politie blijven liggen.

Hoe wordt dit hele vergunningsproces bij
de leden ervaren?

De verlofhouders zijn zich zeer bewust van

NATIONAAL
hun exclusieve positie; van de uitzonderingen die worden gemaakt voor sportschutters en jagers. Ze zijn zich ervan bewust
dat dit betekent dat ze een beetje privacy
moeten inleveren.

Verbeteringen

Er is door het KNSA gereageerd op de
Alphense situatie door een Meldpunt te
lanceren. Zijn hier al reacties binnengekomen? Zo ja, hoeveel en welke acties zijn
hieruit voortgekomen?

Er zijn inmiddels twintig meldingen geweest, waarvan al snel bleek dat enkelen niet
serieus bleken te zijn. De rest werd onderzocht in samenwerking met de verenigingen wat er resulteerde in de royeering van
drie. Hun vergunningen zijn afgenomen en
zij mogen geen lid meer zijn van een schietvereniging. De overige meldingen zijn nog
in behandeling. Een reactie onder de leden
is wel dat ze bang zijn voor een heksenjacht
na wat er gebeurd is in Alphen aan de Rijn.

Wet Wapens en Munitie (WWM)
De korpschef mag verlof verlenen indien: a. een redelijk belang de verlening van
het verlof vordert; b. de aanvrager geen gevaar voor zichzelf, de openbare orde
of veiligheid kan vormen; c. de aanvrager tenminste de leeftijd van achttien jaren
heeft bereikt, behoudens afwijking voor leden van een schietvereniging.
(art. 28 WWM)
overgenomen. Nieuwe wetten worden
gemaakt of zijn in behandeling waarbij
de KNSA wordt betrokken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelde
dat de politie de Alphense situatie kon
voorkomen, maar dat vindt de minister
van Justitie te kort door de bocht en hij
wil graag het hele stelsel herzien. Hierdoor
wachten vergunninghouders met spanning
af wat er gaat gebeuren.

Welke sentimenten zijn, na alle ophef en
veranderingen, nog overgebleven na het incident in Alphen aan de Rijn?

De hectiek is verminderd, maar nog wel
gaande. De OVV heeft aanbevelingen
gedaan die de minister onverkort heeft

Vergunning afgepakt, maar zelf geen gevaar?
Niet iedereen die zelf een gevaar vormt moet na een onderzoek zijn vergunning afstaan, ook omgevingsfactoren, zoals mensen in jouw directe omgeving, kunnen ervoor
zorgen dat de vergunning wordt afgenomen. Dit komt voort uit het ‘vrees voor misbruik criterium’. Zo werd een wapenvergunning bij iemand ontnomen die een nieuwe
huisgenoot kreeg. Deze onbetrouwbare huisgenoot was meerdere malen veroordeeld
voor diefstal met geweld, wat resulteerde in de afname van de wapenvergunning bij
de betrouwbare wapeneigenaar.
http://www.judex.nl/rechtsgebied/overheid_%26_burger/columns/296/
wanneer-kan-een-wapenvergunning-worden-ingetrokken_.htm

Literatuur/websites:

- Dienst Justis (2005). Circulaire wapens en munitie 2005. Ministerie van Justitie.
- KNSA, Meldpunt, http://www.knsa.nl/archief_detail.asp?NieuwsID=325, geraadpleegd op 2 januari 2012.
- OVV, Wapenbezit door sportschutters, http://www.onderzoeksraad.nl/docs/rapporten/Rapport_Ridder
hof_web.pdf, geraadpleegd op 2 januari 2012
- Zembla, De schietclub, uitzending van 30 september 2011.

Tony, een observatie in het Pieter Baan Centrum
via bit.ly/sWEPPn

In deze documentaire worden de verdachte Tony en zijn onderzoekers gevolgd tijdens de zeven weken
van observatie in het Pieter Baan Centrum. In deze weken wordt er gekeken naar de persoonlijkheid
van een verdachte en de aanwezigheid van een stoornis of psychische ziekte die in verband kan worden
gebracht met het delict. De camera volgt Tony tijdens zijn verblijf op de afdeling en legt gesprekken met
onder meer de psychiater en klinisch psycholoog vast waardoor een gedetailleerd beeld ontstaat.
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Door: FBI

Beerfreax 2011, anders dan anders, maar
daarmee niet minder geslaagd! Dit jaar
waren we ‘te gast’ bij SSR- Rotterdam en
kon iedereen genieten van bier en sterke
drank voor één euro. Gezien de foto’s werd
hier dan ook volop gebruik van gemaakt.
Voor sommige zullen de foto’s wellicht een
geheugensteuntje bieden over hoe mooi
de avond ook alweer was. Sta je er niet op?
Niet getreurd, kijk dan snel op
www.svcia.nl voor meer foto’s!
FBI vond het in ieder geval een avond om
niet te vergeten en hoopt ook het volgende
feestje met jullie te mogen vieren!

COLUMN

“Iedereen is gek geworden en
vindt alles maar normaal”**
door Tom van der Hor

Psychologie, het vakgebied dat zich bezighoudt met verschillende facetten van het
menselijk gedrag, alsmede het thema van dit CIA Magazine. Een onderwerp waar de eerstejaars student criminologie in blok 4 voor het eerst zijn tanden in mag zetten, waarbij
het allemaal zal draaien om zowel psychologische invalshoeken als psychologische verklaringen voor criminaliteit. Want dat er personen zijn die hun gevoelens en gedachtegangen
omzetten naar criminele handelingen, hebben we gezien in Alphen aan den Rijn, Noorwegen en het Belgische Luik. De namen van de personen die deze gruweldaden begingen
zullen ongetwijfeld voorbijkomen in de colleges met de vraag of het handelen verklaard
kan worden door zogenaamde niet-pathologische sociale processen of dat er een stoornis
aan ten grondslag ligt. In het laatste geval zal het niet lang duren voordat je als nietsvermoedende student kennis maakt met het handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen, het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

MultiMediaMobster Tom van der Hor

“Sommige experts die
hebben meegewerkt aan de
DSM-V zouden financiële
banden hebben met de
farmaceutische industrie.”

Er is de laatste jaren echter behoorlijk wat controverse ontstaan rond de DSM. De totstandkoming van het handboek wordt namelijk omgeven door geheimzinnigheid. Critici
twijfelen eraan of de DSM wel op onafhankelijke wijze tot stand komt. Vorig jaar werd
de conceptversie van de vijfde DSM gepubliceerd, DSM-V, welke direct zware kritieken te
verduren kreeg omdat het behoorlijk ruime deﬁnities zou hanteren en het normaal gedrag
steeds vaker als afwijkend of ‘ziek’ zou bestempelen. Reden número uno voor de kritiek:
sommige experts die hebben meegewerkt aan de DSM-V zouden ﬁnanciële banden hebben met de farmaceutische industrie. De uitgever van de DSM, the American Psychiatric
Association (APA), wijst alle kritieken uiteraard van de hand. Toch bleek uit een eerder
onderzoek door de University of Massachusetts en Tufts University dat 56 procent van
de psychiatrische experts die meewerkten aan de DSM-IV inderdaad ﬁnanciële banden
hadden met de farmaceutische industrie in de periode 1989 tot 1994, het jaar waarin de
DSM-IV werd gepubliceerd. Deze editie bracht onder andere een verruiming van de diagnosecriteria voor ADHD met zich mee, wat volgens critici de voornaamste reden is dat
het gebruik van medicatie tegen ADHD in bijvoorbeeld Nederland over de afgelopen vijf
jaar is verdubbeld. Iets wat farmaceutische bedrijven natuurlijk graag zien. Ook de voorzitter van de sector gezondheidszorg van het Nederlandse Instituut voor Psychologen
(NIP), Huib van Dis, liet in een interview in de Volkskrant van 6 augustus 2011 weten
grote vraagtekens te zetten bij het hele DSM-project en zei dat er inderdaad veel belangen
mee gemoeid zijn , waaronder die van de farmaceutische industrie. Nu vragen wij ons
wel eens vaker af of iets op eerlijke wijze tot stand is gekomen. Neem bijvoorbeeld de
Russische verkiezingsuitlag in 2011, de benoeming van Donner tot vicepresident van de
Raad van State of het universitaire instellingstarief dat je straks voor een tweede master
moet betalen. Als wij dan vervolgens tot de conclusie komen dat dit niet het geval is, dan
eisen wij nieuwe verkiezingen, het aftreden van de vicepresident, of wat centjes terug
voor je overgewaardeerde tweede master. En dat zou ook moeten gelden voor ‘s werelds
belangrijkste diagnostische bijbel wanneer blijkt dat deze deels of grotendeels onder een
te grote invloed van farmaceutische bedrijven met een overduidelijk ﬁnancieel belang tot
stand komt, want we zijn pas echt gek als we dit normaal gaan vinden.
**”Iedereen is gek geworden en vindt alles maar normaal” (Youp van ‘t Hek)

KRO Profiel: Michel S.
via bit.ly/uAiymE

Tbs’er Michel S. ging in 2004 er tijdens zijn verlof vandoor en ontvoerde en verkrachtte een dertienjarig
meisje. S. zat al zes jaar in een tbs-kliniek, omdat hij een vriendin had verkracht. KRO Profiel legde de
hand op het onderzoek van het Pieter Baan Centrum en legt dit voor aan hoogleraar forensische
psychologie Corine de Ruiter, die zo haar twijfels over de diagnostiek heeft. Verder wordt het verblijf van
Michel S. in de tbs-klinieken onder de loep genomen.
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WETENSCHAP

De molensteen van informed consent
Auteurs: Shir Shah Nabi en Frank van Gemert

Informed consent is een belangrijk principe binnen de ethiek van wetenschappelijk onderzoek.
De kern is dat onderzoekers verplicht zijn
voldoende en adequate informatie te geven over
het onderzoek zodat subjecten geïnformeerd
kunnen beslissen over al dan niet deelnemen
aan dat onderzoek. Informed consent heeft als
doel de belangen en privacy van de respondenten te beschermen.
De ethiek van sociaal wetenschappelijk
onderzoek is nauw verbonden met die
van de medische wetenschappen, waar een
ethische toetsing van onderzoek op mensen
formeel is vastgelegd. Hoewel formele verankering voor de sociale wetenschappen
in Nederland nog niet een feit is, heeft informed consent een vaste plaats binnen de
ethische richtlijnen. Dat is van grote invloed
op de wijze waarop sociaalwetenschappelijk
onderzoek wordt verricht.
De laatste jaren wordt in toenemende mate
van psychologisch en pedagogisch onderzoek verwacht dat een formele ethische
toetsing plaatsvindt. In het kielzog van
medisch ethische commissies onder toezicht van de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) overwegen ook andere disciplines of faculteiten
van universiteiten om zelf een dergelijke
formele ethische toetsing in te richten. Op
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de
Vrije Universiteit hanteert men sinds enige
tijd een Ethiek Reglement.
Het volgen van zulke richtlijnen maakt het
makkelijker om te komen tot publicatie in
internationale tijdschriften en het kan ook
samenwerking met buitenlandse partners
bevorderen. In de Verenigde Staten gelden
bijvoorbeeld strenge regels, op naleving
daarvan wordt scherp toegezien door subsidie verstrekkende instanties. Willen onderzoekers met buitenlandse (Amerikaanse)
collega’s samenwerken, dan is het raadzaam

Shir Shah Nabi

“Informed consent is geen
vanzelfsprekend onderdeel.
Zij varen als regel op eigen
kompas.”

Van prison-gang tot tbs. Biografie van een gewelddadig man
door Frank Gemert

Criminoloog Frank van Gemert tekent in dit boek het levensverhaal van Jan Hoolwerf op. Hoolwerf komt
vanwege cocaïnesmokkel terecht in een Amerikaasne gevangenis waar hij zich aansluit bij een prison gang.
Na zijn vrijlating keert hij terug naar Nederland waar hij onverwacht een levensdelict pleegt. Het slachtoffer
overleeft de aanval, Hoolwerf krijgt vijf jaar cel en tbs opgelegd. Dit boek geeft op basis van interviews en
archiefonderzoek een gedetailleerde beschrijving van de leefwereld van een gewelddadig man.
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dezelfde richtlijnen te volgen. Informed
consent is daarvan steeds een vast onderdeel.
In Nederland bestaat geen nationale beroepscode voor criminologen. Dat wil
zeggen, de Nederlandse Vereniging voor
Kriminologie (NVK) verwijst (onder andere) naar de bestaande beroepscodes van
de British Society of Criminology en sluit
zich daarbij aan. Nederlandse onderzoekers
lijken geneigd informed consent als norm
te hanteren en niet toevallig wordt dit ook

WETENSCHAP

aangeraden in handboeken die onze criminologie studenten als verplichte literatuur
kennen.
Strakke richtlijnen maken het doen van
onderzoek lastig, er worden obstakels
opgeworpen. Het werken volgens informed
consent is daarvan een goed voorbeeld, dat
echter sommige onderzoekers meer raakt
dan anderen. Etnografen die veldwerk
verrichten hanteren voor zichzelf andere
richtlijnen, informed consent is geen vanzelfsprekend onderdeel. Zij varen als regel
op eigen kompas en besteden veel aandacht
aan het verwerven van een positie in de
onderzoeksetting, aan het ‘binnen’ komen.
De onderzoeker die (bijvoorbeeld) middels vragenlijsten data verzamelt, kan met
de deur in huis vallen en respondenten
wijzen op de inhoud van het onderzoek en
op anonimiteit van de gegevens. Respondenten weten waar zij aan meewerken. Voor
een etnograaf is deze aanpak niet realistisch
en contraproductief. Doet hij criminologisch onderzoek, dan zal dat in verhevigde
mate gelden. Criminele onderzoekssubjecten hebben niet zelden andere belangen
dan waarheidsvinding en daarom zijn zij
vaak niet mededeelzaam. In criminele milieus heeft men geen belang bij het toelaten
van onderzoekers. Toch zijn dit de settings
waar de etnograaf neerstrijkt, terwijl andere
onderzoekers er wegblijven.
Bij veldonderzoek is het binnentreden van
de setting een delicate aangelegenheid.
Onderzoekers zien zich vaak geconfronteerd met een wantrouwende en defensieve houding, omdat ze worden gezien als
buitstanders die de gang van zaken zouden
kunnen verstoren. Een weigering na een
onhandige binnenkomer kan onderzoek
simpelweg onmogelijk maken. Tegen deze
achtergrond is informed consent een blok
aan het been van de etnograaf, die voelt als
een molensteen. In de praktijk geeft deze
onderzoeker zelden bij een eerste ontmoet-

ing een volledige uitleg over het onderzoek.
Toch is dat niet vreemd, want in het alledaagse leven geeft bijna niemand zich zomaar
bloot aan een vreemde. De onderzoeker
die de tijd neemt en rapport opbouwt, volgt dus in zekere zin codes die we als mens
vanzelfsprekend vinden. De collega die met
een bliksembezoek een vragenlijst komt
afnemen is welbeschouwd een vreemdere
buitenstaander dan de etnograaf. De collega met vragenlijst accepteert een afwijzing om mee te werken en klopt gewoon
aan bij een volgende deur, maar voor de
etnograaf ligt dat anders. Hij heeft als regel
een doordachte keus gemaakt voor een
bepaalde setting, manoeuvreert omzichtig,
bruuskeert niet en probeert te voorkomen
dat medewerking wordt geweigerd.

“Etnografen bouwen een
relatie op en leren hun
respondenten over een
lange periode kennen.”
Wil dit zeggen dat de etnograaf de respondent een rad voor ogen draait en hem
onder valse voorwendselen laat meedoen
aan zijn onderzoek? Neen, eerder is het
omgekeerde het geval. Etnografen bouwen
een relatie op en leren hun respondenten
over een lange periode kennen. Wanneer de
situatie daarvoor geschikt is, zullen zij tekst
en uitleg geven. De etnograaf bepaalt zelf
wanneer zich een geschikt moment voordoet.
Wij kennen deze praktijk uit ons eigen
onderzoek naar Hawala bankiers in Afghanistan, naar Marokkaanse boefjes,
straatdealers en krakers. Een fraaie beschrijving geeft ook Tim Boekhout van Solinge
als hij in het nieuwe Tijdschrift over Criminaliteit en Cultuur vertelt over zijn onderzoek naar het illegale kappen van tropisch
hardhout.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat
onderzoekers bij het betreden van het veld
alle ethische kwesties los moeten laten,
maar dit laat onverlet dat een strikte toepassing van informed consent niet haalbaar
is in de etnograﬁsche praktijk.
Er zijn ontwikkelingen van voortschrijdende standaardisering bij het opzetten van
onderzoek die ons zorgen baren. Collega’s
die internationaal vergelijkend onderzoek
willen doen, moeten met buitenlandse coonderzoekers tot overeenstemming komen,
ook ten aan zien van ethische richtlijnen.
Uit eigen ervaring weten wij dat het samenwerken met Amerikaanse onderzoekers kan
betekenen dat de meest strakke (Amerikaanse) regels ook door andere onderzoekers moeten worden overgenomen, anders
is Amerikaanse (deel)ﬁnanciering niet haalbaar. Dat is op zich al onwenselijk, maar
wanneer we nu in Nederland, bijvoorbeeld
vooruitlopend op zulke samenwerking, onszelf strenge richtlijnen gaan opleggen om
zulke samenwerking te vergemakkelijken,
dan wordt etnograﬁsch onderzoek het kind
van de rekening.
Sommigen voorzien dat in de nabije toekomst in de sociale wetenschappen een
wettelijke formalisering van ethische richtlijnen zal plaatsvinden, analoog aan die in
de medische wetenschappen. Reglementen
die (alle) onderzoekers informed consent
opleggen, hebben geen oog voor etnograﬁsch onderzoek. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen etnografen van deze
dreigende ontwikkeling op de hoogte moeten zijn, maar ook andere onderzoekers,
beleidsmakers, subsidieverstrekkers, enzovoort. Ook studenten criminologie dienen
gewezen te worden op de contraproductieve effecten van informed consent.

Fatal addiction: Ted Bundy’s final interview
via bit.ly/rzA8SZ

“Ik wil niet dood. Maar ik verdien wel degelijk de meest extreme straf die de maatschappij heeft. Zij
verdient het om beschermt te zijn tegen mij en anderen zoals ik.” De avond voor zijn executie geeft
seriemoordenaar Ted Bundy zijn laatste interview aan psycholoog James Dobson. Bundy praat over hoe
zijn pornografieverslaving tot stand kwam en zich verder ontwikkelde. Hij heeft bekend in ieder geval
dertig vrouwen te hebben vermoord. Op 24 januari 1989 is hij geëxecuteerd.
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ALUMNUS INTERVIEW

Een criminoloog in de verslavingszorg
Door: Pien van de Ven

Vertel eens Monique, hoe ben
je terecht gekomen waar je nu
bent?

Ik was zeventien toen ik begon met de
opleiding orthopedagogiek. Ik heb op de
basisschool een klas overgeslagen en ben
op 1 september jarig, dus ik was altijd twee
jaar jonger dan klas- of studiegenoten. Orthopedagogiek heb ik in vier jaar gehaald,
dus ik was twintig toen ik afstudeerde en
dat vond ik veel te jong om ouders al te
vertellen wat zij met hun kinderen moeten doen. Ik had niet het idee dat ik op die
leeftijd serieus genomen zou worden.
Ik ben toen gaan werken als sociotherapeut, vooral om wat ervaring op te doen.
Maar ik wilde ook graag nog wat studeren.
Dat ging me goed af, ik vond het leuk en
dacht toen: ‘nu kan het nog.’

“Ik wilde wel iets met
jeugd, en het liefst met
gestoorde jongeren.”
Naam: Monique van Haaren
Leeftijd: 28 jaar
Functie: Afdelingspsychologe Piet Roordakliniek, forensische
verslavingskliniek van Tactus Verslavingszorg
Studie: Criminologie aan de EUR (2009), masterproﬁel
Jeugdcriminologie. Eerder ook Orthopedagogiek afgerond

Dus toen ben je criminologie
gaan studeren? Waarom precies?
Ja, dat is een beetje een warrig verhaal. Ik
wist op mijn zeventiende niet echt wat ik
precies wilde. Ik dacht aan psychologie,
maar dat vond ik zo standaard, dat doet
iedereen al. Ik wilde wel iets met jeugd, en
het liefst met gestoorde jongeren. Toen heb
ik gewoon gebeld naar de jeugdinstelling
den Hey Acker in Breda om te vragen wat
de mensen die daar werken eigenlijk gestudeerd hebben. Toen bleek dat daar veel
orthopedagogen werken. Na mijn studie
orthopedagogiek was criminologie voor
mij eigenlijk een logisch vervolg, omdat ik
zo geïnteresseerd ben in het forensische aspect. Daarnaast ben ik aan de slag gegaan
bij de GGZ op de afdeling jeugd.

Werken en een voltijd studie erbij? Hoe ging dat?

Dat ging eigenlijk best aardig. Ik kon bij

criminologie instromen in het tweede jaar,
dan kon toen nog als je rechten of een sociale wetenschap had gestudeerd. Criminologie had toen nog geen eigen eerste jaar; ik
moest alleen wat extra rechtenvakken volgen. Mijn eerste jaar had heel weinig contacturen en niet zo veel werk voor de studie. Ik
kon er dus prima bij werken. Toch vond ik
het wel een beetje zonde van mijn tijd, dus
ben ik in mijn tweede jaar criminologie (wat
dus eigenlijk het derde bachelor jaar was),
een jaar psychologie er bij gaan studeren.
Maar dat was allemaal veel te veel gedoe:

Leestips van Monique:
In het bos zijn wilde dieren
door Arjen Jansons
Over de moord op zijn dochter.

Zuidwal
door Sytze van der Zee
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vrijstellingen aanvragen, op en neer reizen,
roosters op elkaar aanpassen; het werkte
niet. Ondertussen heb ik mijn bachelor
criminologie gehaald, en ik vond het zonde
om daar geen master aan vast te plakken. Ik
ben toen gestopt met psychologie, met het
idee dat ik dat later nog wel een keertje op
zou kunnen pakken, en ben toen meer gaan
werken bij de GGZ.

En uiteindelijk dus ook een master in criminologie gehaald?

Uiteindelijk wel ja, maar daarin ben ik wel
een beetje blijven hangen. Alle vakken heb
ik wel in één jaar gehaald, maar met mijn
scriptie vlotte het niet echt. Ik deed onderzoek naar projustitie rapportages van jongeren samen met een studiegenootje. We
hadden er allebei niet zo’n haast bij, dus
dat schoot allemaal niet echt op. Daarnaast

ALUMNUS INTERVIEW
ben ik gaan solliciteren voor een wat serieuzere baan en ben toen veel gaan werken
als behandelcoördinator in de Rooyse Wissel, een tbs-kliniek in Venray. Toen kwam
er natuurlijk helemaal niks meer van afstuderen, maar uiteindelijk heb ik het toch
binnen twee jaar afgerond.

Hoe heb je de studie criminologie over het algemeen ervaren?

Voor mij was het eigenlijk heel verdeeld.
Ik was vooral super geïnteresseerd in het
forensisch psychiatrische deel en alles rondom het individu. Dat was voor mij een hele
goede toevoeging op wat ik al wist en deed
in mijn werk. Het hele sociologische van de
studie vond ik ook interessant om te horen,
maar daar had ik minder aan voor de rest
van mijn carrière, omdat ik toch wel zeker
wist dat ik in het gedragswetenschappelijke
wilde blijven werken. Ik vond de studie wel
erg zinvol. Je leert van een afstandje en vanuit verschillende perspectieven naar zaken
te kijken. Maar ik denk dat het heel moeilijk
is om echt als criminoloog aan de slag te
komen. Ik ben heel blij dat ik die orthopedagogische achtergrond nog heb, zodat
ik daar altijd nog op terug kan vallen.

Zie je nog veel van de studie terug in je werk?

Schrijfvaardigheid is voor mij wel heel erg
belangrijk in mijn werk; kort en bondig
formuleren en toch duidelijk je punt over
kunnen brengen, is iets wat je leert op de
universiteit en ook iets wat duidelijk terugkomt in mijn werk. En ik kom ook vooral
de individuele, psychologische theorieën
tegen in mijn werk. Allerlei gebeurtenissen
uit je jeugd bijvoorbeeld, die dan van grote
invloed zijn op het huidige gedrag van
mensen. Of hoe je van slachtoffer dader
wordt, dat soort dingen.

Wat houdt je functie dan precies werknemers kunnen solliciteren en ik ben
een van de gelukkigen die weer mag gaan
in?
studeren. Dat gaat twee jaar duren waarna
Ik ben nu nog twee weken afdelingspsycholoog van Piet Roordakliniek, forensische verslavingskliniek van Tactus Verslavingszorg. De eerste fase van de behandeling
vindt plaats in Apeldoorn, maar ik werk
op een open afdeling in Beneden-Leeuwen
waar de vervolgfase plaatsvindt. In de kliniek verblijven mannen vanaf 18 jaar (de
oudste is op dit moment 60) die een delict hebben gepleegd en verslaafd zijn. Ze
komen vaak binnen met een ISD-maatregel,
soms een tbs-maatregel, maar soms ook
vrijwillig. Dat is bijvoorbeeld het geval
wanneer de behandeling is afgelopen en
een cliënt weer terugvalt in zijn verslaving,
maar niet direct een opnieuw delict heeft
gepleegd. Ik heb nu negen patiënten die
in de kliniek verblijven en vijf daarbuiten.
Wat ik doe is enerzijds behandelingen coördineren; behandelplannen aansturen, werkplan besprekingen voorzitten. Anderzijds
spreek ik ook de cliënten wekelijks. Tijdens
zo’n gesprek doe ik ook wel eens zelf deels
de behandeling of ik doe een deel van de
diagnostiek. Een beetje een dubbelfunctie
dus; zowel coördineren als diagnostiek en
behandelen.

ik in Apeldoorn kan gaan werken en daar
aan de slag kan gaan met alleen nog het behandelen en de diagnostiek. Ik ben ondertussen toch al weer een tijdje uitgestudeerd,
dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn!
Het is moeilijk om nog veel verder te kijken, hoewel de opleiding tot klinisch psychologe, die nog volgt op deze opleiding
me wel heel erg aanspreekt.

En heb je nog tips voor onze lezers, de huidige criminologie studenten?

Nou, het beste wat ik studenten aan kan
raden is toch om wat naast je studie te
doen. Een tweede studie wordt misschien
wat moeilijk met de plannen van het huidige kabinet, maar het is wel een enorm
goede investering in je toekomst. Het is
volgens mij echt belangrijk om je blik te
verbreden en dat kan ook door bijvoorbeeld nevenactiviteiten te doen. Ook dat is
voor werkgevers toch vaak een grote pre.
Ook doorgroeimogelijkheden binnen een
bedrijf bieden je grote kansen.

“Het is volgens mij
echt belangrijk om
je blik te verbreden.”
Wat zijn je toekomstplannen?
Heb je nog ambities?

Vanaf januari ga ik weer de collegebanken
in. Ik heb van mijn werkgever de mogelijkheid gekregen om een opleiding tot gezondheidszorgpsychologe te volgen aan
de universiteit van Nijmegen. Ieder jaar
zijn daarvoor een aantal plaatsen waarvoor

Kijktips van Monique:
Dexter

Gaat over een forensisch onderzoeker die daarnaast seriemoorden pleegt.

Louis Theroux

Heeft heel veel interessante dingen gedaan, onder meer een documentaire over pedoseksualiteit.
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Het idee van Criminologie In Actie (CIA) is in december 2001 in Antwerpen geboren, toen de
oprichters van CIA met enkele studenten een congres over diamantensmokkel (georganiseerd door
het NVK, Nederlandse Vereniging van Kriminologie) bezochten. Hier hebben de studenten enkele
mensen van de Erasmus Universiteit Rotterdam leren kennen die hen vroegen of ze een
studievereniging wilden opstarten voor Criminologie aan de Erasmus Universiteit.
Op 23 september 2002 is CIA daadwerkelijk van start gegaan, met de doelstelling om de
criminologiestudenten naast hun colleges meer te bieden op criminologisch gebied.

Dit tweede Lustrum moet natuurlijk gevierd worden,
maar wat gaat er allemaal voor u georganiseerd worden?
Het IIde Lustrum van Criminologie in Actie zal meteen groots beginnen met een heus
LUSTRUMWEEKEND! Het altijd pittoreske Gasselterboerveen in Drenthe zal wakker geschud
worden als er plots 40 Rotterdamse studenten langskomen. Het zal een volledig informeel weekend
worden waar u even tot rust kan komen. Zorg er wel voor dat u uw vaardigheden in boerengolf en het
koemelken op orde heeft!
Na het weekend krijgt u een week de tijd om bij te komen en alvast vooruit te werken wat betreft de
studie want de week erna gaat de Lustrumweek van start!
Maandag zal gestart worden met het OPENINGSCONGRES. Prof. dr. Henk van de Bunt zal het
congres openen met een lezing over de ontwikkeling van criminologie en het onderwijs in Rotterdam.
Hierna zullen lezingen plaatsvinden over het werkveld, de beroepen van criminologen en
de ontwikkeling van thema’s binnen de criminologie. Aansluitend zal een debat plaatsvinden over de
risicomaatschappij en het veiligheidsbeleid.
Om het openingscongres af te sluiten zal er een oud-besturenuur zijn waar verschillende
oud-bestuurders van de vereniging hun visie en ervaringen komen delen.
Op de aansluitende borrel kunt u verder discussiëren onder het genot van een drankje.
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Dinsdag is het tijd voor iets meer fysieke inspanning. CIA zal naar de SCHIETBAAN gaan om alle
ergernissen van het afgelopen jaar van zich af te schieten! In de avond zal er een FILMAVOND
gehouden worden. Welke ﬁlm het precies zal worden volgt nog.
Woensdagavond is er voor U een GALA georganiseerd! Verwacht wordt dat u zich op uw paasbest kleedt
en uw swingende moves laat zien op de dansvloer! De muziek zal verzorgd worden door een liveband,
afgewisseld met een dj.
Dat de Lustrumcommissie van goede aard is blijkt donderdag wel. Om u klaar te maken voor een nieuwe dag en u van uw kater af te helpen verzorgt de commissie een zogenaamde BRAKKE BRUNCH.
U hoeft alleen maar aan te schuiven en de capabele commissieleden zullen een lekkere brunch voor u
klaarmaken.

Het IIde Lustrum
wordt u aangeboden door:
Cherryl T.
Ilham B.
Bram E.
Maxime F.
Marco van G.

Martine K.
Marc. P.
Tijana P.
Mariella P.
Lisa T.

Onderstaand vindt u de voorlopige agenda voor het IIde Lustrum.
De commissie is echter nog druk bezig om gruwelijke activiteiten neer te zetten
dus de agenda is nog onder voorbehoud.

AGENDA
27 -2 9 AP RIL : LU ST RU MW EE KE ND
7 ME I:

OP EN ING SC ON GR ES

8 ME I:

SC HI ET BA AN
FIL MA VO ND
GA LA
BR AK KE BR UN C H

9 ME I:
10 ME I:

IIde Lustrum Criminologie in Actie
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Breivik: behandelen of niet?
Op 22 juli 2011 schokte Anders Breivik (33) de wereld door het plegen van een bomaanslag in Oslo en
het doodschieten van 69 mensen op het Noorse eiland Utoya. Ondertussen zijn er meerdere onderzoeken
gedaan naar zijn toerekeningsvatbaarheid, maar met verschillende uitkomsten. De onderzoekers kunnen
het er dus niet over eens worden. Moet Breivik behandeld worden of niet? En “verdient” zo’n man eigenlijk wel een behandeling? We hebben de situatie voorgelegd aan drie studenten en een junior-onderzoeker.
Tekst en beeld: Renée Buijs

Mariëlla Pijpker,
masterstudente Criminologie

“Ik heb er geen verstand van, maar ik denk zelf dat hij wel een
stoornis móet hebben. Hij is slim en hij weet wat hij doet, maar
het is niet normaal om zo veel mensen te doden. Hij is zo overtuigd van de juistheid van zijn daden, en brengt dat ook sterk
naar buiten. Hij had immers geen spijt. Het lijkt erop dat hij een
soort van grootheidswaanzin of narcisme heeft.
Ik denk dat hij hiervoor behandeld zou moeten worden, ook als
dat in een gevangenis moet. Als blijkt dat hij ontoerekeningsvatbaar is, vind ik niet dat hij tbs opgelegd moet krijgen. Volgens
het Noorse systeem kan hij dan namelijk na een paar jaar weer
vrij komen. Dit klopt niet volgens het proportionaliteitsbeginsel
van ons strafrecht. Hij heeft veel mensen neergeschoten en een
bomaanslag gepleegd. Naar mijn mening moet hij daar levenslang voor krijgen. Breivik zou niet meer mogen terugkeren in de
samenleving. Zijn politieke voorkeur en het handelen daarnaar
hebben een grote invloed op de samenleving in Noorwegen.
Toch ben ik van mening dat deze man niet te behandelen is. Hij
heeft zijn plan zo goed voorbereid; van het schrijven van het
manifest en het versturen ervan, tot de bom in Oslo en de schietpartij op het eiland. Of we hem behandelen of niet, hij houdt
zijn politieke voorkeur. Ik denk niet dat je zijn ideologie uit hem
kan halen. Omdat een behandeling dan niet helpt, moeten we er
ook niet te veel tijd of moeite in steken.
Misschien zou hij medicatie moeten krijgen tegen grootheidswaanzin, als hij dat al heeft natuurlijk. Maar omdat ik denk
dat hij geen grote stoornis heeft, ben ik van mening dat er een
minimale behandeling nodig is.”

Antillianen: crimineel of gewoon anders?
door Rodney Bos

Tim Ketting,
tweedejaars student Nederlands Recht

“Een psycholoog moet bepalen of Breivik een geestelijke stoornis
heeft en of deze behandelbaar is. Ik denk zelf dat iemand die zoiets doet, niet helder van geest kan zijn. Zijn voorbereiding wijst
erop dat het met voorbedachte rade is gedaan, maar niet dat hij
niet gestoord is. Gezien de mediaberichten ga ik er vanuit dat hij
een geestelijke stoornis heeft.
Of behandeling van hem wenselijk is, hangt van de veroordeling
af. Mocht dit niet levenslang zijn, dan moet hij natuurlijk behandeld worden als dat zin heeft. Zo vormt hij hopelijk geen gevaar
meer bij zijn terugkeer. Nu ben ik wel van mening dat, indien de
rechter feitelijk bewezen acht dat hij de daden heeft gepleegd, hij
levenslang zou moeten krijgen. In dit geval zou de algemene veiligheid voorrang moeten hebben op het belang van de verdachte.
Tenslotte vormt Breivik zo lang hij vastzit geen gevaar meer voor
de samenleving.
Wel ben ik voor een behandeling in de gevangenis, zover hij daar
zelf baat bij heeft. Hoe onmenselijk zijn gedrag was, hij dient,
zoals elk mens, een zekere basiszorg te krijgen. Een gevangene
die ziek is krijgt medicijnen, dus een gevangene die geestelijk ziek
is, dient de hiervoor geschikte zorg te krijgen. De zorg die er is
voor elke inwoner in Noorwegen, moet er ook voor Breivik zijn.
Dat hij geen spijt heeft, wil niet zeggen dat een behandeling geen
zin heeft. Ik heb nog de hoop dat hij zijn fouten zal inzien.
Een gevangene van een behandeling onthouden zie ik als strijdig
met het folterverbod en met de universele rechten van een mens.
Het is dus geen kwestie van “verdienen”, maar het niet willen
schenden van de basisrechten van ieder mens. Een slecht mens is
tenslotte ook een mens.”

Dit boek belicht de Antilliaanse (straat)cultuur vanuit historische, sociaaleconomische en staatsrechtelijk
perspectief. De auteur, werkzaam bij de politie, heeft vijftien jaar ervaring met Antilliaanse en Arubaanse
jongeren. Met dit boek wil hij bijdragen aan professionalisering van de omgang met deze groep en wil hij de
negatieve beeldvorming wegnemen. In het boek komen vragen aan bod als: waar komt het machogedrag
vandaan? Hoe komt het dat een deel van deze jongeren in crimineel gedrag vervalt?
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Nina Holvast,
junior-onderzoeker en docente

“Ik denk dat er altijd gekeken moet worden naar wat er zich ten
tijde van het delict heeft afgespeeld en in welke toestand iemand
verkeerde toen hij het delict pleegde. Wat dat betreft vind ik het
Nederlandse systeem met de mogelijkheid tot het opleggen van
tbs erg goed. Er wordt aan de ene kant gekeken wat de relatie
is tussen het delict en de gemoedstoestand (zo wordt gekeken
of het delict de dader wel kan worden aangerekend), aan de andere kant wordt er gekeken naar de veiligheid van de maatschappij. Als een delict niet kan worden aangerekend omdat iemand
ontoerekeningsvatbaar is, vind ik het terecht dat er geen straf
wordt opgelegd. Indien iemand echter een ernstig gevaar voor
de samenleving vormt, wat vermoedelijk het geval is bij Breivik,
is het wel belangrijk dat diegene niet vrij kan rondlopen. In dat
geval kan de rechter in Nederland een maatregel opleggen zoals
tbs.
Experts moeten beoordelen of Breivik een stoornis heeft en of
deze stoornis van invloed is geweest op het plegen van het delict. Als er wordt geconstateerd dat hij een stoornis heeft, moet
er worden gekeken of hij daarvoor kan worden behandeld. Dat
is niet alleen in het belang van de persoon zelf, maar ook in het
belang van de samenleving. Iemand die behandeld is, zal namelijk
minder snel een gevaar voor de samenleving vormen. Nu is het
bij Breivik minder realistisch dat hij vrijkomt, maar in andere
gevallen is dat natuurlijk wel reëler. Je moet daarom altijd kijken
of het mogelijk is om iemand te behandelen.
Het belangrijkste is om te kijken of het veilig is om iemand vrij
te laten. Als dat bij Breivik het geval zou zijn, moet de vrijlating uiteraard met heel veel voorzichtigheid gebeuren. Het is dan
bijvoorbeeld belangrijk dat de slachtoffers en de familie van de
slachtoffers daarvan op de hoogte worden gesteld.”

Reinier den Toom,
tweedejaars student Criminologie

“Ik denk zelf dat Breivik toerekeningsvatbaar is. Hij heeft alles zo
precies gepland, dat ik me bijna niet kan voorstellen dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Misschien kun je zeggen dat hij in zijn eigen
wereldje leeft. Het zou kunnen dat de keuze om de schietpartij en
bomaanslag te plegen door een samenloop van omstandigheden
komt, maar naar mijn idee was het wel een bewuste keuze.
Als hij wel een behandeling nodig heeft, denk ik niet dat het
werkt. Hij geeft zelf aan dat hij geen spijt heeft van de dingen
heeft gedaan. Ook blijft hij dezelfde opvattingen houden. Dat
wat hij heeft aangericht, vindt hij nog steeds nodig en zou het
gewoon nog een keer doen. Ik weet niet of je zo’n persoon kan
veranderen.
Ik denk dan ook niet dat Breivik terug in de samenleving kan
komen. Ten eerste omdat ik denk dat hij niet zal veranderen.
Ten tweede denk ik ook dat het voor zo veel opschudding in de
samenleving zal zorgen. Wat hij heeft gedaan, is zo erg. Ik denk
niet dat zijn vrijlating aan de nabestaanden van de slachtoffers is
uit te leggen. Als iemand zo veel mensen heeft vermoord, kan je
moeilijk zeggen dat hij “genezen” is en weer terug in de samenleving mag komen.
Je kan niet zeggen dat iemand geen behandeling “verdient”. Wat
hij heeft gedaan is verschrikkelijk, maar het is wel gewoon een
leven. Het is dan te simpel om te zeggen dat het zonde van het
geld is om hem een behandeling te geven. Wat dat betreft zouden
wij ons menselijk moeten opstellen. Ik zou niet zeggen dat zo’n
behandeling eindeloos zou moeten duren, maar als het nodig is
dan kan het wel geprobeerd worden.”

Norway Massacre: The Killer’s Mind
via topdocumentaryfilms.com/norway-massacre-the-killers-mind

In negentig minuten vermoordde Anders Breivik op het eilandje Utoya in Noorwegen 69 jongeren. Vlak
daarvoor had hij een bom laten exploderen in Oslo waarbij 8 mensen om het leven kwamen. Deze
documentaire onderzoekt de criminele geest en motivaties van een van ’s werelds ergste moordenaar. De
daden van Breivik worden door verschillende deskundigen geanalyseerd, waaronder criminoloog David
Wilson en socioloog Katherine Newman die expert is op het gebied van spree killing.
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ONDERWIJS

De rol van de rechtspsychologie in ons strafrecht
De Schiedammer Parkmoord; de Puttense moordzaak; de Paskamermoord, inmiddels zijn er voorbeelden te over die spreken van grove
schendingen van verdachten en fouten die in het rechtsproces plaatsvinden. Van opsporing en vervolging tot veroordeling werden en
worden fouten gemaakt die in een bananenrepubliek een bewuste
keuze zouden zijn. Gelukkig zijn er ook mensen die dit probleem erkennen en veelvuldig onderzoek doen naar het voorkomen van tunnelvisie, fouten in de opsporing en onzorgvuldig onderzoek ter terechtzitting.
Door: Simone Nijman-Stevelmans
Belangrijke basis

Verschillende zaken komen veelvuldig naar
voren bij het vakgebied rechtspsychologie.
Onderdelen waar veel fouten gemaakt kunnen worden zijn onder meer herinnering,
herkenning, verhoring en rechterlijke besluitvorming (350 Sv). Leuke voorbeelden van
verkeerde waarnemingen zijn de tekeningen van Escher en talloze (geanimeerde)
plaatjes op internet, zoals hier een van is
weergegeven. De vlakken A en B hebben
namelijk dezelfde kleur.

bekentenissen. Bij geïnternaliseerde valse
bekentenissen denkt de verdachte dat de
gebeurtenis vergeten is en vormt zelf een
herinnering rond het delict. Dit gebeurt
voornamelijk bij jonge mensen, geestelijk
gehandicapten, rouwende mensen of bij
mensen die een slaaptekort hebben. De
laatste categorie is reden tot de meeste onrust, want ondanks het feit dat de verdachte
weet dat hij het niet gedaan heeft, bezwijkt
deze onder de druk en doet een bekentenis
(Rosen, 2010).

grondig inzicht in de zaak en zonder kennis
te hebben genomen van alle relevant stukken kan niet beoordeeld worden of werkelijk sprake is van een rechterlijke dwaling”
(Van Koppen, 2003, p.9). Naar aanleiding
van deze zaak is de Commissie Evaluatie
Afgesloten Strafzaken (CEAS) ingesteld
om justitiële dwalingen te onderzoeken.
De CEAS onderzocht onder meer 1de zaak
van Lucia de B., inmiddels bekend als Lucia
de Berk, en oordeelde dat een herziening
gewenst is omdat, (enigszins kort door de
bocht samengevat) alternatieve verklaringen niet werden onderzocht en Lucia te
snel als verdachte werd aangemerkt1.
De rechtspsychologie heeft dus inmiddels
een belangrijke positie in het huidige strafrechtslandschap veroverd. Laten we hopen
dat hier in de praktijk ook goed gebruik van
wordt gemaakt.

Rechtszaken en ontwikkelingen
Bron: www.luek.nl

Minder leuk wordt het wanneer fouten
in de waarneming tot gevolg hebben dat
iemand onterecht wordt herkend als de
dader van een moord of verkrachting, bij
een line-up of in de rechtszaal. Voor een
juiste herkenning zijn meerdere elementen
belangrijk, denk hierbij aan hoe licht het is,
hoe ver weg iemand staat en hoe emotioneel het slachtoffer of getuige is (Rassin,
2005). Dit zijn slechts enkele voorbeelden
die van invloed kunnen zijn op een goede
waarneming.
Verhoren zijn een andere zwakke plek in de
waarheidsvinding, waar onder andere Saul
Kassin onderzoek naar heeft gedaan. Hij
onderscheidt drie soorten valse bekentenissen: vrijwillige- geïnternaliseerde valse- en
gewillige bekentenissen. Vrijwillige bekentenissen gebeuren om iemand anders te
beschermen, omdat iemand aandacht wil
of wanen heeft. Deze valse verklaringen
worden vaak goed geﬁlterd door de politie
en zorgen niet voor verkeerde veroordelingen. Het gevaar zit bij de andere valse

Rechtspsychologie is met andere woorden
forensische psychologie, een discipline die
zich bezighoudt met psychologische aspecten
in het recht. Een bekend voorbeeld is de
Oslo-confrontatie (line-up, met óf zonder de
vermoedelijke dader) die is ontwikkeld om
vals positieve herkenningen te voorkomen bij
verdachten.

Grote missers in het rechtsproces kwamen bijvoorbeeld voor bij de Schiedammer
Parkmoord. Cees B. werd veroordeeld na
valse bekentenis en een, wat later bleek, onvolledig uitgevoerd onderzoek waarbij enkele feiten die hem konden vrijpleiten bewust zijn genegeerd. Verschillende mensen
hadden hun twijfels over het onderzoek bij
politie en ter terechtzitting. Van Koppen,

“Verschillende mensen
hadden hun twijfels over
het onderzoek bij politie
en ter terechtzitting.”

1

Voor het volledige resultaat verwijs ik graag naar het
CEAS rapport van het driemanschap in de zaak tegen
mevrouw de B., http://dossier.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx#, te vinden bij de datum 29-10tt-2007.

rechtspsycholoog aan de Universiteit van
Maastricht en Vrije Universiteit, schreef
een rechtspsychologische reconstructie nog
voordat bekend werd dat Wik H. de werkelijke dader was. Hierin behandelt hij stap
voor stap het onderzoek omdat “zonder

Literatuur
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in de rechtspsychologie. Den Haag: BJU.
- Rosen, M. (2010). Where the truth lies: the phenomenon of false confessions. John Jay Magazine,
fall 2010, p.9-10, p.15-16.
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Nijmegen: Ars Aequi Libri.

Paradise Lost / Paradise Lost 2: Revelations
via topdocumentaryfilms.com/paradise-lost

Paradise Lost volgt in 1996 de rechtszaak van drie tieners uit West Memphis, Arkansas. Ze worden verdacht
van de moord op drie jonge kinderen. Zonder overtuigend bewijs dat de jongens linkt aan de moorden,
worden ze veroordeeld. De tweede documentaire gaat verder in op het gebrek aan bewijs en probeert de
onschuld van Damien Echols, die de doodstraf kreeg opgelegd, te bewijzen. In 2011 zijn de mannen
vrijgelaten, maar ze strijden nog voor eerherstel. Inmiddels is er een derde deel van Paradise Lost.
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Nederlandse Culturele
Criminologie Conferentie
De derde editie van de Nederlandse Culturele Criminologie Conferentie vond 13 en 14 oktober plaats
in de raadszaal van de Universiteit Utrecht. Sprekers van verschillende universiteiten – waaronder een
ruime vertegenwoordiging van de EUR! - en een aantal andere instanties presenteerden onderzoeken en
visies die onder de noemer ‘culturele criminologie’ zijn te scharen. Dit varieerde van een beleidsmatige
analyse van het zogenaamde neoliberaal communitarisme bij het besturen van de stad Rotterdam tot
etnografisch onderzoek naar culturele omgangsvormen binnen de Chinese gemeenschap in Nederland.
Na afloop ontstonden er vaak interessante discussies naar aanleiding van vragen uit het publiek.
Door: Jimmy Maan

Wayne Morrison opende de tweede dag van
de conferentie. Hij plaatste historische tragedies in het licht van soevereiniteitsverlies
door monoculturele staten, gepaard met
een toenemende bureaucratie. Zijn stellingname is dat onze houding in dergelijke
situaties wordt bepaald door egocentrische
beeldvorming van de conﬂictsituaties; de
‘barbaric other’ als tegenhanger van de ‘verlichte westerling’. Doordat de westerse
wereld erg ver van de conﬂictsituaties af
staat en er niet direct mee wordt geconfronteerd wordt de ernst van de situatie
vaak niet begrepen. Ter illustratie liet Morrisson de campagneﬁlm Unwatchable waarin
op confronterende wijze oorlogsmisdrijven
in Congo werden geplaatst in een westerse
samenleving.
Een panel van drie jonge onderzoekers –
twee van de EUR en één van de Universiteit
Utrecht - kreeg vervolgens de gelegenheid
haar promotieonderzoeken toe te lichten,
in discussie te treden met Morrisson en het
publiek te laten reﬂecteren op de onderzoeksopzetten.
De breedte van het onderzoeksveld van
culturele criminologie kwam in het middagprogramma naar voren in de thema’s:
Fauna en Helden. Het laatste panel van
onderzoekers besteedde aandacht aan de
beeldvorming van helden en volksduivels
in de vroegere en hedendaagse samenlev-

ing. Hieruit bleek dat het gebruik van metaforen bij de stereotypering van groepen
van alle tijden is, wat het voorkomen van
stigmatisering kan bemoeilijken. Een voorbeeld van deze stereotypering is momenteel
terug te vinden in de maatschappelijke discussie over criminele allochtone jongeren.
De afsluiting van de conferentie stond in
het teken van de lancering van het Tijd-

“Ik denk dat we veilig
kunnen stellen dat het
nieuwe tijdschrift wat
meer kleur kan brengen
in de criminologie”
- Willem de Haan

schrift over Cultuur & Criminaliteit. Een
belangrijke boodschap die met de lancering van dit nieuwe tijdschrift wordt uitgedragen, is het onderstrepen van het belang
de interdisciplinariteit in de sociale wetenschappen te behouden en uit te breiden.
Dit komt dan ook naar voren in het openingsartikel waarin de redacteuren er voor
pleiten “kritische, interactionistische en
etnograﬁsche perspectieven” meer ruimte
te geven. Het nulnummer van het tijdschrift werd uitgereikt aan Willem de Haan,
voormalig voorzitter van de Nederlandse
Vereniging voor Criminologie (NVK), die

De man achter de crimineel. 30 verhalen van gedetineerden
door Cora Frowijn en Nathalie Vet

In dit boek zijn dertig verhalen van zware criminelen gebundeld. De gedetineerden vertellen over hun daad,
die kan variëren van doodslag en ontvoering tot drugsmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. De
auteurs (groepsleiders in een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting in Rotterdam) interviewden de dertig gevangenen
over hun daad, maar ook over de lange weg er naar toe, hun ontspoorde levens en de verkeerde keuzes die
uiteindelijk grote gevolgen hebben gehad.
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het tegen de marginalisering van Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften
ingaan prees. Met de woorden: “Ik denk
dat we veilig kunnen stellen dat het nieuwe
tijdschrift wat meer kleur kan brengen in
de criminologie” werd dit eerste nummer
in ontvangst genomen. Het gebrek aan
een ﬂes champagne om het tijdschrift te
lanceren weerhield De Haan niet om het
toch een behouden vaart te wensen.

Culturele criminologie
en het Tijdschrift over
Cultuur & Criminaliteit

De culturele criminologie is zich in Nederland aan het ontwikkelen tot een van de
dominante stromingen binnen de criminologie. Deze relatief nieuwe stroming, die
haar basis vindt in de kritisch-criminologische benadering en het symbolisch interactionisme, treedt buiten de maatschappelijke
‘frames’ bij het bestuderen van cultuur,
criminaliteit en de maatschappelijke reactie
hierop. De verscheidenheid aan onderwerpen en visies die werden gepresenteerd tijdens de conferentie onderstreept dit. Al in
het begin van dit millennium ontwikkelde
de culturele criminologie zich als zelfstandige stroming in de Amerikaanse en Britse
criminologische instituten. Bekende criminologen die in Nederland al onderzoek
deden naar culturele aspecten omtrent
criminaliteit wisten middels een informeel
netwerk de aandacht te vestigen op culturele criminologie als nieuw onderzoeksgebied. De snelle groei van de culturele
criminologie als onderzoeksgebied heeft
dan ook niet alleen de aandacht op zich
gevestigd via deze conferenties, zij is ook
tastbaarder geworden dankzij de lancering

van het nieuwe tijdschrift.
De culturele criminologie is een vakgebied
van criminologie dat niet verward moet
worden met de al eerder in Nederland
geïntroduceerde subculturele benadering.
De laatste benadering, die zich richt op de
verhoudingen tussen de dominante cultuur
en de in haar ogen deviante (jeugd)culturen,
tracht middels deze machtsverhoudingen criminaliteit te verklaren. De culturele
criminologie daarentegen is breder georiënteerd en tracht meer te beschrijven dan te
verklaren hoe verschillende culturen zich
tot elkaar verhouden, zowel binnen als tussen (multiculturele) samenlevingen. Aan
de afbakening van het begrip ‘cultuur’ is
dan ook uitvoerig aandacht besteed door
Brenda Carina Oude Breuil in haar bijdrage: ‘Alles Stroomt, over ‘cultuur’ in de
culturele criminologie’. Een belangrijke verandering van de benadering van cultuur is
dat de statische visie op culturen is vervangen door een ‘bottom up’ perspectief waarbij oorzaken voor criminaliteit niet binnen
een cultuur worden gezocht maar als interactief proces van betekenisgeving plaatsvindt. Door bijdragen van zowel bekende
Nederlandse namen en jong talent, als internationaal vermaarde criminologen als
Jock Young en Jeff Ferrell in het tijdschrift
te plaatsen mag duidelijk zijn dat culturele
criminologie zowel nationaal als internationaal de aandacht op zich weet te vestigen.
Quiet Rage: The Stanford Prison-Experiment
via topdocumentaryfilms.com/quiet-rage-the-stanford-prison-experiment

The Stanford Prison-Experiment is een van de meest spraakmakende sociaalpsychologische experimenten
dat in 1971 op de Universiteit van Stanford door Philip Zimbardo is uitgevoerd. Studenten kwamen in
een gevangenissetting terecht en werden verdeeld over twee groepen: gevangenen en bewaarders. Het
experiment liep zodanig uit de hand dat na zes van de veertien dagen het onderzoek werd stopgezet
vanwege de mensonterende omstandigheden. Deze documentaire laat zien wat voor invloed een sociale
situatie op de mens heeft.
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ADVERTENTIE

PROFITEER VAN EXTRA KORTING
OP EEN ABONNEMENT OP CRIMELINK!
Crimelink is een tijdschrift over misdaad & veiligheid in hun
maatschappelijke context. Het gaat dus verder waar andere
bladen en sites over misdaad blijven steken. Crimelink wordt
gemaakt door een mix van onderzoeksjournalisten,
criminologen en tekstuele/grafische professionals. Zij staan borg
voor kennis van zaken, diepgang, originele invalshoeken
en journalistieke presentatie.
Hier lees je over spraakmakende strafzaken, de vertakkingen
van criminele netwerken, beproefde en onbeproefde
opsporingsmethodes, de diffuse grens tussen onder- en
bovenwereld, maar ook over ‘crime’ in boeken, films en muziek.
Daarnaast geldt dat te midden van alle hypes en juist in een
politiek tijdsgewricht waarin alle nuance wat betreft
misdaadbestrijding en veiligheidsbeleid teloor dreigt te gaan,
er behoefte is aan een zelfstandig en onafhankelijkmedium dat
de ontwikkelingen en het onderzoek op deze terreinen kritisch
volgt en beschouwt.
Je ontvangt Crimelink nu voor slechts € 15,- per jaar (normaal €
26,-), daarvoor krijg je vier nummers over misdaad en veiligheid
in hun maatschappelijke context.
Volg Crimelink op Twitter en Facebook!

NEEM NU EEN ABONNEMENT OP
CRIMELINK VOOR SLECHTS € 15,Aanmeldformulieren kun je ophalen op de CIA-kamer, L4-55, of
downloaden op de CIA-website!
Voor meer informatie, check http://www.crimelink.nl/

De Puttense moordzaak. De volledige geschiedenis van Nederlands
grootste gerechtelijke dwaling
door Jan Blaauw

Herman Dubois en Wilco Viets worden ten onrechte veroordeeld voor de verkrachting van en moord op de
23-jarige Christel Ambrosius op 9 januari 1994. In dit boek komt alles aan bod: de sleeptheorie, de ontstane
tunnelvisie, de druk die gelegd wordt op de mannen om te bekennen en de uiteindelijke ontknoping in 2008:
de dna-match met Ron P. Het boek is onder meer gebaseerd op uitgebreide interviews met betrokkenen en op
diepgaande dossieranalyses.
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COLUMN

Plannen
Door: Pien van de Ven

‘Waarom twintigers niet kunnen plannen en leidinggeven’. Ik schrok nogal toen ik
deze kop las op de site van Intermediair. Dat leidinggeven, prima. Daar kan ik me
wat bij voorstellen; op je twintigste heb je nog niet genoeg ervaring met het onder
leiding staan van anderen, laat staan om zelf een beetje serieus leiding te geven.
Maar twintigers die niet kunnen plannen? Volgens mij zijn de meeste twintigers hier
juist experts in. De hele dag door lopen we te plannen als een malle!
Iedereen maakt iedere dag opnieuw, de hele dag lang nogal wat plannen. Grootse plannen voor de toekomst en kleine plannen over wat je over een uur
toch eens écht moet gaan doen. Een half uur later heb je alweer een ander plan
klaarliggen om dat vervolgens toch ook maar weer aan te passen. Vaak komt er
iets tussen, heb je uiteindelijk tóch het geld niet of blijkt dat de werkelijkheid iets
minder rooskleurig is dan je had ingeschat toen je het plan maakte. Soms zitten er
wel serieuze plannen tussen, die komen dan op een lijstje. Iedere keer als je dan
je agenda openslaat of aan je met post-its bezaaide tafel gaat zitten, word je er
steeds maar weer aan herinnerd dat je een plan had gemaakt met een serieuze
kans van slagen. Na een tijdje zit het briefje, dat eens vol stond met goed plannen,
vol met koffiekringen en andere ondefinieerbare vlekken. Weg plan. Op naar een
nieuwe. En dan zeggen dat twintigers niet kunnen plannen?!
Dat die plannen niet allemaal werkelijkheid worden, is bijzaak. Stel je eens
voor dat je ál die plannen die je op een dag maakt ook echt zou uitvoeren voeren.
Dat al die plannen werkelijkheid worden. Dan had ik nu al drie keer rond de wereld
gereisd, had ik verschillende onderzoeksvoorstellen ingediend voor een promotieplekje en stond ik als DJ op de heetste feesten plaatjes te draaien. Ik zou het er
maar druk mee hebben. Nog niet te spreken over de boodschappen die ik eigenlijk
nu zou moeten doen, die opdracht die ik nu al drie dagen heb uitgesteld en mijn
kamer… Ik hoop maar dat mijn moeder niet onverwachts op bezoek komt.
De prefrontale cortex blijkt een grote rol te spelen bij ons vermogen om te
plannen en die cortex is rond je twintigste nog niet volledig volgroeid. Vandaar dat
het plannen dus wel eens moeizaam zou kunnen gaan. Gelukkig hebben we tegenwoordig genoeg technische bijstand om ons brein wat te helpen bij het plannen.
Facebook onthoudt bijvoorbeeld alle verjaardagen van ál je vrienden voor je en
herinnert je er ook nog eens aan. Als je tenminste niet hebt vergeten om het juiste
vakje aan te klikken. Dat scheelt toch weer in de planning.
Regels zijn er om gebroken te worden en plannen om gewijzigd te worden.
En volgens mij is de gemiddelde student daar best goed in. Plannen van plannen,
wijzigingen in die plannen doorvoeren en zorgen dat er een nieuw plan komt, gaat
ons best goed af. Plannen daadwerkelijk uitvoeren is misschien een ander verhaal.
Maar dat staat op het lijstje voor volgende week.

http://www.intermediair.nl/artikel/
competenties-en-vaardigheden/280669/
waarom-twintigers-niet-kunnen-plannenen-leidinggeven.html
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Academische hoogstandjes
Oratie Prof. Dr. R.H.J.M. Staring
Moderne slavernij of gewoon werk? met deze titel hield professor Richard Staring op
2 december 2011 zijn oratie in de Arminius Kerk in Rotterdam. Met het uitspreken
van zijn inaugurele rede heeft Staring de bijzondere leerstoel ‘Mobiliteit, toezicht en
criminaliteit’ aanvaard.
Met het accepteren van deze leerstoel krijgt Richard Staring de mogelijkheid dieper in te
gaan op zijn onderzoeken naar (illegale) migranten en migratiestromen. De onderdelen
mobiliteit, toezicht en criminaliteit van deze bijzondere leerstoel kwamen in zijn oratie aan
bod met voorbeelden uit de praktijk. Zo besprak hij de zaak ‘Slavernij op de Dappermarkt’
waar een minderjarige, illegaal verblijvende Marokkaanse jongen jarenlang gedwongen
werd te werken onder barre omstandigheden. Dat niemand hiervan melding maakte is volgens Staring kenmerkend voor de (ver)harde opstelling in Nederland tegenover migranten.
Een van de problemen in de beeldvorming omtrent deze migranten is dat de media zich
voornamelijk richt op de excessief traumatische zaken. De invloed die hiervan uitgaat op
het politieke beleid is dat het migratiebeleid vooral gericht is op de meest onwenselijke
aspecten als mensensmokkel en mensenhandel. Veelal wordt er aan voorbijgegaan dat dit
door de betrokken migranten niet altijd zo wordt ervaren, waardoor het immigratiebeleid
haar doelgroep tekort doet. Deze zeer heterogene groep herkent zich veelal niet in de
negatieve terminologie die het migratiebeleid met zich meebrengt. Staring stelt dan ook:
“Het beeld in de media doet maar ten dele recht aan de werkelijkheid”.
Staring stelt verder dat uit onderzoek blijkt dat juist de criminalisering van illegaal verblijf
een ondermijnend effect heeft op de positie van migranten op de arbeidsmarkt. Door het
beperken van de kansen op legaal werk worden veel migranten gedwongen zich te begeven
in kringen buiten de reikwijdte van de overheid en sociale controle, wat de kans op slachtofferschap door uitbuiting vergroot.

Door: Jimmy Maan

Promotie mw. mr. dr. Fiore Geelhoed

Promotor: Prof.dr. H.G. van de Bunt
Co-promotor: Dr. D. Zaitch

Ook Fiore Geelhoed (rechts) wist met haar proefschrift haar academische carrière naar
een hoger niveau te tillen. Op 13 januari 2012 vond haar proefschriftverdediging plaats
in de Senaatszaal op campus Woudestein.
Voor haar proefschrift met als titel ‘Puriﬁcation and Resistance: Global Meanings of Islamic
Fundamentalism in the Netherlands’ heeft Geelhoed vanaf 2005 onderzoek gedaan naar de
identiteitsvorming van verschillende ‘typen’ moslimfundamentalisten. Met het onderscheid tussen orthodoxe, radicale en extremistische moslims wijst zij op de veelal ‘westerse’
levenshouding van haar onderzoeksgroep. Dat de gevormde identiteit van deze radicalen
niet altijd consistent is, komt bijvoorbeeld naar voren in de kritische houding die zij innemen tegen de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid is tegelijkertijd echter het recht
waar zij zich het eerst op beroepen wanneer zij kritisch worden bejegend. De identiteitsvorming van haar onderzoeksgroep verdeelt ze onder in twee aspecten: positieve identiﬁcatie en differentiatie. De identiteit wordt dus gevormd door enerzijds het zich ‘eigen’
maken van de orthodoxe leer, en anderzijds het zich distantiëren van onorthodoxe, vaak
Westerse waarden. Om radicalisering als gevolg van uitsluiting tegen te gaan onderstreept
Geelhoed met haar proefschrift het belang de overeenkomsten tussen haar onderzoeksgroep en de ‘westerse waarden’ te benadrukken. Geelhoed is inmiddels als docent werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

CIA wenst Richard en Fiore veel succes met het hun verdere onderzoek!
Levensgevaarlijke pubers
via bit.ly/yZlw3j

Jeugd-tbs. Jaarlijks krijgen honderden jongeren met psychische stoornissen de zwaarste maatregel door de
rechter opgelegd. Ze worden in de jeugdgevangenis behandeld door een psycholoog zodat ze uiteindelijk
normaal leven kunnen leiden. Maar gebeurt dat wel? Zembla spreekt met ouders, hulpverleners en de jongeren
zelf over de jeugd-tbs. Werkt het? Is er wel sprake van behandeling? Zijn ze nog te redden?
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Dick Swaab – Wij zijn ons brein. Van
baarmoeder tot Alzheimer.
Dick Swaab is een neurobioloog die wereldberoemd werd met zijn werk over sekseverschillen in de
hersenen. In 1989 ontdekte hij dat hersenen van homoseksuele mannen verschillen van die van heteroseksuele mannen. Deze ontdekking kreeg veel aandacht, maar dit was maar een klein onderdeel van het
onderzoek. De kern van het onderzoek was het feit dat in de baarmoeder alles in onze hersenen wordt
vastgelegd. “Wij zijn ons brein”, zo stelt Swaab, “de rest van het lichaam zorgt ervoor dat de hersenen
kunnen functioneren”. In dit boek volgt hij de mens vanaf de conceptie tot en met de dood. Het boek geeft
weer hoe de hersenen werken en waartoe ze in staat zijn.
Door: Renée Buijs

In de baarmoeder worden voor een groot
deel de karaktereigenschappen, talenten
en beperkingen vastgelegd. De vrije wil,
waarvan wordt uitgegaan in deze samenleving, bestaat volgens Swaab helemaal niet.
Tijdens de zwangerschap is het voor de
vrouw erg belangrijk om op haar voeding

en levensstijl te letten, dit heeft namelijk
gevolgen voor de ontwikkeling van het
kind. Ook na de geboorte is de stimulatie
voor een kind heel belangrijk. Kinderen
die op jonge leeftijd verwaarloosd of misbruikt zijn, hebben vaak permanent achterblijvende hersenontwikkeling. Maar het
boek behandelt veel meer dan dat, zoals
de zin van therapieën en alternatieve geneeswijzen, psychische problemen en zelfs

bijna-doodervaringen. In dit boek laat Dick
Swaab duidelijk zijn visie op het brein zien.
Hoe denken andere mensen over dit boek?
De stelling die wij dan ook voorlegden was:
Ons strafrecht is gebaseerd op de veronderstelling
dat mensen volledig verantwoordelijk zijn voor het
eigen handelen. Houdt deze veronderstelling wel
stand nu uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat al ver voor de geboorte cruciale determinanten
worden gevormd voor het latere gedrag?

Shir Shah Nabi

Monique van Haaren

Individuele
verantwoordelijkheid
houdt nog steeds stand. Uit het juridisch oogpunt blijft de persoon van de
dader verantwoordelijk, maar vanwege
zijn beperking is hij niet in staat om de
gevolgen van zijn gedraging te overzien. Zodoende kan de dader het delict
niet worden verweten en is dus ontoerekeningsvatbaar. Binnen de criminologie valt deze discussie binnen het
deterministische paradigma. Criminologen uit deze school zijn
van mening dat biopsychologische determinanten op zichzelf
niet tot het begaan van misdaad kunnen leiden. Deze determinanten gaan vaak gepaard met sociale factoren zoals problemen
bij de opvoeding, opgroeien in een slechte omgeving (buurt) en/
of omgaan met de verkeerde vrienden. De discussie over deze
stelling is van belang bij de uiteindelijke beslissing: moet de dader
worden bestraft en/of moet hij worden onderworpen op een
bepaalde vorm van maatregel (zoals tbs).

Ondanks het feit dat de hersenen al
voor de geboorte voor een groot deel
gevormd worden, kunnen de hersenen
zich ook weer aanpassen tijdens het
leven. Het is zeker niet zo dat iemand
al voor de geboorte voorbestemd is
om bepaalde gedachten en gevoelens
te hebben en bepaald, bijvoorbeeld
gewelddadig, gedrag te vertonen. Een
mogelijk aangeboren dispositie voor
impulsiviteit betekent niet automatisch dat iemand zijn of haar
impulsiviteit niet kan (leren) controleren. Als je veronderstelt
dat mensen kunnen leren hun gedrag te veranderen, betekent dit
ook dat je als mens verantwoordelijk bent voor je gedrag. Wat
mijn inziens eerst verklaard zou moeten worden, is waarom niet
alle kinderen die op jonge leeftijd verwaarloosd of misbruikt
worden een permanent achterblijvende hersenontwikkeling hebben. En waarom niet alle kinderen wiens moeder drinkt tijdens
de zwangerschap een blijvende achterstand of zelfs FAS hebben.

De Schiedammer parkmoord. Een rechtspsychologische reconstructie
door Peter van Koppen

Op 22 juni 2000 wordt de tienjarige Nienke Kleiss in het Beatrixpark om het leven gebracht, haar vriendje
Maikel wordt neergestoken. Cees B., die eerder is veroordeeld voor kindermisbruik, wordt opgepakt en
veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs. Prof. dr. Van Koppen onderzocht de zaak op basis van hetzelfde dossier
waarop de rechtbank en het Hof hun beslissing baseerden. Hij concludeert dat de kans dat de veroordeelde
onschuldig is groter lijkt dan de kans dat hij de dader is.
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Interstedelijke
Criminologiedag Amsterdam
Terrorisme. Ondanks het feit dat de media-aandacht voor dit onderwerp is verslapt, blijft het
internationaal gezien een belangrijk onderwerp. Dit jaar stond terrorisme centraal op de Interstedelijke
Criminologiedag. Een congres georganiseerd door de studieverenigingen Code (Leiden) CDP (Amsterdam) en onze eigen CIA.
Door: Jimmy Maan

Dr. Huisman, hoogleraar criminologie aan
de VU Amsterdam opende door alle aanwezigen te verwelkomen en alvast de organisatie te bedankten. Hij maakte direct
van de gelegenheid gebruik om studenten
te informeren over hun toekomstperspectieven. Uit een onderzoek onder de eigen
alumni bleek nog maar 49.3 procent bij de
overheid te werken, hoog tijd dus voor de
opleidingen om de buiten beleidsmatige
kaders van het criminologisch denken te
gaan werken.
Professor Borgers, strafrechtsdeskundige
aan de VU gaf hierna zijn visie op het veranderende juridische raamwerk waar terrorismebestrijders in moeten werken. Tijdens de aanslagen van 11 september 2001
was Borgers nog werkzaam als advocaat en
zag in het beroepsveld grote veranderingen
optreden die een versprokkelde regelgeving in het strafrecht omvormden tot een
speciﬁeke anti-terrorismewetgeving. Opmerkelijk was dat de grootste wijzigingen
als strafverzwaringen voor terroristische
handelingen en het verboden verklaren van
organisaties volgens Borgers weinig effect
hebben op potentiële aanslagplegers. Ook
was professor Borgers van mening dat
de toegenomen aandacht voor mogelijke
aanslagen grotendeels samenhangt met de
benadering door de overheid en de media.
Waar de gijzelingen en kapingen van de

Rote Armee Fraktion (RAF) in Duitsland
en de treinkapingen door Molukse activisten in Nederland in de jaren zeventig opzettelijk niet als ‘terrorisme werden bestempeld (om escalatie en media-aandacht te
beperken), krijgen tegenwoordig veel vormen van ongewenst gedrag het label ‘terrorisme’. Denk bijvoorbeeld aan de term
‘straatterreur’. De vraag is natuurlijk of de
toenemende aandacht voor kwaad handelen de aantrekkelijkheid van dit middel niet
versterkt.

“De vraag is natuurlijk of
de toenemende aandacht
voor kwaad handelen de
aantrekkelijkheid van dit
middel niet versterkt.”
Naast het bespreken van actuele thema’s
zijn de workshops een vast onderdeel van
het ICD-programma. In het middagprogramma konden studenten aanschuiven bij
workshops die uiteraard in het thema van
terrorisme stonden. Zo was er de workshop van Geert-Jan Knoops, professor
internationaal strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. Hij behandelde wetswijzigingen en internationale verhoudingen
waarbij terrorismebestrijding regelmatig de
aanleiding vormt om dubieuze doelen na te
streven. Dossiers als Guantanamo Bay, Li-

bië en Syrië maakten duidelijk dat de diplomatieke werkelijkheid vele vormen kent.
De interactie tussen de studenten en professor Knoops leidde tot interessante beschouwingen over machtsverhoudingen in
het internationale straf(proces)recht. Een
voorbeeld hiervan was de vraag hoe een
eventueel proces tegen Osama Bin Laden
zou zijn verlopen, gezien de tegenstrijdige
verklaringen over zijn rol bij de aanslagen
van 11 september 2001, waarvan hij zijn
betrokkenheid altijd heeft ontkend.
Na de workshops was de eer aan het panel, bestaande uit de heren Matthias Borgers, Sher Shah Nabi, Bertjan Doosje en de
dames Fiore Geelhoed en Rianne Letschert
om onder regie van debatleider Wim Huisman over verschillende stellingen in debat te gaan. Een van de stellingen was: ‘de
onschuldpresumptie moet vervallen zodra
het om terrorisme gaat’. Toen bleek dat het
panel deze stelling snel wist te nuanceren
tot zij op een lijn zat, werden er gelukkig
ook vanuit de zaal prikkelende standpunten
ingebracht. De Interstedelijke Criminologiedag maakte duidelijk dat vooral de vraag
heerst hoe ver wetgeving mag reiken uit de
naam van terrorismebestrijding.

Louis Theroux: A place for pedophiles
via bit.ly/xbKfZ5

In deze documentaire neemt Louis Theroux kijkje in Coalinga Mental Hospital in Californie. Hier zitten
ongeveer vijfhonderd veroordeelde pedofielen. De meesten hebben er al een lange gevangenisstraf op
zitten, maar worden nog als te gevaarlijk beschouwd. Daarom worden ze naar deze instelling gebracht
voor onbepaalde tijd. Louis Theroux brengt tijd door met verschillende mannen die behandeld worden.
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Scientia fines non habet
‘‘Scientia fines non habet’’. Wie tijdens het maken van een tentamen
in het M- gebouw niet enkel in de ban is van het tentamen, maar ook
oog heeft voor hetgeen wat er om zich heen gebeurt en bevindt, zal dit
citaat zeer zeker herkennen. In de hal, naast de grote tentamenzaal
bevindt zich namelijk een sculptuur, met ook de Nederlandse tekst:
Door : Aslihan Durmus // Beeld : Aslihan en Erik
‘’Kennis kent geen grenzen’’.

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
overeenkomsten dan ook meteen weer op. Sommige mensen zijn het immers nooit met
elkaar eens. In deze rubriek proberen wij dan ook onze systematische onenigheid
productief te maken. 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 Aslihan Durmus reageren op het standpunt van Erik.

In de vorige editie van het CIA magazine heeft mijn compagnon dhr. Jaspers
de voor- en nadelen van het concrete en
maatschappelijk karakter van de criminologie uiteengezet. Bovenal was zijn intentie om de mogelijke gevaren van dergelijk
wetenschappelijke onderzoeken binnen
de criminologie aan te kaarten. Zijn ‘zorgen’ drukten zich tevens uit in eventuele
aantasting van bepaalde wetenschappelijk
waarden. Hij heeft bovendien getracht om
een oproep te doen aan jullie, de lezers, om
kennis te verzamelen, enkel en alleen om
meer kennis te bevatten en niet als een alchemist je kennis om willen zetten in goud
. De gemaakte kanttekeningen door dhr.
Jaspers lijken voort te komen door deze beschreven ‘alchemisten’ houding, die wetenschappers zouden aannemen. Dit gebeurt
door onder andere het prevaleren van het
concrete en maatschappelijk karakter van
de wetenschap. Er wordt dan ook niet voor
niets een oproep gedaan om ons te laten
verdiepen in het abstracte van de criminologie en te bezinnen op de funderingen

ervan . Het valt te bezien of hiermee de
kous af is.
Om te beginnen kent kennis geen vast
stramien, we kennen geen afgebakende
grenzen, thans zouden we deze niet kunnen kennen. Het lijkt er echter vaak op dat
er binnen de criminologie – overigens ook
binnen andere wetenschappen – een notie
bestaat van ware wetmatigheden, feiten en
methoden. Uiteindelijk spreken we over
wetenschap, wat betekent dat dit niet vermijdelijk is. Het maakt zelfs dat ‘wetenschap’
wetenschap is. Wetenschappelijke kennis
is immers waardevrij: dat wil zeggen, het
beperkt zich tot feiten en doet geen morele uitspraken over de toepassing ervan .
Dat neemt echter niet weg dat we bepaalde intrinsieke waarden als wetenschapper
uit de weg kunnen gaan. Het gevaar dat
onderzoekers zich laten meevoeren met
de stroom van het maatschappelijk debat,
begint dan eerder bij het lukraak aannemen van wat ons wordt voorgekauwd. Het
klopt dat lucratieve belangen een rol spelen

Jachtgebied. Het dubbelleven van een seriemoordenaar
door John Leake

De Oostenrijker Jack Unterweger wordt in 1974 veroordeeld tot levenslang voor de moord op een vrouw.
Hij schrijft in de gevangenis succesvolle boeken en lijkt een succesvol gerehabiliteerde crimineel. In 1990 wordt
hij dan ook vrijgelaten. Maar dan blijkt Unterweger toch niet zo goed gerehabiliteerd; van Wenen tot aan
Los Angeles vermoordt hij prostituees. De politie heeft geen aanwijzingen en de zaak wordt breed uitgemeten in
de pers. Unterweger, werkzaam als journalist, doet verslag van de ontwikkelingen met buitengewone interesse.
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bij dit beschreven gevaar door dhr. Jaspers.
Dat valt zeker niet te ontkennen. Maar begint het niet eerst bij ons zelf ? Gaat dit niet
vooraf aan andere ‘praktische overwegingen’ als ﬁnanciën, en maatschappelijke belangen en maatschappelijk debat?
Denkt u aan studenten, de wetenschappers in spé. Wordt er, al dan niet te vaak,
geopperd dat zij het toch in dat onderzoek,
of in die wetenschappelijke bron, hebben
gelezen hoe het nou ‘echt’ zit? Het is een
façade waar we doorheen moeten prikken.
Reproductie hoort ook bij het onderwijs,
maar zou niet enkel ten grondslag moet
liggen aan ons onderwijs én daarmee ook
niet aan (wetenschappelijke) kennis. We
lijken soms erg gefocust te zijn op wat er
wordt gezegd, in plaats van wat wij zelf er
van ‘vinden’. Een kritische blik, een open
houding en een wil, waarin een behoren ligt
om ons horizon te verbreden, zou al een
begin zijn. Zelf denken betekent immers de
hoogste toetssteen van wetenschap .
Dat betekent tevens dat we ‘leren denken’,
daarmee een eigen mening achten te vormen. Het klinkt simpel, maar studenten –
daarmee onze toekomstige wetenschappers
– lijken het belang van het leren leren te
prevaleren boven het leren nadenken. Dat
hierop wordt gehamerd heeft louter één
reden: door kennis is de mens in staat zijn
wereld vorm te geven . Verscheidende perspectieven bieden ons meer kennis, meer
als enkel één perspectief! Bovendien begint al onze kennis met ervaring, daarover
bestaat geen enkele twijfel. Zo verwarmt de
zon de steen. Wij zien de zon en de steen,
voelen de warmte. Om echter over het verband iets te weten, moeten wij nadenken.
Bij de waarneming door de zintuigen moet
het verstand komen .
Hiermee wordt niet alleen een beroep
gedaan op de ‘mentaliteit’ van aankomende
criminologen of huidige criminologen,
maar ook op hen als individu. Uiteindelijk
zijn wij meer als een student, wetenschapper, docent etcetera. De betonnen uitstraling – wat meer oogt op geslotenheid – van
de Erasmus Universiteit hoeft geen symbool te zijn voor onze eigen individuele
‘aura’. Een ontvankelijkheid voor wat er om
ons heen gebeurt, zou een bron van kennis
kunnen zijn.

“We doen kennis niet
enkel in onze vertrouwde
studeerkamertjes op
of in onze sfeervolle
collegezalen”

Kennis kent geen grenzen, en dat betekent ook niet dat louter onze studieboeken, artikelen, en papers criminologische kennis bevat. In het vorige magazine wordt dit door de docenten drs. Beckers en drs. Roks helder verwoord: ‘Criminologie is meer dan een opleiding:
het is een manier van leven’.
Het is uiteindelijk voor velerlei interpretaties en theorieën uitlegbaar of de praktijkgerichte
studie als criminologie inderdaad de gevaren kent zoals die door dhr. Jaspers worden beschreven. We kunnen er vele verklaringen voor geven, waar het in ieder geval om gaat, is
de notie, dat kennis geen grenzen kent. We doen kennis (zoals eerder geopperd) niet enkel
in onze vertrouwde studeerkamertjes op of in onze sfeervolle collegezalen. Ook buiten
de muren van het vertrouwde, bekende terrein van de Erasmus Universiteit doen we onze
kennis op. Een oproep om je te verdiepen in het abstracte van de criminologie en je te
bezinnen op de funderingen ervan door dhr. Jaspers biedt dan ook geen soelaas voor de
beschreven consequenties van criminologische kennis. Beste lezer, er is immers geopperd
dat er meer is dan die zogenaamde grenzen dan wel funderingen waar ‘jouw kennis’ op lijkt
te berusten. Dat betekent overigens niet dat kennis meteen ook wijsheid is…
CIA Magazine Jaargang 10, nr. 1, november 2011, blz. 22
CIA Magazine Jaargang 10, nr. 1, november 2011, blz. 23
Michel Leezenberg & G.C. de Vries (2001). Wetenschapﬁlosoﬁe voor geesteswetenschappen, p. 18.
home.student.utwente.nl/j.w.dijkshoorn/groteﬁlosofen/.../kant.html
www.ﬁlosoﬁemagazine.nl/sleutelﬁguren/hitlist.lasso
http://home.student.utwente.nl/j.w.dijkshoorn/groteﬁlosofen/kant/kant.html
CIA Magazine Jaargang 10, nr. 1, november 2011, blz. 5

KRO Profiel: Serieverkrachter
via bit.ly/xPGgqb

In 1995 sloeg hij voor het eerst toe. Vervolgens in 1996 en later weer in 2001. Zeven vrouwen verkrachtte
hij. De politie weet alles van hem: zijn kleur haar, de afdruk van zijn schoenen, zijn favoriete aftershave, zijn
seksuele fantasieën en zijn DNA. Maar zijn naam blijft onbekend. Voor het eerst kreeg een journalist inzage in
het politiedossier. KRO Profiel schetste een portret van een naamloze misdadiger: de Utrechtse serieverkrachter.
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29 maart: Filmmiddag ‘misdaad must sees’. 15:00, G3-41
30 t/m 8 april: Studiereis.
27 t/m 29 april: Lustrumweekend
Criminologische paradoxen by Erik Jaspers
Niets is beter dan totaal geen criminaliteit.
Een beetje minder criminaliteit is beter dan niets.
Dus een beetje minder criminaliteit is beter dan totaal
geen criminaliteit.
Vrij naar: Drs. Frans Schaeffer

Of voor de kwantitatieve criminoloog:

Hoe groot is de kans dat je het antwoord op deze vraag
juist gokt, als je random gokt?
a) 25%			
c) 0%
b) 50%			
d) 25%
Vrij naar: Lord Bertrand Russell. ‘Er is geen goed
antwoord, en zelfs dat is niet het goede antwoord!’

Onverwachte doodstraf:

Anouk wordt veroordeeld en over haar wordt het
volgende vonnis uitgesproken: U zult om 12 uur ’s middags precies worden opgehangen, ergens de komende
vijf dagen, maar u zult worden verrast over welke dag
het precies is!

De cijfers naast en boven het diagram geven aan hoeveel vakjes er in de betreffende
rij of kolom moeten worden ingekleurd. Staat er bijvoorbeeld 3-2 dan betekent dat
dat er na eventueel een of meer wite (lege) vakjes eerste drie vakjes achtereen
zwart zijn; daarna volgen er een of meer witte vakjes, dan twee zwarte en ten
slotte eventueel weer een of meer witte vakjes.

Maar slimme Anouk beredeneert het volgende:
Als ik maandag, dinsdag, woensdag, donderdag heb
overleefd, weet ik op vrijdag dat ik op die dag zal
worden opgehangen. Geen verrassing: vrijdag kan het dus
nooit zijn. Maar als het nooit kan op vrijdag, en ik word
niet op maandag, dinsdag of woensdag opgehangen, dan
weet ik donderdagochtend al dat ik die middag zal
sterven, zo vervalt ook donderdag. Hetzelfde geldt voor
dan voor woensdag, daarmee dinsdag en zelfs (alle vier
de dagen erna zijn dus onmogelijk) voor de maandag.
Ik kan dus niet op deze wijze opgehangen worden. Als
Anouk dan toch op dinsdag wordt opgehaald om
opgehangen te worden, is zij dan ook zeer verrast!
Vrij naar D.J. O’Connor

Door: Marco van Gestel

Risicoprofiel
Geachte Dr. Swart,
Wegens de aanhoudende moorden in de regio is er na analyse van de dataset een
risicoprofiel opgesteld van Tudor Hall. Aan de hand daarvan het volgende advies:
Fouilleer preventief in de Nood-West-vleugel,
Instaleer camerabewaking in de Bibliotheek en de Studeerkamer,
Controleer de verkoop van kandelaren en loden pijpen
Zet Kolonel van Geelen en Dominee Groenewoud op een cursus cognitieve
gedragstherapie.
Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
C. Ludo, Waddingtons Onderzoeksgroep

Sykes en Matza komen te laat:
Denial of responsibility		
Denial of injury			
Denial of the victim			
Condemnation of the condemners
Appeal to higher loyalties		
* invullen met dagen vd week

Ik kon er niets aan doen, de brug stond open.
Wat maakt het uit, de les is nog niet eens begonnen.
Die docent begint altijd met anekdotes, waarom zou ik daar bij zijn?
Die docent is zelf ook altijd te laat.
Ik moest mijn scriptievoorstel bespreken.

C.I.A. Zoekt Top Bestuur 2012 - 2013
Is een baantje bij de Amerikaanse Central Intelligence Agency net iets te hoog gegrepen? Treur niet langer, wij
hebben HET alternatief om de hoek. Solliciteer snel voor een van de functies binnen het 11e bestuur van
studievereniging C.I.A. Rotterdam en zet je een jaarlang in voor deze crimineel mooie vereniging! Mocht je nog niet
precies weten welke functie het beste bij jou past, stuur dan gewoon een berichtje waaruit jouw interesse blijkt.
Wat biedt C.I.A.? Een “boeiend” bestuur bestaande uit de volgende functies:

• Voorzitter
• Secretaris/vice-voorzitter
• Penningmeester
• Commissaris activiteiten
• Commissaris extern
• Hoofdredacteur
Daarnaast is ieder bestuurslid voorzitter van een van de commissies van C.I.A. Wil je meer info over de
verschillende functies, dan kan je altijd contact met het huidige bestuur opnemen.
Een bestuursjaar biedt jou naast een hele gezellige tijd en vele mooie ervaringen een pluspunt op je CV. Lijkt jou
dit wel wat? Stuur dan voor maandag 16 april een mailtje naar topbestuur@svcia.nl met je naam, studiejaar,
telefoonnummer en een korte motivatie waarom jij in het 11e bestuur moet!

