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Geachte lezer,
Een nieuw jaar, een nieuwe lichting en nieuwe kansen. Hoewel het
een slagzin van de reclassering zou kunnen zijn, heeft dit betrekking op het startsein van een nieuw studiejaar!
Met dit laatste magazine van het studiejaar 2011-2012 nadert het
eind van het bestuursjaar van het tiende bestuur. Maar niet getreurd, er staan zes dolenthousiaste bestuursleden klaar om dit
stokje van ons over te nemen! De mooiste functie binnen het bestuur is ingenomen door Renée Buijs, die samen met de redactie
voor u het komende studiejaar vier prachtige magazines zal gaan
maken. Hoog tijd dus voor mij om de pen in de wilgen te hangen
en het podium vrij te maken. Spot on!
Jimmy Maan,
Hoofdredacteur 10e bestuur der studievereniging CIA
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Geachte lezer,
De vakantie zit er weer op en dat is voor de meeste studenten
gewoon balen. Toch is het einde van de vakantie niet altijd vervelend. Dit einde betekent namelijk ook het begin van een nieuw
studiejaar met nieuwe activiteiten, feestjes, borrels, een studiereis
en natuurlijk vier magazines. Voor mij betekent het een plaats in
het elfde bestuur van studievereniging ‘Criminologie in Actie’.
Het is voor mij een eer om als nieuwe hoofdredacteur het stokje
over te mogen nemen van Jimmy. Dit jaar heeft Jimmy vier mooie
magazines neergezet en dit hoop ik hem natuurlijk na te kunnen
doen. Samen met een enthousiaste redactie, die dit jaar trouwens
weer helemaal nieuw is, gaat dit zeker lukken!
Renée Buijs,
Hoofdredacteur 11e bestuur der studievereniging CIA
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Lidmaatschap CIA
Voor maar 18 euro ben je lid van de studievereniging CIA. Het
magazine krijg je vier keer per jaar toegestuurd. Daarnaast onvang
je ook Fiat Justitia van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam. Ben je al lid van de JFR dan kun je kosteloos lid worden
van CIA. Studeer je geen Criminologie of niet aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam, maar wil je wel op de hoogte gehouden
worden van alle activiteiten rondom CIA en het CIA Magazine
ontvangen? Dan kun je voor maar 12 euro buitengewoon lid
worden. Voor het opzeggen geldt een schriftelijke wederopzegging (vóór de maand augustus van het nieuwe collegejaar).
Verspreiding
Het CIA Magazine wordt verspreid onder de leden van CIA,
de leden van de alumnivereniging AIC, de leden van de secties
Criminologie en Strafrecht aan de Erasmus Universiteit en onder
diverse relaties en sponsoren van CIA.

Beste leden,
De zomervakantie van de studenten onder ons zit er op. Back to
serious business. Een aantal zullen dit jaar aan hun studie beginnen, anderen ronden hun bachelor af en er zijn natuurlijk ook
studenten die gaan afstuderen. Een nieuw jaar vol gebeurtenissen, avonturen en belevenissen. Ook voor studievereniging CIA
breekt een nieuw jaar aan. Eveneens een jaar met een heleboel
zaken op de planning. Het is dan ook tijd deze planning over te
dragen aan een nieuw bestuur. Voor de zomer heeft de bekendmakingsborrel plaatsgevonden en eind september zal dit bestuur
ofﬁcieel geïnstalleerd worden.
Ik heb er van genoten om afgelopen jaar deel te hebben mogen
uitmaken van het tiende CIA bestuur. Het was een leerzame,
avontuurlijke ervaring en een enorme verrijking. Ik wil mijn
bestuursgenoten ontzettend bedanken voor hun bijdrages aan dit
onvergetelijke jaar en natuurlijk ook dank aan de commissies en
alle CIA-leden. Zonder hun inzet en aanwezigheid geen CIA. Nu
is het tijd om het woord aan Roos Slenters te geven. Zij zal de
voorzitter van het elfde bestuur worden.
Ik wens u veel leesplezier toe met deze, wederom, prachtige editie
van het CIA Magazine! Bedankt Jimmy Maan en redactie,
Anouk Joziasse, voorzitter 10e bestuur
Ik voel me vereerd het van mijn voorganger over te mogen nemen als nieuwe voorzitter van het elfde bestuur van de studievereniging Criminologie In Actie. Ik ga het dit jaar natuurlijk niet
alleen doen en stel dan ook met veel trots mijn andere bestuursgenoten voor. Als eerste mijn secretaris, Maxime Fakkeldij, zij zal
het gehele jaar aan mijn zijde staan. De man die over het geld zal
gaan is Thomas de Bruyn, de penningmeester. Naast het feit dat
hij over het geld gaat, zal hij ook de studiereis op zich nemen.
Najola Martina zal de activiteiten gaan verzorgen komend jaar als
commissaris activiteiten, ze is al druk bezig en de openingsactiviteit was dan ook een groot succes. Tijana Panic zal als commissaris extern de nieuwe sponsoren gaan binnenslepen. Als laatste
maar zeker niet als minste zal Renée Buijs het magazine op zich
nemen. Het mooie magazine dat nu voor u ligt is dan ook al
mede door haar verzorgd. We staan te popelen om dit jaar van
start te gaan. We gaan proberen er een geslaagd jaar van te maken
met veel leuke activiteiten, feestjes en een gezellige reis. Mis het
niet en hou de agenda goed in de gaten!
Roos Slenters, f.t. voorzitter 11e bestuur

Postadres
Erasmus Universiteit Rotterdam
Kamer L4-55
Postbus 1700, 3000 DR Rotterdam
Website
www.svcia.nl
Mailadres
info@svcia.nl
CIA Magazine
Niets uit deze opgave mag worden overgenomen en/of worden
vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de redactie.
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Anouk Joziasse

Roos Slenters

COLUMN

Wisdom of the crowds
= wisdom of the crimes
door Omri Manoach

Crowdsourcing. Misschien heb je er van gehoord. Het is het uitbesteden van een taak aan
een grote, ongedeﬁnieerde groep van mensen door een publieke oproep. Beetje vaag?
Programma’s als The Voice of Holland, SYTYCD en het Eurovisiesongfestival maken
er gebruik van als ze jou vragen om op jouw favoriet te stemmen. Of wat dacht je van
Geldvoorelkaar.nl waar je een lening kunt vragen aan een massa van mensen, door hen
te overtuigen van jouw besteding van dat geld en je afbetaalplan. Maar ook Wikipedia of
je Facebook pagina, waar je met je vrienden een dagboek van je digitale leven samenstelt;
crowdsourcing leeft in een netwerksamenleving.
Binnen de criminologie valt ook genoeg te leren als het gaat om the wisdom of the crowds.
De politie maakt er al een tijdje gebruik van. In de Rotterdamse sectie criminologie is
onlangs onderzoek gedaan naar het programma Opsporing Verzocht dat al in 1982 op
televisie verscheen; een mooi voorbeeld van burgerhulp bij de opsporing van criminelen
door de politie. Maar ook op het internet schakelt de politie de hulp in van burgers. Na de
moord op Niklaas Leeuwe lanceerde de politie een actie waarbij burgers een scenario van
de moord konden inzenden. De mobiele versie van Opsporing Verzocht anno 2012 is de
app ‘DePolitieZoekt’. Download ‘m op je smartphone en help de politie met het zoeken
van de meest gezochte verdachten. Opsporing 3.0.

MultiMediaMobster Omri Manoach

Maar er is meer mogelijk! Burgers gebruiken crowdsourcing via internet om criminaliteit
en overlast in de buurt in kaart te brengen. ‘Eyes upon the street’; sociale controle, zoals
Jane Jacobs het verhogen van de weerbaarheid van burgers door (collectief) eigenaarschap
over hun omgeving noemde. Zo zijn er websites als Familywatchdog.us waar gegevens
worden verzameld over de woonplaatsen van veroordeelde zedendelinquenten. Of Crimereports.com waar GPS-locatie, video’s en foto’s kunnen worden geüpload als je getuige of
slachtoffer bent van criminaliteit en je je smartphone binnen bereik hebt. Deze zijn daarna
allemaal zichtbaar op de kaart.

De wetenschap kan er methodologisch gezien nog wel wat van opsteken. Misschien zijn initiatieven als Crimereports.com wel een mooie
nieuwe methode voor het onderzoeken van het dark number? Bovendien is de visualisering van criminologische kennis (crime mapping)
aantrekkelijk. Of voldoen de slachtofferenquêtes en de geschreven publicaties van onderzoek nog om de digitale generatie te boeien en
kennis over te brengen? Veel criminologen maken met hun Linkedin-proﬁel al onderdeel uit van een rijke set aan zowel kwantitatieve als
kwalitatieve data en visualisaties die met behulp van the crowd zijn verzameld. Waarom dan ook niet zelf op die manier data verzamelen
en verspreiden? Dat lijkt mij wel iets voor echte etnografen, maar ook voor SPSS-tijgers en statistische netwerkonderzoekers!
Mist de criminologie de boot of wordt dit fenomeen opgepakt en als onderzoeksmethode ingezet? Een illuster genootschap ging haar
voor: de georganiseerde misdaad. In de vorm van criminele netwerken wordt drugsgeld witgewassen in de vastgoedsector. Of Oekraïense botnets die worden gehuurd van anonieme hackers om Russische spyware te installeren op jouw PC, om vervolgens je bankgegevens
door te sluizen naar een knul die via een pinautomaat in Thailand biljetten van je rekening afhaalt. Inventiever nog: Geen ﬂash-mob,
maar een ﬂash-rob. En een bankovervaller die via de Amerikaanse Marktplaats.nl zijn ontsnapping organiseert, door onwetenden werk
te beloven en als bouwvakkers in te zetten als aﬂeidingsmanoeuvre. Crimesourcing.
Wisdom of he crowds = wisdom of the crimes. Dat geld voor burgers die zich willen wapenen tegen criminaliteit, politieagenten die
zaken sneller willen oplossen, criminologen die onderzoek doen naar criminaliteit en overlast en criminelen die aan het web van de voorgaande drie probeert te ontsnappen en hen daarom altijd een stapje voor moet proberen te blijven.

Deze column is geschreven door een redactielid van Multimediamobsters.nl: Een blog met een
deviante kijk op criminaliteiten veiligheid die laagdrempelig en met een knipoog probeert
criminologische kennis te koppelen aan actualiteiten. Check het uit op www.multimediamobsters.nl
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Renée Buijs
(Hoofdredacteur)

Najola Martina
(Commissaris Activiteiten)

Maxime Fakkeldij
(Secretaris)

Mijn naam is Renée Buijs en komend jaar
ben ik hoofdredacteur van het CIA Magazine. Ik ben 20 jaar en woon in Den Haag.
Ik zou naar het derde bachelorjaar gaan van
criminologie als ik mijn plannen niet had
veranderd. Dit jaar studeer ik namelijk iets
heel anders: econometrie. Hoewel ik criminologie nog steeds erg leuk vind, hoop ik in
deze studie mijn uitdaging te vinden. Uiteindelijk is het de bedoeling om beide studies tegelijk af te ronden. CIA is voor mij
een goede manier om toch nog bezig te zijn
met criminologie. Afgelopen jaar zat ik in
de Interstedelijke Criminologie Dag Commissie en in de redactie. Dit is me zo goed
bevallen dat ik heb gesolliciteerd voor de
functie hoofdredacteur. Ook komend jaar
zullen er weer vier magazines verschijnen,
maar daarvoor heb ik wel redactieleden nodig. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat in
een commissie zitten een hele leuke manier
is om andere criminologiestudenten te leren kennen en met je studie bezig te zijn.
Dus mijn tip voor jullie: kom in de redactie
(als je dat niet wil, in een andere commissie
mag ook)!

En ja hoor daar staan we dan, het 11de bestuur van CIA, met z’n zessen op een rij!
Mijn naam is Najola Martina en ik ben 22
jaar oud. Op mijn vierde ben ik naar Curaçao verhuisd en ben nu alweer drie jaar
terug in Nederlands om te studeren. Over
een paar jaar wil ik graag terug, maar in de
tussentijd hoop ik zoveel mogelijk ervaring
op te doen in Nederland. Dit jaar hoop ik
mijn master te halen, maar ook samen met
CIA een succesvol jaar tegemoet te gaan.
Als Commissaris Activiteiten, streef ik ernaar om komend jaar de praktijk wat dichter bij de criminologiestudent te brengen.
Het organiseren van lezingen, ﬁlmavonden,
maar ook verschillende excursies staan zeker op de planning. Ben jij geïnteresseerd
om hier jouw steentje bij te dragen en dit
schooljaar deel uit te maken van de activiteitencommissie, of heb je tips, ideeën of
vragen? Neem dan contact met mij op via
activiteiten@svcia.nl.

Ik ben Maxime en ik ben jullie nieuwe secretaris. Ik ben 19 jaar, ik kom uit Loosdrecht en begin nu aan mijn tweede studiejaar.
Ik was heel erg blij dat ik ingeloot was voor
de leukste studie die er bestaat; criminologie, maar als ik heel eerlijk moet zijn, was ik
in eerste instantie niet heel enthousiast over
Rotterdam.
Nu woon ik hier alweer bijna een half jaar
en heb het heel erg naar mijn zin!
CIA heeft hier een grote bijdrage aan geleverd en dat is ook een van de redenen dat ik
gesolliciteerd heb voor het 11e bestuur. Ik
hoop in het komende jaar veel nieuwe studenten te verwelkomen bij CIA en de vereniging voor hen net zo belangrijk te laten
zijn als die voor mij is: een kans om nieuwe
mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen en tegelijkertijd een goede
en leuke aanvulling op je studie.

Samen met mijn bestuursgenoten, redactieleden en alle andere CIA-leden hoop ik op
een fantastisch jaar met mooie activiteiten,
goede feestjes en natuurlijke interessante
magazines!
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Tot de volgende activiteit!

Ook zal ik komend jaar 2 commissies voorzitten en begeleiden: het eerstejaars-weekend en de Interstedelijke Criminologie Dag.
Het eerstejaars-weekend zal volgend jaar
voor het eerst plaatsvinden. We gaan ons
best doen om dit weekend tot een succes
te maken!
Ik hoop jullie allemaal te zien op onze
maandelijkse borrels!

INTRODUCTIE 11E BESTUUR
VAN LINKS NAAR RECHTS:
Roos Slenters
(Voorzitter)

Thomas de Bruijn
(Penningmeester)

Mijn naam is Roos Slenters. Ik ga het volgende schooljaar de functie van voorzitter
vervullen. Ik ben een tweedejaars criminologiestudent. Ik kom uit een klein dorpje
dat ligt in het geliefde Brabant, genaamd
Berlicum. Na het behalen van mijn diploma ben ik verhuisd naar de grote stad Rotterdam. Voordat ik naar de grote stad verhuisde, heb ik altijd fanatiek gehockeyd en
gaf ik leiding bij de scouting. Helaas ben ik
hiermee gestopt. Naast mijn studie werk ik
in een eetcafé in de binnenstad. Naast een
jaar vol studeren, activiteiten, leuke feestjes en de geweldige studiereis, zat ik in de
feestcommissie FBI. Dit alles smaakte naar
meer, dus besloot ik te solliciteren voor het
bestuur.
Als voorzitter zal ik aankomend studiejaar
de commissie FBI (Feest en Bier Instituut)
onder mijn hoede nemen. Daarnaast zal ik
dit jaar met een nieuwe commissie beginnen; de uitwisselingscommissie. Ik ga er
met de rest van mijn bestuursgenoten een
topjaar van maken met voor jullie een hoop
leuke activiteiten en feestjes!

Ik ben dus Thomas de Bruijn en ben 20
jaar oud. Ik ben geboren in Vlaardingen en
getogen in Rozenburg en na deze zomer
ben ik hopelijk ook woonachtig in Rotterdam. Daarnaast ben ik een tweedejaars criminologiestudent. Mijn liefde voor criminologie is aangewakkerd na eerst een jaartje
bedrijfskunde gedaan te hebben. Jullie hebben nu dus in ieder geval een goede keus
gemaakt qua studie. In datzelfde jaartje ben
ik ook actief geweest als schrijver voor SIR
op de universiteit. Maar nu, na een jaartje
enkel studeren, begon het toch wel weer
te kriebelen. Daarom gaan jullie mij, heel
verrassend, tegenkomen als penningmeester van het mooie Criminologie In Actie
(CIA). Het is voor mij de bedoeling dat ik
het ﬁnanciële plaatje er mooi uit laat zien.
Daarnaast zal ik ook het hoofd zijn van de
reiscommissie Europol. Daar ga ik me dus,
samen met de commissie waar je je zo voor
kan aanmelden, bezighouden met het plannen en begeleiden van een interessante en
geweldige studietrip. In mijn eerste jaartje
als criminologiestudent heb ik CIA leren
kennen als een toporganisatie die veel leuke
activiteiten, feesten en borrels organiseert,
waar ik dan ook vaak bij aanwezig was en
dit willen we graag voortzetten.
Kortom, jullie kunnen een prachtig jaar
verwachten en ik ga er samen met de rest
van CIA alles aan doen om dat waar te maken. Wij hebben er in ieder geval heel veel
zin in, hopelijk jullie ook.
Ciao!

Tijana Panic
(Commissaris
Externe betrekkingen)
Hoi allemaal,
Mijn naam is Tijana Panić, ik ben 20 jaar
oud en zit in het tweede bachelor jaar van
de studie criminologie. Het komend studiejaar zal ik de functie van Commissaris
Externe Betrekkingen op mij nemen. Ik
ben opgegroeid in Alphen aan den Rijn
maar mijn roots liggen in Kroatië. Ik woon
sinds maart in Rotterdam met 2 hele leuke
huisgenootjes en ik moet zeggen dat Rotterdam heel erg goed bevalt.
Ik ben vorig jaar lid geworden van CIA en
het afgelopen jaar ben ik binnen CIA actief geweest voor de Lustrumcommissie.
Samen met 2 andere commissieleden hebben wij het Gala van de lustrumweek verzorgd. Dat beviel zo goed dat ik heb gesolliciteerd voor het 11e CIA bestuur. Naast
mijn functie in het bestuur ben ik ook de
voorzitter van de Acquisitiecommissie. Als
commissaris extern onderhoud ik de externe contacten en ga ik samen met mijn commissie op zoek naar bedrijven en instanties
die interesse hebben in onze vereniging en
het sponsorschap. Heb je zin om externe
contacten op te bouwen met interessante
bedrijven, word dan actief in de Acquisitiecommissie!
Ik heb heel erg veel zin in het komend jaar
en ik hoop jullie allemaal te zien tijdens
onze activiteiten, (maandelijkse) borrels en
geweldige feestjes.
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ACHTERGROND

Mississippi Blues,
Vliegtuigkapingen in 1973
Tweeëntwintig gekaapte vliegtuigen markeren de antecedenten in de wereldgeschiedenis anno 1973.
Waarom werden zoveel vliegtuigen gekaapt, wat waren de beweegredenen van de kapers? In dit artikel
zal ik een aantal kapingen naast elkaar leggen en de overeenkomsten en verschillen proberen te duiden.
Door: Simone Nijman-Stevelmans

Van 1968 tot 1972 lag het gemiddelde vliegtuigkapingen op meer dan 1 vliegtuig per
week. In deze tijdspanne zijn er wereldwijd
364 vliegtuigkapingen geweest. Waarom is
het jaar 1973 dan uitgekozen? De reden
hiervoor is de grote bekendheid in Nederland van de KLM Boeing 747 vliegtuigkaping, waarbij de Mississippi gekaapt werd
door 3 jonge Arabieren. Het vermoeden
is dat bewust een Nederlands toestel is
gekozen om te kapen, in die tijd steunde
Nederland Israël bijna onvoorwaardelijk.
Daardoor stond Nederland in een kwaad
daglicht binnen de Arabische wereld en
ontstaat er onder andere een olieboycot
nadat op 21 oktober 1973 strafmaatregelen worden uitgeroepen over ons land.1
Tijdslijn van kapingen in 1973
Er zijn ontzettend veel vliegtuigkapingen geweest in vijf jaar tijd en omdat het
handig is om te weten waar we het over
hebben, volgt nu een beschrijving van
een aantal kapingen die in het jaar 1973
gepleegd zijn. Een aantal casussen zijn
uitgezocht, om een dwarsdoorsnede te
creëren van de kapingen die voorkwamen.
24 april

Aeroﬂot Tu-104 van Leningrad naar Moskou (Rusland), aan boord: onbekend, gevolg: 2 doden, veilige noodlanding in Leningrad. Een kaper doet een poging het
vliegtuig te kapen waarbij een steward
hem probeert te ontwapenen. De bom
ontploft wat erin resulteert dat beide personen omkomen en een gat ontstaat in
de romp van het vliegtuig en decompressie optreedt. De kapitein weet het toestel
veilig aan grond te zetten in Leningrad.2
18 mei

Aeroﬂot Tu-104 van Moskou naar Chita (Rusland), aan boord: 82, gevolg: 82
doden. De kaper neemt het vliegtuig
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over. Wanneer zijn eis om naar China
te gaan niet wordt ingewilligd laat hij
een bom afgaan. Het vliegtuig stort
ten oosten van het Baikal meer neer.3
10 juni

Biratnagar Plane Hijack van Biratnagar
naar Kathmandu (Nepal), aan boord: onbekend, gevolg: drie miljoen Indiaas losgeld afgedragen aan de kapers. Drie kapers
plegen de eerste kaping in de Nepalese
geschiedenis. De latere minister president
Girija Prasad Koirala van Nepal plant deze
kaping om fondsen te creëren voor een
gewapende revolutie. Ze nemen de 19-zitter over waarin geld van de bank wordt
vervoerd en landen bij Sultan Pond waar
drie dozen met geld worden overgedragen
aan Koirala en een aantal medeplegers.4
23 juli

Japan Air Lines 404 van Amsterdam naar
Tokyo (Japan), aan boord: 145, gevolg:
1 dode. Vijf kapers, vier mannen en een

“Kapen was in die tijd nog
goed te realiseren door
het gebrek aan
veiligheidsmaatregelen.”
vrouw, nemen het vliegtuig over vlak na
vertrek van Amsterdam. Door de toevallige ontplofﬁng van de explosieven die
de vrouw bij zich draagt sterft zij. Na een
stop in Dubai waar Japan Air Lines probeert te onderhandelen, vertrekken ze
naar Damascus en daarna naar Libië waar
iedereen wordt vrijgelaten en het vliegtuig
wordt vernietigd door het op te blazen.5
18 oktober

Air France van Marseille naar Nice (Frankrijk), aan boord: 110, gevolg: 1 dode. Een
vrouwelijke kaper eist dat alle luchtverkeer
in Frankrijk gestopt wordt. Na de vrijla-

ting van alle passagiers wordt het toestel
bestormd en de kaper doodgeschoten.6
20 oktober

Aerolineas Argentinas van Buenos Aires naar Salta (Argentinië), aan boord: 57,
gevolg: kapers krijgen vrije doortocht uit
Bolivia. Vier kapers dwingen de piloot te
landen op Tucuman en eisen dat het toestel wordt bijgetankt om door te vliegen
naar Lima (Peru) en later Cuba. De eis
wordt niet ingewilligd en vliegt naar Bolivia waar 38 passagiers worden vrijgelaten.
Na vier dagen geven de kapers op na de
belofte dat zij het land mogen verlaten.7
25 november

KLM 861 Mississippi van Beirut (Libanon)
naar Delhi (India), aan boord: 264, gevolg:
kapers krijgen vrije doortocht uit Dubai.
De Mississippi wordt gekaapt door drie
leden van de Arabische Jeugd Organisatie
voor de Bevrijding van Palestina. Ze dwingen een landing af op Damascus en later
willen ze doorvliegen naar Nicosia (Cyprus) waar ze eisen dat zeven Palestijnse
gevangenen worden vrijgelaten. Zonder
dat hun eis wordt ingewilligd dwingen ze
een vlucht af naar Tripoli in Libië, waar
hun eis een vrije doortocht is als ze zich
overgeven. Na weigering weet de bemanning via de korte startbaan weg te komen
naar Malta nadat de reguliere startbaan
wordt geblokkeerd. Opnieuw lopen de
onderhandelingen spaak en ze vertrekken, eerst richting Bagdad Irak, dan naar
Koeweit en Qatar, maar overal worden ze
geweigerd. Dubai laat ze uiteindelijk landen omdat het toestel zonder brandstof
komt te zitten. Wederom gaan ze op weg,
dit keer naar Aden in Yemen én worden ze
geweigerd waarna ze weer in Dubai landen.
Daar geven de kapers zich over nadat ze
beloofd zijn het land te mogen verlaten.8

ACHTERGROND
17 december

Pan Am 110 van Rome, Italië naar Teheran, Iran, aan boord: 177, gevolg: 30 doden + 2 in de terminal, en Lufthansa 737
van Rome naar München, Duitsland, aan
boord: 19, gevolg: 1 dode + 1 in de terminal. Vlak voor het opstijgen wordt het
Pan Am toestel bestormd door gewapende
Palestijnen en met brandgranaten in brand
gezet waarbij 30 mensen omkomen. Het
Lufthansa toestel wordt door andere kapers overgenomen door enkele Italianen
en bemanningsleden te gijzelen, waarbij
een douanebeambte wordt doodgeschoten.
Met veertien gijzelaars vertrekken de vijf
kapers naar Athene waar ze eisen dat twee
daders van de eerdere aanval worden vrijgelaten. Inmiddels is aan boord een gijzelaar
gedood en een gewonde gevallen. Na verschillende pogingen om te landen in Beirut
en Cyprus komen ze terecht in Damascus
waar wordt geprobeerd of de kapers de
gijzelaars willen vrijlaten. Na het bijtanken vliegt het toestel naar Koeweit waar de
landing wordt geweigerd, maar de kapitein
land het toestel alsnog op een kleinere landingsbaan. Na onderhandelingen krijgen ze
vrije doortocht na het vrijlaten van de gijzelaars en worden ze overgedragen aan de
Palestijnse Vrijheids Organisatie (PLO9)10.

Andere tijden

Na het lezen van al die kapingen was een
vraag op de voorgrond: waarom zoveel
kapingen, het lijkt wel een wereldwijde
hobby? Om die vraag te beantwoorden
kijken we naar een stukje geschiedenis...
De eerste kaping die als zodanig benoemt
is stamt uit 1930. Activisten uit Peru namen
een F-7 over om propaganda folders over
hun land te strooien. Na enkele kapingen
in de jaren veertig en vijftig begonnen kapingen aan populariteit te winnen in de jaren zestig, om van Amerika naar Cuba te
komen. De machtsovername van Castro
op Cuba maakte dat tegenstanders door
middel van vliegtuigkapingen het land probeerde te ontvluchten. Na het verbreken
van de diplomatieke relatie tussen Amerika
en Cuba in 1961 veranderde dit, waarna
Cubanen vliegtuigen kaapten om terug
naar Cuba te gaan. Na enkele jaren met
veel kapingen, waarvan het hoogtepunt in
1969 lag, was het normaal geworden om
geen weerstand te bieden aan kapers om
de veiligheid van passagiers en vliegtuig te
garanderen. Toen het kapen van vliegtuigen werd overgenomen door de PLO om
aandacht te genereren voor hun situatie

werden er pas maatregelen genomen om
kapingen te voorkomen. Kapen was in die
tijd nog goed te realiseren door het gebrek
aan veiligheidsmaatregelen. Vaak werd alleen het paspoort gecontroleerd en er waren geen metaaldetectors, dus verstopte
wapens konden makkelijk meegenomen
worden. Vanaf 1963 was de internationale
luchtvaartbranche al stappen aan het zetten tijdens de Tokyo Conventie, waar alleen
nog de directe terugkeer van passagiers
en vliegtuigen werd geregeld. Op de Den
Haag Conventie in 1970 werden kapingen
geclassiﬁceerd als een misdaad in plaats van
een politiek statement. De toenmalige president van Amerika, Richard Nixon, kwam
ook in actie. Gewapende federale agenten
vlogen voortaan mee als air marshals en hij
beval het maken van een anti-kaping programma11 door de Federal Aviation Administration12 (FAA). Na de toename van
geweld eind 1970 bij de kapingen, werden
controles snel opgevoerd door het verplicht
controleren van handbagage met magnetometers, de eerste metaaldetectors, en
het scannen van alle passagiers. Hierdoor
nam het aantal incidenten aanzienlijk af.13

Idealen, wanen en terrorisme

Dit brengt ons bij de vraag wat de beweegredenen van de kapers zijn. De meesten zullen als eerste terrorisme noemen als aanzet
van een kaping. In veel gevallen klopt dit
ook, want na het verlies voor de Palestijnen
van de zesdaagse oorlog met Israël ontstond The Popular Front for the Liberations of

Palestine14 (PFLP) die het gevecht verplaatste naar de burgerluchtvaart. Niet alleen de
nationale luchtvaartmaatschappij van Israël
El Al werd slachtoffer, ook luchtvaartmaatschappijen van landen die Israël steunden
werden getroffen. Het doel om aandacht
te genereren voor de Palestijnse zaak was
geslaagd. De Mississippi werd ook onderdeel van dit doel.15 Naast het terroristische
oogmerk zijn er ook gevallen geweest van
mensen met idealen die zij op een radicale
manier verwezenlijkt wilden zien worden.
De eerste kaping van Nepal laat dit duidelijk zien, hier is geen sprake van terrorisme, maar een bankberoving op steroïden. Gestoorde en of wanhopige mensen
komen ook in het rijtje voor, al is dit misschien een bewering die op weinig grond
gebouwd is, gezien bij de enige gevalsbeschrijving hierboven de kaapster is doodgeschoten. Dus van sommigen zullen we
misschien nooit de beweegredenen weten.
De meeste overeenkomsten liggen waarschijnlijk in het feit dat in 1973 de veiligheidsmaatregelen op vliegvelden nog in
de kinderschoenen stond, naast het feit
dat veel kapingen werden gepleegd onder het kopje terrorisme. De kapingen
zijn in de meeste gevallen (gedeeltelijk) te
verklaren met de rationele-keuze theorie,
omdat er een grote gelegenheid was om
een vliegtuig te kapen. Daarnaast was er
weinig tot geen toezicht op de vliegvelden en hadden de terroristische en idealistische organisaties een grote motivatie
tot het verwezenlijken van hun doel.16
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1: http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6224/dertig-jaar-na-de-kaping-van-klm-boeingmississippi.html; http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/aﬂeveringen/2001-2002/De-Missis
sippi-gekaapt.html
2: http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19730424-0
3: http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19730518-0; http://prophetofdoom.net/
Islamic_Terrorism_Timeline_1973.Islam
4: http://www.buddhaair.com/publications/2010_april.pdf
5: http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19730723-0&lang=nl; http://prophetofdoom.
net/Islamic_Terrorism_Timeline_1973.Islam
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database/record.php?id=19731217-0
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12: Bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.
13: http://www.pbs.org/wgbh/amex/hijacked/peopleevents/p_crews.html; http://www.ﬁndingdul
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http://www.centennialofﬂight.gov/essay/Government_Role/security/POL18.htm
14: De PFLP is gestoeld op Marxistische ideeën en onderdeel van de PLO
15: http://www.pbs.org/wgbh/amex/hijacked/peopleevents/p_pﬂp.html
16: wodc.nl/images/Theoretische%20achtergrond_tcm44-84952.pdf
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OPINIE

Overtuigde twijfel
PVDA Hoek van Holland heeft aan het begin van de zomer voorgesteld om boetes te stellen op verkeerde
weersverwachtingen. Een duidelijk voorbeeld van mensen die geen twijfel in hun leven willen laten.
Anderzijds trekt men met het Hollandse zomerweer wel naar zee, om daar, in de overtuiging dat het
niet gaat regenen, in juli warme chocomel te drinken in een beschut strandpaviljoen. Deze tekst behandelt een balans tussen overtuiging en twijfel, waarbij dergelijke excessen verleden tijd worden.
Door: Erik Jaspers

bedoel wordt het mooiste uitgedrukt door
de ﬁlosoof Alexander Bain (1818-1903):
Belief is that upon which man is prepared to act.

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 het spits afbijten.

In het vorige magazine schreef Aslihan
Durmus over het belang van twijfel. Methodische twijfel, twijfel bij het onderzoek
van anderen en bovenal twijfel bij de eigen ideeën. Ikzelf ben een groot voorstander van dit mooie ideaal. Ik wil echter, hoewel het mooie in stand houdende,
pogen het ideaal meer realisme te geven.

“Belief is that upon which
man is prepared to act.”
Aslihans artikel werd afgesloten met het
benoemen dat iedere wetenschapper werkt
binnen een systeem van voorlopige waarheden, ofwel: dat iedere wetenschappelijke
stelling op basis van onderzoek verworpen
moet kunnen worden. En dit is zeker één
van de peilers van de moderne wetenschap.
En hoewel ik deze visie geenszins wil verwerpen, wil ik er wel enige aanvullingen op
doen. Waar twijfel over het algemeen als tegengestelde van zekerheid wordt afgeschilderd, lijkt het mij juist beter om overtuiging als spiegel van twijfel te beschouwen.
Door de nadruk sterk te leggen aan de
ene kant van de weegschaal, op de twijfel,
wordt aan de andere kant van de weegschaal het belang van de overtuiging (belief)
achterwege gelaten. Wat ik met deze term
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En deze bereidheid tot handelen is nodig
voor ieder onderzoek. Niemand zal bereid
zijn om jarenlang smokkelroutes te bestuderen, zonder de koppige overtuiging dat
er hiermee een functionele waarheid wordt
gevonden. Waarom zou iemand jaren aan
een theorie werken, als zij/hij niet gelooft
dat er hiermee een bepaald probleem op
adequate wijze kan worden verklaard?
Wetenschappelijk onderzoek kan zwaar
en lastig werk zijn. Een sterke overtuiging
in het gelijk der eigen stroming is een belangrijke drijfkracht achter het geestdriftig doorzetten van dergelijk onderzoek.
Voor het leeuwendeel van het te verzetten
werk bij onderzoek is een soort rücksichtslos vertrouwen nodig in het eigen gelijk, wil
men enthousiast door blijven werken. Dit
sluit niet uit dat er op gezette tijden met een
kritische blik naar het werk gekeken moet
worden. Dit kan namelijk het vastroesten
van denkpatronen te voorkomen. Maar
de andere kant, het doortastend uitzoeken
van de eigen overtuiging is een veel meer
activerende kracht dan de twijfel. Waar de
twijfel iemand nogmaals de studeerkamer
in stuurt om daar op te zoeken hoe iets in
elkaar steekt, schopt de overtuiging je de
straat op om daar bijeen de data bij een te
sprokkelen die bewijst dat je gelijk hebt.
Toch wil ik niet beargumenteren dat de een
van groter belang is dan de ander. Zoals
Aristoteles ons er al op wees: alles moet
in een evenwichtige verhouding tot elkaar
staan. Voor vernieuwing is het immers
noodzakelijk dat er niet te weinig twijfel is,
zodat het ontstaan van nieuwe denkrichtingen niet wordt geremd. Er moet echter ook
niet te weinig overtuiging zijn, zodat de onderzoeker het gedurfde onderzoek ook wer-

kelijk door wil zetten. Deze wisselwerking is
een lijn waarop de kritische wetenschapper
moet proberen te balanceren (o, de terminologische problematiek van hen die zowel
criminoloog als kritisch zijn, zonder automatisch kritisch criminologen te worden).
De dagelijkse ervaring op de universiteit
wijst erop dat de oproep uit het vorige magazine meer nadruk behoeft dan de huidige. Met de geestdrift van de onderzoeker
lijkt immers weinig mis. Vanaf de collegebanken is regelmatig te observeren dat het
in de aard van een onderzoeker ligt om dolenthousiast te zijn bestreffende het, natuurlijk zeer belangrijke, onderzoek dat zij/hij
verricht. Dat hier wat vakidioterie bij aan te
pas komt, is een onvermijdelijk bijproduct.
Belangrijk is het om, nog steeds in de lijn
van Aristoteles, te beseffen dat de balans
tussen twijfel en overtuiging, niet een vast
gegeven is. Deze balans is afhankelijk van
zowel het onderzoek als de onderzoeker
zelf. Zoals vaardigheid bepaalt waar de
beklimming een rotswand van uitdagend
in waarzin omslaat, bepaalt wetenschappelijke onderlegdheid en ervaring de twijfel die een bepaald onderzoek vereist.
Wellicht is dit het moment dan om de vraag
van de abstracte gewenstheid van twijfel te
verlaten, op zoek naar een concretere manier om (de juiste mate van) twijfel in de
praktijk op te nemen. Gezien het de ﬁlosoof-criminologen zijn die dit punt aandragen, lijkt ﬁlosoﬁe een waarschijnlijke stap
om twijfel te zaaien in iemands geest. En
de ervaring leert dat dit zeker zo werkt: ﬁlosofen betwijfelen immers alles (Bestaan tafels? Besta ik? Bestaat er zoiets als een ‘ik’?).
Het probleem met deze aanpak is van een
meer ethische aard: is het toelaatbaar om
iedereen te dwingen wekelijks uren ﬁlosoﬁe te volgen. Gezien de reacties van
de meeste studenten bij het voorstel lijkt
het mij dat dit lastig kan worden. Alhoewel, zou men het aan de studenten laten,
zouden kwantitatieve onderzoeksvaardigheden niet lang in het curriculum blijven.
Wel ligt het in de lijn der verwachting dat
een (zeer) lichte portie ﬁlosoﬁe bij iedere
student de mentale ﬂexibiliteit zou vergroten. En ﬂexibiliteit is een noodzakelijke
voorwaarde om twijfel toe te kunnen laten.
Desalniettemin zou een overdosis ﬁlosoﬁe
(zoals Heidegger: ’zijnsverstaan is zelf een
zijnsbepaaldheid van het erzijn’) te vaak

kunnen leiden tot een tegenbeweging: het
overtuigd verwerpen van de abstractie en
onzekerheid waar ﬁlosoﬁe uit bestaat.
Een andere optie zou zijn om de peer review
niet slechts na afronding van een onderzoek te betrekken, maar om tussentijds
al een onafhankelijke en anonieme lezer
de tekst te laten becommentariëren. De
ervaring als student leert dat tijdens de
totstandkoming van een onderzoek(je),
de richting ervan nog veel meer bij te
sturen is en commentaar hier dus meer
gevolg kan hebben, dan na afronding.
Ook deze optie is niet probleemloos. Ten
eerste de eeuwige vraag wie dit zou organiseren en ﬁnancieren. Ten tweede is niet
iedereen blij om nog onvoltooid werk (inclusief de nieuwe inzichten) te delen met

“Door buiten je comfort zone te
stappen, kan je deze zone
makkelijker bestuderen.”
anderen. Ten derde is er de vraag op welk
moment deze ‘controle’ dan plaats moet
vinden. Er moet al voldoende op papier
staan om een buitenstaander een oordeel
te laten vellen over het onderzoek, zonder
dat het eindresultaat al in zoverre uitgekristalliseerd is dat wijzigingen ondoenlijk worden. Een laatste probleem kan
enig gebrek aan stuurbaarheid zijn van
de zo geestdriftige onderzoekers. Zoals
de student weet kan commentaar tijdens
het schrijven veel goeds opleveren, maar
zullen in de praktijk de meeste opmerkingen als nonsens verworpen worden.

Als we nu de balans opmaken, waar bevinden we ons dan? In een situatie waar ieder
de eigen twijfel moet vinden, tussen oproepen van mensen (die wellicht te weinig twijfels zetten bij deze overtuiging) om twijfel
te zaaien. Maar wellicht dat deze column
ook een voorbeeld kan zijn om twijfel te
vergroten. Door met een ander, die het zelden met jou eens is, in discussie te gaan,
kan je gewezen worden op impliciete aannames van je denken, op ideeën die wellicht
niet zo vanzelfsprekend zijn als je denkt en
op de heikele punten van je overtuigingen.
Door buiten je comfort zone te stappen,
kan je deze zone makkelijker bestuderen.
Het zou dus veel opleveren als juist de
overtuigd kwantitatief onderzoekers zich
zouden mengen in de kwalitatieve discussies en vice versa. Dit zou veel inzicht
opleveren voor de ‘reizende’ onderzoeker. Dit zou veel inzicht opleveren voor
de ‘ontvangstcultuur’. En dit zou, zoals bij iedere menging van culturen, ook
een hoop ergernis op kunnen leveren.
Toch denk ik dat deze ergernis overkomen moet worden, want door met denkers uit geheel andere stromingen te
discussiëren kom je tot nieuwe opties
waarvolgens je kunt denken en dus handelen. En als overtuiging dat is waarop
men bereid is te handelen, is twijfel niets
anders dan de bereidheid om andere opties voor het handelen te overwegen.

Het lijkt dus erg lastig om twijfel institutioneel in te bouwen en we lijken dus
aangewezen op het ontwikkelen van een
gematigd twijfelende mentale houding.
Hiervoor is er een les van die ﬁlosofen
die ik graag wil delen. Filosofen kiezen bij
het tegenkomen van een probleem niet
zozeer tussen verschillende oplossingen
voor dit probleem. Er wordt ingezien dat
geen enkele oplossing perfect is en iedere
oplossing weer nieuwe problemen aan het
licht brengt. Hierom kiest de ﬁlosoof dan
ook tussen de problemen die verschillende
oplossingen bieden. Doordat hiermee bij
iedere oplossing niet alleen naar het positieve wordt gekeken, maar automatisch
ook naar de nadelen wordt gezocht en deze
worden vergeleken, is dit een goede instelling om gematigde twijfel te cultiveren.
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ONDERZOEK

Strafrecht, herstelrecht
en langzame vragen
CIA Magazine vraagt zich af waar verschillende onderzoekers op de EUR zich mee bezighouden.
Wat voor soort onderzoek verrichten deze onderzoekers? Ditmaal is het de beurt aan John Blad om
zijn onderzoek toe te lichten.
Door: John Blad
De vraag van de redactie om eens te beschrijven waar ik mijn onderzoektijd aan
besteed en waar mijn onderzoek op gericht
is, wordt misschien in alle onschuld gesteld
maar stelt mij eigenlijk wel voor een uitdaging. Ik zou natuurlijk kunnen kiezen voor
het gemakkelijke en snelle antwoord dat
zich beperkt in de tijd tot het heden en dan
vermeld ik, als op een formulier: het herstelrecht. Maar de vraag is dan natuurlijk,
waarom ik me eigenlijk voor het herstelrecht interesseer, want veel van mijn tijdgenoten en zelfs collega’s in de sfeer van
het strafrecht hebben niet of nauwelijks
interesse daarvoor. Is dat iets persoonlijks,
die interesse? Of zit er in het herstelrecht
iets bijzonders dat ik zie en mijn collega’s
niet (of niet op die manier). En brengt die
interesse voor herstelrecht dan met zich
mee dat ik geen belangstelling zou hebben
voor strafrecht? Indien wel, hoe zie ik die
verhouding daartussen dan eigenlijk? Is het
strafrecht het kader voor het herstelrecht?
Of zie ik het herstelrecht als een alternatief voor het strafrecht? En wat dan van
het strafrecht? De straf ? De procedures en
de praktijken? Het recht? Kortom: onder
het gemakkelijke en snelle antwoord, dat
ook in de lift kan worden gegeven, liggen
allemaal vragen van het soort dat door de
humanistische ﬁlosoof Harry Kunneman ‘
langzame vragen’ wordt genoemd. Vragen
waarvan de overdenking veel tijd vraagt en
die misschien wel helemaal nooit tot een
echte beantwoording worden gebracht.
Die vragen zijn vooral ook langzaam omdat
ze eigenlijk steeds blootleggen dat er tussen
zogeheten ‘objectiviteit’ en objectieve ontwikkelingen enerzijds en ‘subjectiviteit’ en
subjectieve (persoonlijke) ontwikkelingsgang anderzijds diepe verbanden zijn: mijn
doordenking van welk verschijnsel of probleem zich dan aan mij voordoet zegt ook
iets over mij: er is geen subject-object scheiding zoals die in de oude wetenschapsleer
werd gesuggereerd. De wetenschapper en
het bestudeerde staan in nauwe relatie en
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interactie met elkaar. Dus waar moet ik het
in hemelsnaam in dit stukje over hebben?
Ik grijp terug op een oud recept en gebruik
beschrijvingen die ik al eerder heb gebruikt.
Ik ging rechten studeren omdat ik in het
vormingswerk voor werkende jongeren –
een werksoort van de jaren 1970 die nu allang niet meer bestaat – door de verhalen
en ervaringen van die jongeren geconfronteerd werd met veel onrecht dat hen, althans
op zijn minst in hun ogen, werd aangedaan.
Wat stelt pedagogiek en persoonsvorming

“Vragen waarvan de
overdenking veel tijd
vraagt en die misschien wel
helemaal nooit tot een
echte beantwoording
worden gebracht.”
voor als de mens zich moet vormen onder
condities van onrecht? Dus ik wilde iets
doen aan het structurele gebrek aan rechtshulp voor maatschappelijk kwetsbare groepen en dacht als advocaat wellicht meer te
kunnen betekenen dan als vormingswerker.
En kwam terecht in een destijds zeer kritische juridische faculteit te Rotterdam: kritisch vooral ten opzichte van het geldende
(straf-)recht, dat volgens de analyses van
de hoogleraren vooral tot (verborgen) doel
had de bestaande machtsstructuren en –
ongelijkheden te reproduceren. Let wel: het
was niet alleen de roemruchte Hulsman die
dat aan de orde stelde, ook zijn collega Ter
Heide, met wie hij toen nog geen ruzie had,
sprak over het strafrecht als een ‘fuik’ , een
vorm van ‘onrecht’ of op zijn minst een
zodanige ruwe, ja onbeschaafde versie van
recht dat zij op den duur zou gaan verdwijnen. Op het eerste college Inleiding tot het
recht (1976) werd ik zo door Ter Heide geconfronteerd met het toekomstig verdwijnen van het strafrecht, waarvan de functies

grotendeels zouden worden overgenomen
door het verﬁjnde privaatrecht.
Met recht de fundamentele onrechtvaardigheden in de wereld te lijf ? Voor altijd was
de gedachte dat dat zo zou kunnen werken
kwestieus geworden: een langzame vraag
was geboren waar ik naar oplossingen had
gezocht. Later in mijn studie ging ik me
steeds meer interesseren voor het strafrecht
en ik wilde bij mijn afstuderen zelfs ofﬁcier van justitie worden: ik was daar ook al
voor aangenomen bij de toen nog bestaande RAIO-opleiding. Maar ik kreeg ook een
aanbod bij de sectie strafrecht te beginnen
‘in de wetenschap’ en daar heb ik uiteindelijk voor gekozen. Daardoor kwam ik in
de positie waarin ik mijzelf wetenschappelijk kon gaan ontwikkelen en wellicht
kon bijdragen aan de bestudering van het
strafrecht enerzijds, en van de alternatieven
voor het strafrecht anderzijds. Hoogleraar
Hulsman had al in 1977 het standpunt gepubliceerd dat het strafrecht gewoon moest
worden afgeschaft en dat die afschafﬁng
de belangrijkste voorwaarde was voor het
doen verdwijnen van de grote en zware
maatschappelijke problematiek van misdaad en straf. Dit abolitionisme hield vooral in de afschafﬁng van de laatstgenoemde
twee concepten ‘misdaad’ en ‘straf ’. Niet
meer gebruiken, die woorden, en je gaat
alles in een ander licht zien. Je gaat oplossingen zien waarvoor je eerst blind was. In
mijn proefschrift, in 1996 verdedigd, heb ik
dat abolitionisme van Hulsman als eerste
(in Nederland) systematisch onderzocht en
uiteindelijk verworpen: maar het heeft me
nog meer in een rivier van langzame vragen
gestort. De bestudering van het abolitionisme had en heeft ironische effecten: zo
moet je om dat echt te doorgronden het
strafrecht – in al zijn verschillende, toegeschreven, reële, latente en manifeste functies – leren begrijpen als maatschappelijke
institutie. En dat begrip leidt tot nadenken
over maatschappelijke instituties als zodanig en de mate waarin wij daardoor beheerst

om althans voor bepaalde disfunctionele
aspecten van het strafrecht andere oplossingsmogelijkheden naar voren te brengen.
Naar mijn ervaring kunnen bijvoorbeeld in
het kader van een pleidooi voor mediation in
strafzaken allerlei excellente gedachten, die
door de voorstanders van een functioneel

“De oproep tot de
‘afschaffing’ van iets
suggereert dat we dat
kunnen, zoals we
natuurlijk een meubelstuk
kunnen wegdoen.”

John Blad

worden, tegenover de mate waarin wij die
instituties beheersen en doeltreffend kunnen veranderen. De oproep tot de ‘afschafﬁng’ van iets suggereert dat we dat kunnen,
zoals we natuurlijk een meubelstuk kunnen
wegdoen, of in ons persoonlijk leven kunnen besluiten nooit meer iets te doen, na te
laten of te zeggen. Als maatschappelijke
instituties verdwijnen, is dat dan het gevolg
van een besluit? Of het besluit van een
voorafgaand, ongestuurd proces?
Het abolitionisme verworpen dus, maar
dan het strafrecht toch zeker omarmd?
Neen! Hulsman heeft mij wel overtuigd
dat het enige strafrecht dat aanvaardbaar
geacht kan worden, een zeer terughoudend,
een zeer minimaal en bescheiden strafrecht
zou moeten zijn. Niet zozeer vanwege de
juridische aspecten, niet zozeer vanwege
het recht, maar door het overmatig en mateloos gebruik van de ﬁguur waarop het
strafrecht is gefundeerd, de straf. Was het
strafrecht, zoals we dat sinds rond 1800
geïnstalleerd hebben zien worden, vooral
bedoeld als normerend kader voor de buiten-juridische manier van doen – straffen
- , waarbij dat straffen werd aanvaard als
‘ultimum remedium’, na ruim twee eeuwen
ontwikkeling wordt de straf gezien als de
éérste toevlucht die men neemt om maatschappelijke conﬂicten en problemen te lijf

te gaan, wil men meer en zwaarder straffen en wil men eigenlijk niet meer dat de
politieke praxis van de leedbedreiging en
bestrafﬁng wordt genormeerd en beperkt
door een autonoom strafrecht. Die ontwikkeling is in Nederland vooral dominant geworden vanaf het begin van de jaren tachtig en lijkt tegenwoordig nog ongeremder
te zijn door de aanvaarding van zogeheten
‘expressieve’ functies van de straf: we mogen met de straf best laten zien hoe ‘erg’
we iets vinden. Daarin behoeven ‘we’ ons
niet in te houden. En we hoeven niet meer
na te denken over de consequenties van
onze reactie op de ernstig geachte ‘misse
daad’ : voor zover die fnuikend en zelfs fataal zijn voor de gestrafte is dat zijn eigen
schuld……….
Het strafrecht is in mijn ogen een functioneel en rationeel-ethisch vraagstuk met vele
dimensies, dat ieders aandacht en bestudering waard is. En in mijn bestudering sta
ik in een bepaalde ‘traditie’, ben ik ontvankelijk geweest voor bepaalde benaderingen
en minder voor andere en volg ik interesses
die diep verankerd zijn in mijn persoonlijke
en academische ontwikkelingsgang.
Als ik het strafrecht niet omarm, ben ik dan
geheel gewonnen voor het herstelrecht?
Neen! Maar bestudering van het herstelrecht biedt weer nieuwe invalshoeken

strafrecht naar voren zijn gebracht in de
tijdsperiode vóór het huidige ‘penaal populisme’ , weer nieuw leven worden ingeblazen. Tegenover de vergroving van het
strafrechtelijke denken in termen van afschrikking en onschadelijkmaking kunnen
de denkbeelden van een ‘positieve generale
preventie’ (ofwel normeducatie) en rehabilitatie in een nieuw jasje naar voren worden
gebracht, evenals de ﬁguur van de ‘functionele sanctie’: de ‘sanctionerende functie’
van allerlei beslissingen in het kader van het
strafproces, die niet inhouden het opleggen
van een straf. Kan het strafbegrip zich wegontwikkelen van het bewust en beoogd opgelegd leed? Een zeer langzame vraag.
Tegenover het zich ontwikkelende ‘daadstrafrecht’ kunnen we er op staan dat het
‘daad-dader-complex’ weer meer in beeld
zal worden gebracht, waarbij natuurlijk
de attitude van de dader ten opzichte van
zijn eigen daad van groot belang is voor
de afdoening en voor zijn toekomst. Maar
of men zich nu herstelrechtelijk oriënteert
of niet: bij min of meer ernstige delicten
zullen we toegroeien naar een beslissingspraktijk waarin het gaat om het ‘daderdaad-slachtoffer’ – complex: wat is nu een
adequate reactie van het recht, gegeven de
objectieve, subjectieve en intersubjectieve
elementen van de delictsgebeurtenis tussen dader en slachtoffer. Het herstelrecht
biedt aantrekkelijke opties waarbinnen het
politiek uitspelen van de (veronderstelde)
belangen en behoeften van slachtoffers
tegenover die van verdachten, daders en
veroordeelden in het kader van een toenemende repressie (die zich voedt met de
eerst bevorderde polarisatie). Hoe zal de
integratie van slachtoffers en van mediation
in het strafrecht zich verder ontwikkelen?
Het is alweer een langzame vraag. Gelukkig
ben ik altijd een langzame leerling geweest.
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COMMON SESSIONS

Common Study Programme
on Criminal Justice and Critical Criminology

Na twee keer een programma rondom het thema van de economische crisis gehad te hebben, werd het
tijd voor iets geheel anders . Met het thema ‘Epistemology and Methodology As Tools For a Critical
Analysis’ werd in Porto een kritische blik te geworpen op het criminologisch onderzoek en de (publieke)
rol van de onderzoeker. Dit keer geen spannende ontruimingen, protesten en onrust, slechts een staking
van het vliegveldpersoneel op de dag dat velen van ons huiswaarts wilden keren. Porto: de stad van de
portkelders en de Ribeira, maar vooral ook een stad van tegenstellingen. Dat leek zijn weerklank te hebben in de gehouden presentaties. Een zeer gevarieerd programma met een breed scala aan onderwerpen
passeerde de revue.
Door: Pien van de Ven en Jimmy Maan
Beeld: Jenny Kießling en Ilham Balizi

Cândido da Agra, de dean van de faculteit
der rechtsgeleerdheid van de universiteit
Porto, kon ons, vanwege urgente managementszaken niet persoonlijk toespreken.
Wel kon Rita Faria, docent criminologie aan
de universiteit van Porto, zijn woorden uitspreken, waaruit vooral de waardering voor
het criminologische onderzoek dat aan de
universiteit plaatsvindt in naar voren kwam.
De eerste presentatie met de titel ‘Qualitative
criminology: the relation between theory, research
question and methodology’ werd gehouden
door onze eigen professor Van Swaaningen. Een belangrijke vraag die hij de zaal
voorlegde was wat de gewenste positie van
criminologie in de maatschappij is. Moet
de criminologie als public institution onafhankelijk onderzoek leveren aan politici
en burgers, of is de onafhankelijkheid pas
compleet als de criminologie een kritische
houding in het maatschappelijke debat aanneemt en zich hier actief in mengt?
Keit Sothcott, docent aan de Middlesex
University, haakte in zijn presentatie hier
op in door het nut van criminologisch on-

Porto 21-23 mei 2012
University of Porto
Thema: Epistemology and Methodology As Tools For a Critical Analysis

derzoek aan de kaak te stellen. Met een te
diepgaande zoektocht naar kennis, waar
uiteindelijk niks mee wordt gedaan, vervreemdt de criminologie zich nog meer van
het publieke debat. De onbruikbare kennis
die veel onderzoek oplevert wordt ook te
ingewikkeld, of zoals Keith verwoordde:
“You can’t use your knowledge if the public won’t
buy it”
David Brotherton van de John Jay College
of Criminal Justice, New York, gaf ons
meer inzicht in de wereld van de Amerikaanse wereld der gangs aan de hand van
zijn onderzoeken in Chicago en Long Island. Hierbij besprak hij de verschillen
tussen de ‘criminological imagination’ en de
‘social scientiﬁc safari’. Etnograﬁsch onderzoek hoort volgens hem dan ook dieper
te gaan dan de safari-achtige wijze waarop
sommige onderzoekers hun omgeving bestuderen. Actieve betrokkenheid bij de onderzoeksgroep is volgens Brotherton de
sleutel tot de informatie die een sociaal etnograaf nodig heeft bij het beschrijven van
zijn onderzoeksgroep.
Vanwege de geplande stakingen op vrijdag

Een zaal vol (kritische) criminologen
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was er een aangepast programma waarbij
de presentaties van de staﬂeden plenair
werden gehouden en die van de studenten in verschillende sessies verdeeld over
twee zalen. Het was aan Laura van Baaren
en Leonie Kusters van onze Erasmus Universiteit om het spits van de studentenpresentaties af te bijten met hun presentatie
‘Being part of public criminology’. Onder het
motto ‘explore the ﬁeld’ stuurde Robert Park
al begin twintigste eeuw zijn studenten het
veld in om onderzoek te doen en zo zelf
te ervaren hoe het er in de praktijk aan toe

“You can’t use your
knowledge if the public
won’t buy it.”
gaat. Theorie en praktijk stroken namelijk
lang niet altijd met elkaar, wat tot de nodige tegenstellingen en hiaten kan leiden
tussen wat in de boeken staat en hoe dat in
de praktijk zijn uitwerkingen heeft. Laura
en Leonie hebben Park’s advies opgevolgd
door beide vrijwilligerswerk te doen. Laura
werkt mee aan de resocialisatie van een ze-

Lisanne Visser tijdens haar presentatie

dendelinquent in het COSA project en Leonie brengt kinderen van een gedetineerde
naar de gevangenis voor qualitytime met hun
vader voor het OKD. Beiden onderstrepen
het belang van dit werk voor de betrokkenheid bij hun studie. Door praktische ervaringen op te doen, is voor hen de theorie
meer gaan leven en kunnen zij ook buiten
de boeken ervaren hoe de wereld van de
criminologie er uit ziet. Door het combineren van het werk en hun studie bevinden
zij zich in het veld tussen vrijwilligerswerk
en onderzoek doen: ‘Field oriëntation’ zoals
zij het noemen. Een actieve rol in het veld,
zonder echt onderzoek te doen.
In de presentatie van de Hamburgse Kolja
Schild en Martha Ehrich werd geopperd
om de klassieke benadering van criminaliteit los te laten en criminaliteit te zien als
een technische storing. Geen systeem is vrij
van technische storingen, zoals geen samenleving vrij is van criminaliteit. Het verschil is echter dat een technisch probleem
wordt gezien als normaal en door innovatie
vaak een oplossing wordt gevonden voor
het probleem. Criminaliteit wordt niet als
normaal gezien en met het huidige (klassieke) strafrecht stagneert de boel enigszins.
Het strafrecht kan de vele ontwikkelingen
in de huidige samenleving niet bijhouden,
waardoor de aanpak van criminaliteit vaak
achterhaald is. Het is zaak om te zoeken
naar de oorzaken van een probleem en die
te analyseren, transformeren en onderzoeken in plaats van direct naar oplossingen te
zoeken. Ons strafrecht en de benadering
daarvan is dus toe aan vernieuwing en innovatie.
De dag werd afgesloten met (onder andere)
een presentatie van enkele studenten uit
Hamburg over het fenomeen ‘action research’.
Ook met dit begrip wordt het grote belang
dat onderzoekers onderzoek doen mét, in
plaats van naar de mensen waar het om
draait, voorop gezet. Bij action research staan
zaken als sociale rechtvaardigheid, eman-

cipatie en mensenrechten centraal met als
doel sociale veranderingen en veranderingen in machtsrelaties teweeg te brengen.
Het programma op dinsdag begon met een
presentatie van de Portugese Jorge Quintas

“Een actieve rol in het
veld, zonder echt
onderzoek te doen.”

over de Portugese decriminalisering van
drugsgebruik. Drugsgebruik kan er nog
steeds bestraft worden, maar via een administratieve weg. In de loop der jaren heeft
deze alternatieve wijze van handhaving van
het drugsgebruik niet geleid tot een toename van het gebruik. Wel wordt hierbij de
politie ontlast doordat slechts problematisch gebruik wordt aangepakt en de druk
op het gevangeniswezen afneemt.
Bettina Paul van de University of Hamburg
gaf in haar presentatie weer hoe de veiligheid in de maritieme sector veranderd is in
beveiliging. Veiligheid draait steeds meer
om het (in)calculeren en kwantiﬁceren van
risico’s, terwijl we weten dat er zaken zijn
die we niet (kunnen) weten: non-knowledge.
Aan de hand van scenario’s worden mensen voorbereid op noodsituaties, waarbij ze
zich inleven in wat zou kunnen gebeuren
en hoe dat zou voelen. Een probleem hierbij is dat de vele extra en nieuwe regels tot
uitsluiting en selectie leiden, omdat hierbij
risicotaxatie bovenaan staat.
De link tussen (openbare) ruimten en criminaliteit werd al door de Chicago School
gelegd. In zijn presentatie over de ‘Five
spaces of cultural criminology’ vertelde Keith
Hayward ons meer over vijf soorten ruimten die je kan onderscheiden en in verband
met criminaliteit kunt brengen. Een van
de beschreven ruimtes die men kan onderscheiden bij het doen van onderzoek is de
‘parafunctional space’, hoe de (veelal publieke)
ruimte wordt benut op wijze die niet was
voorzien, bijvoorbeeld als podium voor
grafﬁti.

Lisanne Visser, masterstudente aan onze
Erasmus Universiteit staat aan het begin
van haar scriptie over het Schengen Information System en de eventuele selectiviteit/discriminatie die dit systeem mogelijk
met zich mee brengt. Doordat het systeem
werkt op basis van risicoproﬁlering bij het
uitsluiten van toegang aan de grens lopen
mensen als op basis van hun afkomst een
grotere kans om geweigerd te worden aan
de grens. Een ander probleem dat het systeem met zich mee brengt, is dat er geen
uniform beleid is waarbij mensen tot persona
non grata in de EU worden verklaard; ieder
land levert op basis van eigen criteria namen aan van mensen die op de lijst komen
te staan.
De dag werd afgesloten met de thesisverdediging van Grace Krause uit Hamburg.
Geïnspireerd door haar opa schreef ze haar
thesis ‘Soldiers don’t go to hell. Explaining crimes
of obedience’, met als jury David Porteous
(Middlesex University), Caroline Chatwin
(University of Kent) en Rita Faria (University of Porto). In haar onderzoek had zij
een omvangrijke literatuurstudie gedaan
naar het fenomeen dat onder bijzondere
omstandigheden goedaardige mensen in
staat zijn tot de meest gruwelijke (oorlogs-)
misdaden.
Het ingekorte programma op woensdag
startte met de presentatie van Patrick Hebberecht over criminalisering van overlast in
Vlaanderen, waarbij in het huidige klimaat
de ‘Broken windows-benadering’ uitgangspunt
lijkt te zijn geworden voor lokaal veiligheidsbeleid. Gebrek aan verscheidenheid in
onderzoeksmethoden leiden dan ook momenteel tot een verschraling van het handhavingsbeleid.
Als afsluiting op deze geslaagde Common
Sessions wist Rita Faria na twee dagen vol
presentaties toch nog iedereen aandachtig
aan het luisteren te krijgen naar een overzicht van de Portugese geschiedenis der criminologie, gevolgd door een slotwoord van
de dean Da Agra.
De volgende Common Sessions zullen 29 t/m 31
oktober plaatsvinden in Budapest, Hongarije!
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10 JAAR CIA

Hoe leuk zijn ‘kut-Marokkanen’
… tien jaar later? Nog steeds ‘kut’!
Hoe leuk zijn ‘kut-Marokkanen’… tien jaar
later? Nog steeds ‘kut’!
In het eerste CIA-nummer vraagt René
zich af wat voor toekomst het woord
‘kut-Marokkaan’ heeft en geeft aan dat
het waarschijnlijk middels secundaire
deviantie van scheldwoord naar geuzennaam transformeert. René blijkt een
ziener te zijn (wat dit betreft dan). Het
woord, dat inmiddels in de Dikke van Dale
staat, 209.700 hits op Google heeft (vgl.
Rob Oudkerk 87.000, Raymzter 71.200,
Richard Staring 39.900) en een eigen
Wikipedia-pagina, heeft sinds het ‘slippertje’ van Oudkerk inderdaad het pad van
de secundaire deviantie bewandeld, getuige
deze tekst op de Hyves-pagina ‘wijzijnkutmarokkanen.hyves.nl’:

woord naffer gebruiken en verzonnen een
Rotterdamse versie: Noord-Afrikaanse
Teringlijer Op Sportschoenen. Naffer en
Natos klinken in ieder geval beter dan makakken – ‘berberapen’ die leven in Marokko
en bekend staan om hun agressiviteit
en sloopgedrag – het woord dat onze
zuiderburen gebruiken voor Marokkaanse
Belgen.

“Heb jij je er ook al bij neergelegd dat je
altijd een Kutmarokkaan!!!! zal blijven in
dit land? Voor de duidelijkheid dit is geen
Hyves voor Marokkanen die zich zelf
kut vinden, maar voor Marokkanen die
trots zijn kut gevonden te worden. Want
wij willen niet alles doen wat de Hollanders van ons verwachten, zodat ze ons wel
aardig gaan vinden. Wordt dan Lid van
de kutmarokkanenhyves....... DE HYVES
VOOR TROTSE MAROKKANEN”

Ontevreden met kut-Marokkaan, naffer
of straatterrorist, hebben MarokkaansNederlandse jongeren inmiddels zelf een
bijnaam verzonnen: mocro (zie gebruikersnamen op marokko.nl als mr_mocro, mocro_010 en mocromontana en rappers als
Para Mocro en Mocro Maniac). Het populaire ‘mocro’ klinkt stoer, kent minder
lettergrepen dan ‘kut-Marokkaan’ en kent
‘nog’ geen negatieve associaties. ‘Nog’,
omdat criminoloog Jan Dirk de Jong onlangs opperde om het begrip mocro te gebruiken voor criminele en overlastgevende
Marokkaans-Nederlandse jongeren, zodat
niet de hele groep ‘Marokkanen’ gestigmatiseerd wordt, dus om in het discours ‘het
kaf ’ van ‘de koren’ te kunnen scheiden.1
Echter vergeet hij dat een groot aantal
van de overige Marokkaans-Nederlandse
jongeren, ‘de koren’, zichzelf ook weleens
zo noemen.

Hetzelfde pad is bewandeld door het
woord naffer, dat in de jaren negentig
schijnt te zijn verzonnen door de Amsterdamse politie om te verwijzen naar
verdachten met een Noord-Afrikaans
uiterlijk (‘naf ’ is Noord-Afrikaan). Dat het
lijkt op het Zuid-Afrikaanse scheldwoord
kaffer, waarmee ‘de Blanken’ in ZuidAfrika ‘de Zwarten’ aanduidden en dat is
afgeleid van het Arabische scheldwoord
kafﬁr (ongelovige), maakt het extra beledigend. Na de eeuwwisseling wordt naffer
door Marokkaans-Nederlandse jongeren
echter gebruikt als geuzennaam, met de
Marokkaans-Nederlandse rapper Naffer als
voorbeeld. Deze rapper brengt binnenkort trouwens de mixtape N.A.T.O.S uit,
genoemd naar een meer recentere versie
van het woord naffer dat weer door de
Rotterdamse politie schijnt te worden gebruikt. Die konden als ‘echte Rotterdammers’ natuurlijk niet het ‘Amsterdamse’

Ondanks de oproep van René om het
onderwerp ‘Marokkanen’ te laten varen,
staan ‘de Marokkanen’ tien jaar later
nog steeds in the picture; de Marokkanenpaniek en bijbehorende Pavlov-reacties
zijn nog steeds. De fakkel van de opportunistische stemmingmaker Nawijn als
xenofobe proefballonenman, is inmiddels
overgedragen aan Geert Wilders en zijn
PVV: criminele ‘Marokkaanse jongeren’
dwangarbeid laten verrichten, uitzetten, in
tuigdorpen zetten, knieschoten geven, corrigeren door de in Afghanistan gelegerde
Nederlandse militairen, etc. Het is allemaal
nog steeds niet meer verrassend, nog
steeds niets nieuws onder de zon en ‘bijna’
alles kan nog steeds gezegd worden. ‘Bijna’, want het enige dat niet meer gezegd
kan worden, is dat niet alles gezegd kan
worden. Er is namelijk in het nieuwe millennium een nieuwe politieke correctheid
ontstaan, namelijk politieke incorrectheid.

1: Mocro’s zijn de nozems van nu. Een alternatief voor het begrip ‘Marokkaanse’ straatjongen (2010). In: Secondant, nr. 6, december 2010, p. 30-33.

Door: Abdessamad Bouabid

De vroegere ‘politiekcorrecten’ worden nu
gelabeld als: ‘politiek incorrect’, ‘de Linkse
Kerk’, ‘Paars’, ‘softies’, ‘struisvogels’,
‘multiculti-knuffelaars’ en ‘theedrinkers’,
oftewel als hedendaagse ‘kafﬁrboeties’.
De beeldvormingscampagne die René
aanhaalt, heeft de beeldvorming over
‘Marokkanen’ niet echt doen veranderen.
Waarschijnlijk heeft de campagne effect
gehad tot de eerstvolgende uitzending van
‘Opsporing Verzocht’. Het negatieve imago is nog steeds, ondanks de statistieken
van het CBS en SCP die uitwijzen dat
‘Marokkanen’ het steeds beter doen op
domeinen als onderwijs, arbeidsmarkt en
huisvesting. Sterker nog, na Mohammed
B. en ‘de Hofstadgroep’ zijn ‘Marokkanen’
niet alleen criminelen en ‘straatterroristen’,
maar nu ook echte terroristen.
‘Marokkanen’ zijn nog steeds hot en
geen campagne die daar iets aan kan
veranderen. Op een achter-de-schermencampagne na, waarin enerzijds Polen
worden gehypet als de nieuwe folk devils
en anderzijds de Marokkanenmoeheid
sterk wordt gevoed. Men zou dan kunnen
beginnen met het instrueren van ‘onze’
Aboutaleb om in de nabijheid van camera’s
en journalisten ‘per ongeluk’ het woordje
‘kut-Polen’ te laten vallen en vervolgens op
grote schaal Żywiec te leveren aan de nietsvermoedende Polen. Dan kan over tien
jaar een Poolse PhD-student een artikel in
het CIA-magazine schrijven met de titel:
Hoe leuk zijn ‘kut-Polen’ tien jaar later?
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PRAKTIJK

Stageverslag Nederlandse
Mededingingsautoriteit
Mijn naam is Jelle Jaspers, 23 jaar oud, ik ben masterstudent criminologie binnen het profiel ‘criminaliteit en organisaties’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het verleden heb ik onder andere ook
geschreven voor en leiding gegeven aan dit mooie magazine binnen het bestuur van studievereniging
Criminologie In Actie. Daarnaast ben ik nog in diverse andere commissies en studentbesturen actief
geweest.
Persoonlijk heb ik veel interesse in organisatiecriminaliteit, gelet op de grote schade
en schending van vertrouwen dat wangedrag van ondernemingen en andere organisaties kan veroorzaken in de maatschappij.
De inhoud van het curriculum van de master in combinatie met mijn eigen interesse
hebben mij doen besluiten meer over het
onderwerp te willen weten en mijn scriptie
hierover te schrijven. Organisatiecriminaliteit blijft echter, hoewel richtinggevend,
nog steeds een zeer breed begrip; het bevat veel verschillende vormen. Na overleg
over de mogelijkheden tot het lopen van
een stage in combinatie met het schrijven
van mijn scriptie wist ik mijn onderwerp:
kartelafspraken tussen ondernemingen. In
het kader van mijn afstuderen heb ik vervolgens zes maanden stage kunnen lopen
bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) te Den Haag. Hier heb ik mijn onderzoek gedaan en mijn scriptie geschreven.
De NMa
De NMa bestaat vanaf januari 1998, sinds
ook de nieuwe Mededingingswet (Mw) in
Nederland van kracht werd. Deze zelfstandige overheidsorganisatie (sinds 2005 Zelfstandig Bestuursorgaan [ZBO]) ziet erop
toe dat bedrijven op de vrije markt met elkaar concurreren en heeft voordeel voor de
consument hoog in het vaandel. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid die het rapport ‘Bouw uit de schaduw’
publiceerde in 2002 en onder invloed van
harmonisatie met Europese Mededingingsregels is de NMa gedurende de afgelopen
veertien jaar doorgegroeid en geëvolueerd
sinds haar oprichting. De NMa houdt
toezicht op ‘ondernemingen’ (eenheden
die economische activiteiten uitoefenen).
Hoofdzakelijk richt de NMa zich daarbij
op een drietal zaken: toezicht op concen-
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traties (fusies- en overnames), toezicht op
misbruik van economische machtspositie
en toezicht op kartels. Voor mijn onderzoek is dit laatste van belang. Ondernemingen die onderling horizontale afspraken
(afspraken tussen directe concurrenten)
maken met het oogmerk de concurrentie te
beperken schenden het kartelverbod (art. 6
Mw). Voor de aanpak van kartels heeft de
Directie Mededinging (DM) van de NMa
een aantal bevoegdheden die uiteenvallen
in algemene toezichtstaken en ofﬁciële onderzoekstaken. In het kader van deze twee
taken gebruiken de medewerkers van DM
diverse bronnen, zoals openbare bronnen,

informanten, marktstudies, schriftelijke en
digitale gegevens uit bedrijfsbezoeken en
ook informatie uit clementieverzoeken.
Clementieverzoekers zijn feitelijk ‘spijtoptanten’ die zelf deel hebben genomen aan
schending van het kartelverbod, maar door
‘opbiechten’ boetereductie en zelfs boeteimmuniteit (100 procent kwijtschelding)
kunnen krijgen in het geval dat een onderzoek leidt tot een sanctiebesluit.
Bij de NMa werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden: economen,
ﬁscalisten, juristen, bestuurskundigen, accountants, ex-advocaten, ex-politieagenten
en nog veel meer. Deze verschillende invals-

hoeken en disciplines zijn onderling complimenteus in de diverse onderzoeksteams
die zich bezighouden met bijvoorbeeld een
vermoeden van een kartelovertreding. Gezien het nog jonge bestaan van de autoriteit
lopen er naast ervaren krachten ook relatief
veel jonge mensen rond. Dit maakt de NMa
tot een organisatie die uitblinkt in diversiteit en waar de onderlinge sfeer informeel,
maar professioneel is. De NMa is een open
organisatie die complex en relevant werk
verricht voor de Nederlandse economie en
daarbij ogen en oren openhoudt voor discussie en kritiek van binnenuit (van stagiair
tot directeur) en buitenaf. Kortom, je mag
meepraten en er wordt echt naar jouw input
geluisterd (mits zinvol). Althans, dat is mijn
eigen ervaring. Het valt dan ook met recht
te vermelden dat het lopen van een stage bij
deze organisatie zeer leerzaam en daarnaast
ook erg inspirerend en gezellig is.
Wat is nu de relevantie voor de (organisatie)criminologie? Relatief weinig criminologisch onderzoek heeft zich tot op heden
speciﬁek gericht op kartelafspraken. Er is
echter wel het één en ander over gepubliceerd, zowel gevalstudies als kwantitatieve
studies (zoek maar eens op Gilbert Geis,
Katherine Jamieson en natuurlijk Henk
van de Bunt - ‘Rekeningen vereffenen in de
bouw’). In andere disciplines zoals economie en sociologie (en gerelateerde disciplines) is er echter al een aanzienlijker aantal
publicaties met betrekking tot kartelovertredingen. Bovendien is de kracht van criminologie juist om diverse disciplines elkaar
onderling te laten aanvullen en de aannames en bevindingen hieruit te confronteren
met elkaar. Daarnaast zit de meerwaarde
van criminologie hem, ook met betrekking
tot dit onderwerp, in het doen van zinvolle
aanbevelingen met betrekking tot de aanpak van crimineel en deviant gedrag. In
mijn scriptie heb ik me vooral toegespitst
op het hoe en waarom van kartelafspraken.
Ik heb enerzijds de verschillende modus operandi (handelswijze) van ondernemingen
en anderzijds hun motieven en de gelegenheidsstructuur ten aanzien van kartelafspraken beschreven. Bovendien zijn er treffende overeenkomsten tussen heimelijke
samenwerking binnen de georganiseerde
criminaliteit (in bijvoorbeeld illegale markten, zoals drugs) en tussen ondernemingen
in het kader van kartelafspraken. Het gegeven van heimelijke samenspanning heeft
immers een aantal interessante implicaties
voor het belang van afscherming van de
betreffende activiteiten en de onderlinge
controle- en sanctiemechanismen (bij het
ontberen van legale verbintenissen).

Maar wat houdt een kartelafspraak precies in? Kartelafspraken zijn, zoals gezegd,
concurrentiebeperkende afspraken tussen
ondernemingen. Deze afspraken vallen
grofweg uiteen in aanbestedingsvervalsing (overleg over inschrijfcijfers voorafgaand aan aanbestedingen), prijsafspraken
(prijsverhogingen en minimumprijzen) en
marktverdeling (marktaandeel- en gebiedsverdelingen). Om deze onderlinge afspraken te effectueren kennen verschillende
kartels uiteenlopende methoden, zoals
lijsten met klanten (die onderling verdeeld
zijn), kaarten met gebiedsverdelingen en
onderlinge verrekeningen middels het gunnen van opdrachten of valse facturen.
Recht in de praktijk
Naast law in the books leer je binnen de opleiding criminologie juist over de uitwerking
van het recht in de praktijk. Persoonlijk
vindt ik een stageperiode bij een dergelijke
opleiding eigenlijk onmisbaar. Een stage
bij een (publieke of private) organisatie
die zich bezighoudt met een vorm van effectuering van regelgeving of het houden
van toezicht biedt studenten een leerzame
kijk in de keuken. Daarbij biedt het zicht
op de moeilijkheden en bezwaren van de
van de uitwerking van het recht in de dagelijkse praktijk. Wanneer je stage ook nog
een integraal onderdeel van je onderzoek
ten behoeve van je scriptie kan uitmaken is
dit helemaal ideaal. Mijn tip is dan ook om
goed van te voren af te stemmen met je begeleider op de universiteit en je stagebegeleider wat de invulling van jouw stage precies gaat zijn en daar desnoods op papier
afspraken over vast te leggen. In mijn geval
werd ik redelijk vrij gelaten in het doen van
mijn eigen onderzoek, in de gelegenheid
gesteld om mijn eigen data te verzamelen
en werd ik ondersteund daar waar nodig.
Daarnaast werd me af en toe gevraagd iets
te presenteren over een bepaald onderwerp
en mee te denken over lopende zaken in
bijvoorbeeld brainstormsessies. Uiteraard
ziet elke stage er weer anders uit, maar een
stage in het algemeen kan ik, vanuit mijn

eigen ervaring, van harte aanbevelen. Om
af te sluiten heb ik Gerard Bakker (directeur Directie Mededinging) nog een aantal
vragen voorgelegd:
Wat is het leukste van uw functie en welke doelen
wilt u hierbinnen bereiken?
Het leukste vind ik het om jonge talentvolle
medewerkers uit te dagen om hun volle potentieel te benutten binnen deze organisatie. Hier het klimaat en randvoorwaarden
voor creëren ligt me na aan het hart. Dit
doe ik door mijn eigen enthousiasme, door
mensen te stretchen en uit te dagen, ik zeg:
“life starts where your comfortzone ends”.
Ik houd er van om mensen in de wind te
zetten en zo kent elke dag wel een held.
Wat zou u willen zeggen tegen geïnteresseerde studenten c.q. potentiële stagiairs/stagiaires?
Op dit moment zijn stageplekken lastig te
bemachtigen voor studenten, wij als NMa
hebben ze en zullen ze in de toekomst blijven aanbieden. De verbinding van onze
organisatie met de wetenschappelijke wereld en de maatschappij in brede zin is heel
belangrijk. Wij zijn hier van de competitie,
dus ik zou zeggen laat het zien: probeer
hier maar binnen te komen! Ben je goed en
niet bang voor een beetje zweet op je rug
dan moet je het vooral proberen. Onderschat bovendien je eigen inbreng als jongeling in bestaande organisaties niet. Young
Bright Minds hebben we nodig binnen de
organisatie, het levert een interessante wisselwerking op met de bestaande medewerkers en bovendien hebben we af en toe
nieuwe medewerkers nodig en kun je doorstromen. Tot slot vind ik het leuk om aan
jonge talenten te laten zien wat voor leuk
werk de publieke sector kan bieden. Grote
verantwoordelijkheden op jonge leeftijd;
maatschappelijk relevant werk kun je binnen de (rijks)overheid uitoefenen.
Wil je meer weten over de NMa of stagelopen bij
de Rijksoverheid kijk dan ook eens op www.nma.
nl en www.werkenvoornederland.nl.
De Zurichtoren van het NMa in Den Haag
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Als kersverse eerstejaars student weet je waarschijnlijk nog weinig over studeren, de Erasmus
Universiteit en Criminologie in Actie. Daarom speciaal voor jou een eerstejaarskatern! Op de
volgende pagina’s vind je alles wat je wil weten. Zo krijg je meer informatie over studeren en de
studie criminologie. Ook worden de docenten aan je voorgesteld. Dat zullen zij niet zelf doen,
maar dit doen Robby Roks en Joep Beckers voor hen. Als laatste vind je een column van Pien die
zij speciaal voor de eerstejaars studenten heeft geschreven.
Wat is Criminologie in Actie?

Criminologie in Actie (CIA) is de ofﬁciële studievereniging van de opleiding Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. CIA is een vereniging door en voor criminologiestudenten. Om jouw studietijd leuker te maken, organiseert CIA veel activiteiten: excursies, lezingen, ﬁlmavonden, borrels, feesten en zelfs een studiereis. Ook kun je vier keer per jaar je studieboeken
kopen bij CIA, want er moet natuurlijk ook gestudeerd worden.

Wat heb ik aan CIA?

Door alle activiteiten die CIA organiseert kun je je nog meer verdiepen in de criminologie. Samen met de feestjes en
de reis zorgen zij ervoor dat je medestudenten, ouderejaars en docenten nog beter leert kennen. En de studieboeken
koop je bij CIA, omdat je 10 procent korting krijgt!

Magazine

Het magazine dat nu voor je ligt, is hét CIA Magazine. Dit magazine zal vier keer per jaar in jouw brievenbus
vallen. Het is leuk om te lezen, maar nog leuker om eraan mee te werken! Lijkt het je leuk om stukken te schrijven,
te controleren of een steentje bij te dragen aan de vormgeving? Wil je in de redactie of misschien eerst nog wat meer
informatie? Stuur dan nu een mail naar hoofdredacteur@svcia.nl of kom naar het commissie info uurtje!

EERSTEJAARSKATERN

Welkom in Rotterdam
Het is voor ons altijd weer spannend om te zien hoeveel eerstejaars studenten een keus gemaakt hebben
voor de bacheloropleiding Criminologie in Rotterdam. Vanaf het begin van de opleiding (in 2001) is er
een limiet gesteld aan het aantal inschrijvingen; we willen namelijk geen massale opleiding, maar het
betrekkelijk overzichtelijk en persoonlijk houden. Vandaar de numerus fixus, die is gesteld op een instroom van 120 studenten. Dat aantal willen we graag bereiken, en dat is dit jaar ook weer gelukt.
In mei hadden zich ongeveer 150 studenten voor onze opleiding aangemeld.
Door: Henk van de Bunt & Richard Staring

De opleiding criminologie maakt onderdeel uit van de faculteit
Rechten, de Erasmus School of Law (ESL). De ESL is een ambitieuze faculteit die veel aandacht besteedt aan de verbetering
van de kwaliteit van het onderwijs en ook aan de verhoging van
de ‘rendementen’. De ESL wil dat zo veel mogelijk studenten de
eindstreep halen: verhoging van rendement met behoud uiteraard
van kwaliteit. Om dit te bereiken wordt een nieuwe onderwijsmethode ingevoerd per september 2012: het probleemgestuurd
onderwijs. Jullie zullen hierover veel informatie krijgen, en wij
hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt om er iets moois
van te maken.
Wat betekent studeren aan de universiteit? Wat is het verschil met
de middelbare school? Een van de belangrijkste veranderingen
is dat je veel moet lezen, en dus ook moet kunnen selecteren
wat wel en wat niet belangrijk is. De methode van probleemgericht leren stelt je in staat om gericht en probleem-georiënteerd
te lezen. Uiteindelijk gaat het er in een academische opleiding om
dat je kritisch kunt lezen, dat je analytische vaardigheden worden
ontwikkeld en dat je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek kunt

Inleiding Criminologie Nieuwe Stijl
De eerstejaars Criminologie studenten krijgen dit studiejaar met
een nieuwe onderwijsvorm in het eerste studiejaar Criminologie
te maken. Alle bachelor 1 vakken zullen dit jaar in het teken staan
van probleem gestuurd leren. Het gaat om kleinschalig activerend
onderwijs waarbij studenten zelfstandig en met elkaar leren om
problemen te analyseren en daar relevante vragen bij te stellen en
deze vragen aan de hand van literatuur te beantwoorden. Voor
de docenten betekent dit dat het bestaande onderwijs met hoorcolleges en werkgroepen plaats maakt voor andere hoorcolleges,
tutorgroepen en practica groepen. De tutorgroep vormt het hart
van het probleem gestuurde onderwijs en bestaat uit ongeveer
tien studenten en een tutor. De studenten hebben afwisselend een
rol als voorzitter, notulist en uiteraard als discussiant. De tutor
begeleidt ‘op afstand’ de probleemanalyse en de uiteindelijke inhoudelijke bespreking van de resultaten. Tijdens de tutorgroepen
worden ‘problemen’ besproken en geanalyseerd en gaat iedereen
zelfstandig relevante literatuur zoeken en lezen om antwoorden
te kunnen formuleren op vragen die gesteld worden tijdens de
tutorgroepen. Deze bevindingen zullen jullie wederom bespreken
tijdens de bijeenkomsten en liggen aan de basis van de kennisverwerving voor het uiteindelijke afsluitende tentamen van het
vak. Naast de tutorgroepen zijn er uiteraard nog klassieke hoor-
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doen. Grote woorden, hoge ambities maar het vormt wel de kern
van universitair onderwijs.
Jullie hebben een keuze gemaakt voor Rotterdam. Rotterdam is
een bijzonder interessante stad, juist voor criminologen. Het Rotterdamse veiligheidsbeleid is een ware proeftuin voor criminologisch onderzoek. Er gebeurt in de stad en in de haven heel veel
op het terrein van preventie van criminaliteit. Wij hebben veel
contacten met de stad, studenten kunnen stages lopen bij bijvoorbeeld de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam en in de
haven bij de douane en de politie.
Wij hechten aan de goede contacten met studenten. Niet alleen
via het onderwijs, maar ook via studiereizen, opleidingscommissie, discussies, excursies, et cetera. Het is daarom ﬁjn dat er een
hele actieve studentvereniging is (CIA) die veel activiteiten organiseert. Wordt lid van CIA!
Heel veel succes in jullie studie criminologie!

Henk van de Bunt
Voorzitter sectie criminologie

colleges waarbij alle terreinen van de Criminologie nader zullen
worden besproken door de docenten uit de opleiding en soms
ook door gastsprekers uit het werkveld. Deze hoorcolleges gaan
over wat criminologie is en hoe criminologen wetenschappelijk
onderzoek doen. De colleges gaan ook over daders en over verschillende vormen van criminaliteit (bijvoorbeeld vermogens,
geweld-, georganiseerde – of organisatiecriminaliteit). Ook gaan
we in op de werking van het strafrechtsysteem en de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke reacties op criminaliteit. Tijdens de
practica bijeenkomsten leren we jullie verschillende vaardigheden,
zoals hoe je de juiste wetenschappelijke literatuur moet zoeken en
hoe je een goed wetenschappelijk artikel moet schrijven zonder
plagiaat te plegen! Bij andere vakken leer je weer andere methodologische vaardigheden zoals hoe je een survey moet maken of
hoe je moet interviewen. En dit allemaal in een gestructureerde
periode van vijf weken, dat afgesloten wordt met een schriftelijk
tentamen. Kortom, jullie staat een actief en interessant jaar te
wachten en ik verheug me er op om met jullie kennis te maken.

Richard Staring
Universitair hoofddocent

EERSTEJAARSKATERN

Wie is wie?

Criminologiedocenten op reis
Door: Joep Beckers en Robby Roks aka Jut en Jul

Waar vind je Rotterdamse criminologiedocenten in de zomerse
onderwijsvrije periode? Niet (of in ieder geval zo min mogelijk)
in het stenen woud dat ‘schuilgaat’ (nou ja, een meer treffende
benaming is in feite niet te bedenken) onder de naam Woudestein.
In deze onderwijsvrije periode doen de gangen op de zesde en
zevende verdieping van het L-gebouw, ‘L’ voor intimi, denken aan
Nederlandse stranden in de meteorologische zomer. Ze zijn leeg,
volledig leeg. Wonder boven wonder houdt het dak de neerplenzende regendruppels (het weer voor de komende dagen: regen
met af en toe een bui) buiten, maar de loslatende plafondtegels,
piepende muren, niet naar behoren functionerende printers en
alsmaar meer tot zwart slootwater verwordende oploskofﬁe doen
zelfs de meest dappere criminoloog besluiten andere (en per
deﬁnitie betere) oorden op te zoeken. Maar waar gaan zij heen?
Onze waarde hoofdredacteur vroeg ons, Jut en Jul (wie is wie
eigenlijk?), recentelijk om op een ludieke wijze enkele zeer gewaardeerde collega’s voor te stellen aan de beginnende criminologiestudent. Omdat menselijk contact sinds de grote verhuizing
die voor zomerreces doorgaat niet langer mogelijk is, zullen wij
onze omschrijvingen laten afhangen van waar en hoe wij denken
(hypothetisch dus!) dat onze collegae hun welverdiende vakanties
spenderen. Centraal staan daarbij enkele hoorcollegedocenten die
jullie in het eerste jaar van jullie criminologische opleiding gaan
tegenkomen. In lijn met het nieuwe onderwijssysteem willen we
jullie geen pasklare omschrijvingen bieden, maar kiezen we voor
de interactieve weg. Het leerdoel geven we jullie wel alvast cadeau:

Probleem 1: wie is wie?
Raad de criminologiedocent!

Hieronder volgt een viertal beknopte vakantiebeschrijvingen van
huidige criminologische B1-docenten. Aan jullie de taak om onderstaande geanonimiseerde introducties aan de juiste docenten
te koppelen. Het antwoord kun je sturen naar roks@law.eur.nl of
beckers@law.eur.nl. De eerste volledig juiste inzending (vermeld
daarbij ook de herkenningspunten die je tot de bewuste antwoorden brachten) ontvangt een gesigneerd shirt van de criminologische zaalvoetbaltrots, de Lombrosians (in de modieuze kleuren geel
en bruin en voorzien van originele gebruikssporen – een waar
collector’s item).
I. Deze ‘jonge’ professor reist dit jaar wederom van ‘east coast’
naar ‘middle east coast’. Docent I stapt zonder de daarvoor benodigde documenten (illegaal, ongedocumenteerd, of illegitiem
dus) op een overvol en krakkemikkig, doch knus roeibootje naar
de transcontinentale luis in de pels van Neerlands Grote Blonde
ex-Gedoger, Geert – das war einmal - Wilders. Oftewel, docent
I bezoekt Turkije. Aldaar begint hij de dag met enkele koppen
lokale kofﬁe, bezoekt hij vervolgens verscheidene oude vrienden
(hij spreekt de taal) en stuurt hij, tot slot, zijn Rabobankraceﬁets
tegen het Turkse gebergte op. Bovenop concludeert hij gelukzalig: ‘Deze reis heb ik toch maar mooi onder eigen regie volbracht!’
II. ‘Kwaliteit gaat boven kwantiteit’ is zijn werkmotto, maar qua

vakantiebestemming hanteert docent II slechts twee voorwaarden: als het maar warm en stedelijk is. Deze losbandige enthousiasteling met een genetisch bepaalde reislust houdt van urbane
omgevingen met een rauw randje. Niets doet zijn hartje sneller
kloppen dan een anarchistische grootstad waar de mensen divers,
de boekenwinkels uitpuilend en de coffeeshops talrijk zijn. Overdag bewandelt deze scherpzinnige peiler van de diepste menselijke krochten graag de met zwerfafval bestrooide straten van
vergeten wijken om zijn dag af te sluiten met een bezoek aan een
grootschalige paringsdans tussen twee rivaliserende voetbalsupportersgroeperingen.
III. 150 Bij 150 meter en met muren van 25 meter hoog. Meten
is weten. En metingen vertelden ons dat de hangende tuinen van
Babylon de voornoemde afmetingen kenden. Na skiënd van besneeuwde driehoeken te zijn afgedaald en snorkelend vloeibare
kubussen te hebben bestudeerd, bezoekt docent III de bakermat van de studie naar patronen en structuren, het voormalige
Babylonië of het huidige Irak. Bang om slachtoffer te worden
van militaire of rebelse uitspattingen is deze jonge Adonis niet;
jarenlange gevechten met statistische vraagstukken hebben hem
gepokt en gemazeld. Na zijn bezoek aan de in zijn kringen heilige
Iraakse grond vervolgt docent III, Brabants getallendokter for life,
zijn reis door de wiskundige historie met een bezoek aan het als
Atlantis zinkende Griekenland op zoek naar ‘jongere’ idolen als
Archimedes, Euclides en Pythagoras alvorens nog wijzer terug te
keren naar het studentikoze collegiale vragenvuur dat hem aan de
Burgemeester Oudlaan wacht.
IV. De zomer komt als geroepen voor de immer strak in pak
gestoken criminologisch manager par excellence. Meer dan wie dan
ook is deze vergadertijger aan het einde van een collegejaar toe
aan rust, aan een plek waar zelfs de muren zwijgen. Docent IV,
lichtbaken in deze woelige ﬁnanciële tijden, brengt de zomer gekluisterd aan zijn monitor en bij tijd en wijlen gebogen over zijn
schrijftafel door in nostalgisch nat Nederland. Sterker nog, docent IV – je weet wel, die met dat merkwaardige loopje – verlaat
nimmer Rotterdams grondgebied. Wanneer zijn ‘kinderen’ eropuit trekken om de wijde wereld te verkennen, ontkurkt hij een
goede ﬂes witte wijn, ziet hij uit zijn raam kijkend de plaatselijke
jeugd tegen een bal aantrappen en waarschuwt hij in zijn hoofd
alvast de nieuwe eerstejaars criminologiestudenten: ‘De universiteit is geen school’, diepe zucht.
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Rotterdam
Door: Pien van de Ven

‘Rotterdam, de mooiste rotstad die er is’. Google het, Youtube het en leer het uit je
hoofd, want het komende jaar zul je dit nummer nog vaak horen. Of het nu op de societeit (Soos) van de studentenvereniging Is waarvoor je je in Eurekaweek impulsief hebt
ingeschreven bij een ontzettend coole gozer of op een dronken avond waarop je per
ongeluk in de Skihut (het Hutje) belandt - in de Skihut beland je niet gepland. En al helemaal niet nuchter - , als echte Rotterdamse student ontkom je niet aan dit nummer vol
met sprekende oneliners over Rotterdam (Roffa, Nultien).
Rotterdam is lelijk, ongezellig en rauw. Het is groots, gevaarlijk en een grote bouwput.
Kijk alleen al naar de universiteitscampus (de Uni) : als je je weg over deze zandvlakte
al kunt vinden, is het vervolgens een kunst om over je maandagdip heen te komen met
de oude, grijze ‘monumentale’ panden om je heen. Rotterdam is helemaal niet leuk. Tot
je er studeert, woont, leeft. Rotterdam is continu in beweging, divers en multicultureel wat
deze stad tot een hele andere stad maakt dan iedere andere Nederlandse (studenten)
stad. Geen onzin in Rotterdam. Doen wat je moet doen en zeggen waar het op staat.
Rotterdam is eigenlijk alles wat de opleiding criminologie niet is. De opleiding is kleinschalig, gezellig en toegankelijk. Toch biedt Rotterdam de beste (thuis)haven voor deze
bijzondere opleiding. Door de unieke allure van Rotterdam biedt de stad ontelbaar
mogelijkheden om je studie in praktijk te brengen, te beleven. Wat je in je studieboeken
leest, zie je op straat gebeuren. In positieve zin.
Beste nieuwkomer, je hebt gekozen voor een topuniversiteit in een prachtstad aan de
Maas.
Loop ’s avonds maar eens een rondje over de Boompjeskade (de Boompjes) en de Erasmusbrug (de Zwaan), drink een biertje op het terras in de Oude Haven zodra de zon
schijnt of ga cultuur snuiven in het Oude Westen. Leer deze Rotstad kennen en zie hoe
groot het aanbod is aan kansen die het je biedt. Rotterdam is inderdaad groot, rauw,
lelijk en anoniem. En dat is precies wat Rotterdam tot een geweldige stad maakt. Heb
geduld, je gaat van Rotterdam houden.
Ik wens je veel plezier met het uitzoeken van het metrostelsel, je weg te vinden op de
universiteit en je door de werkgroepen op brakke ochtenden heen te worstelen. Vergeet
vooral niet dat je studententijd niet alleen maar om die 60 ECTS halen draait. Studeren
is meer, veel meer dan dat. Zoals mijn ﬁlosoﬁe leraar altijd zei: ‘studeren is fun’. En geloof me, die man kan het weten. Het is tenslotte een ﬁlosoof.

DE BESTE BAGAGE VOOR
EEN GOUDEN TOEKOMST

WIN EEN VANMOOF FIETS

FIETS DOOR JE STUDIE MET DE
GOUDEN KLUWER COLLEGEBUNDEL
Niet voor niets de meest gebruikte wettenbundel:
•
•
•
•
•

Twee compacte delen
Uitgebreide inhoudsopgave
Zeer uitgebreide registers
Trefwoorden in de marge
Talloze verwijzigingen naar
aanverwante wet- en regelgeving

• Zelfklevende, voorbedrukte en blanco tabs
• Inclusief online- en mobiele versie,
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CIA ACTIVITEITEN

European society for the study of
symbolic interaction
De bollebozen onder ons konden al genieten van de vakantie, de rest moest blokken voor hertentamens
en ook CIA ging nog even door met de mede-organisatie van een heus congres. De European Society for
the Study of Symbolic Interaction (ESSSI) streek op 4 juli neer op Woudestein en kan terugkijken op
drie geslaagde dagen. Enkele hoogtepunten.
Door: Myriam Scheffer
Beeld: Jeff Ferrell & Michael Stasik

De eerste presentatie was gereserveerd
voor Jennifer Lynn Murray van de Indiana
State University en haar onderzoek naar de
Columbine en Virginia Tech schutters. Zij
maakte een etnograﬁsche inhoudsanalyse
met dagboeken, manifesten, blogs, foto’s,
tekeningen, video’s, dossiers en nieuwsberichten van en over Columbine schutter Eric Harris en Virginia Tech schutter
Seung-Hui Cho. Ook sprak zij met slachtoffers, ooggetuigen en familieleden.
Haar onderzoek naar de levensloop van
massamoordenaars laat zien dat de meesten een ernstige verstoring in hun psychologische en sociale ontwikkeling hebben

meegemaakt. Ze slagen er vaak in om op
een heel basaal niveau contact te hebben
met anderen, maar ze slagen er nooit in om
op een productieve manier volledig aan de
maatschappij deel te nemen. Vervolgens
maken ze iets mee (some catalyst event) en de
psyche breekt.
Om het zelfbeeld weer te herstellen, nemen
ze hun toevlucht tot verschillende soorten
fantasieën. Ze fantaseren over wraak, over
het herstellen van hun mannelijkheid, over
moord/zelfmoord en over aandacht krijgen
via een schanddaad. Door hun bitterheid
ten opzichte van zichzelf en van anderen
fantaseren ze niet alleen over het ontvluch-

“De Balabala roken en drinken waar en wanneer ze zin hebben.”
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ten, maar ook over het overstijgen van hun
gevoelens van ontoereikendheid, onzekerheid en waardeloosheid. De maatschappij
zal hen door de moordpartij als machtig,
slim en superieur zien.

“Hier komt het
Baywatch syndroom
om de hoek kijken.”
Uit het bestuderen van dagboeken, blogs
en tekeningen blijkt dat de schoolschutters
veel werden gepest en dat ze een antiheldideaal nastreefden. Harris, de Columbine
schutter, had volgens Murray vooral problemen met zijn identiteit en probeerde te
overcompenseren. Cho, de Virginia Tech
schutter, noemde zichzelf ‘?’. Volgens
Murray was hij een raadsel voor zichzelf.
Cho idealiseerde het Columbine drama
en uit tekeningen blijkt dat hij al heel lang
moorddadige fantasieën had. Het feit dat
niemand alarm heeft geslagen wijt Murray
aan de Amerikaanse claimcultuur. Leraren
en schoolleiding zijn als de dood voor een
rechtszaak en houden zich liever afzijdig.
Vlak voor de lunch gaf John Johnson van
de Arizona State University, een autoriteit
op het gebied van symbolische interactie
met een halve eeuw ervaring, een inspirerende presentatie. Hij benadrukt dat onderzoekers het niet te ver van huis moeten
zoeken. Start met onderzoek op de plek
waar je bent, jouw eigen leven, jouw eigen
omgeving, jouw eigen interesses. Neem
een duik en zie wat er gebeurt. Deze vorm
van onderzoek doet volgens Johnson geen
afbreuk aan de integriteit, het levert juist
meer op. Door de passie van de onderzoeker met betrekking tot het onderwerp, omgeving of de personen gaat het onderzoek
verder dan normaal en dat is nodig.
Na de lunch (met veel geklaag over de prijzen) ging de dag verder met presentaties
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over zeer diverse onderwerpen: dansers,
prostituees, drugsdealers, een huisvestingsproject voor vrouwen in Zuid-Afrika, religie in Papua Nieuw Guinea en de houding
van Maltezen ten opzichte van immigranten.
Aan het einde van de middag was ‘onze’
Mark van der Giessen aan de beurt om
iets te vertellen over zijn onderzoek naar
geweld tegen ambulancepersoneel. Dat
is geen uitzonderlijk onderwerp, maar de
door hem gekozen invalshoek is dat wél.
Van der Giessen wil met zijn onderzoek
een thick description van persoonlijke ervaringen met agressie en geweld leveren.

Hij heeft semigestructureerde diepte-interviews afgenomen bij ambulancepersoneel
uit Rotterdam en Den Haag. De interviews
werden vaak onderbroken, maar het personeel was zeer vriendelijk. Het vinden van
respondenten werd bemoeilijkt door een
zekere machocultuur die onder het ambulancepersoneel heerst, maar uiteindelijk
heeft Van der Giessen 16 personen gesproken waaronder ook teammanagers en
counselors.
Een belangrijke onderzoeksvraag was of
ambulancepersoneel zich gedraagt volgens
de verwachtingen van de samenleving. Hier
komt het Baywatch syndroom om de hoek kij-

Datasarous
Bovenstaande tekening van Jeff Ferrell geeft precies het punt weer wat hij al een
aantal jaar maakt. Kwalitatieve onderzoekers van nu houden zich teveel bezig met
methodologie. Voor een deel is dat veroorzaakt door het feit dat kwalitatief
onderzoek moet opboksen tegen het veel gangbaardere kwantitatief onderzoek,
het nut moet volgens sommigen nog bewezen worden. Een andere oorzaak is het feit
dat veel wetenschappers etnograﬁe als hét methodologische antwoord zien; het is dé
tegenhanger van cijfers en statistieken.
Ferrell zou graag weer ‘ouderwets’ kwalitatief onderzoek zien in de geest van de
Chicago School. Die onderzoekers wisten volgens hem helemaal niet hoe ze onderzoek
moesten doen, ze schreven gewoon op wat ze zagen en hoorden. We zouden in alle
eerlijkheid onze onderzoekspraktijken moeten bekijken en het niet als methode moeten
zien, maar als een gevoeligheid voor de sociale wereld om ons heen en al zijn nuances.
Een vermogen om onze aannames over de wereld los te laten, om ons ego aan de kant
te zetten. Volgens Ferrell is het misschien wel het beste om helemaal weg te varen van
methodologie. Die reis alleen al levert ons niet eerder beschikbare inzichten en
oriëntaties op.

ken. In de gelijknamige televisieserie (en
andere series en ﬁlms) krijgt iemand met
een hartaanval de peddels op de borst en
leeft weer. Dit komt natuurlijk niet overeen
met de realiteit, maar bij 80 procent van de
mensen schijnt dit beeld te leven. De harde
werkelijkheid komt daardoor nog meer aan.
Zo vertelde één van de respondenten over
een geval waar het ambulancepersoneel
door een grote groep omstanders bedreigd
werd met de woorden ‘Als hij sterft, dan
jullie ook’. De man was al dood, maar de
broeders zijn net zolang doorgegaan met
reanimeren tot ze de locatie veilig konden
verlaten. Ze deden net alsof om hun veiligheid te garanderen en het beeld wat bij de
omstanders bestaat te behouden.
Conﬂictbeheersing is tegenwoordig voor
ambulancepersoneel net zo essentieel om
hun taak uit te voeren als medische kennis. Het is een onderdeel van de dagelijkse
routine. Volgens Van der Giessen is het
meeste ambulancepersoneel prima in staat
om op een effectieve manier een conﬂict
te beheersen, maar hij zou graag verder onderzoek doen. Een klein deel van het ambulancepersoneel lijkt namelijk het grootste
deel van het geweld te krijgen.
De tweede congresdag was iedereen om
half tien, in meer of mindere mate beïnvloed door de afsluitende borrel van de
vorige dag, weer paraat. De dag begon
met een Rotterdams blok van presentaties
van achtereenvolgens Tom de Leeuw, Roel
Pieterman en Thaddeus Müller. Daartegenover (er waren ook parallelle sessies)
werden presentaties gegeven door Amerikaanse, Utrechtse en Oekraïense deelnemers over de verandering van de ofﬂine
wereld door de online wereld. In een van
deze presentaties zette Marijn van Herpt,
van de Universiteit Utrecht, uiteen hoe
handelingen in (online-) games niet per deﬁnitie dienbaar zijn aan het graﬁsche geweld,
maar meer gericht op het bereiken van een
ﬂow in het spel en vast te houden.
Na de kofﬁe hingen de deelnemers aan de
lippen van de ongetwijfeld bekende Jeff
Ferrell, verbonden aan de Texas Christian
University en de University of Kent. In zijn
ronkende monoloog ‘Drifting from Method’
wees hij de aanwezige kwalitatieve onderzoekers op het gevaar van te veel tijd besteden aan het bewijzen van methodologisch
nut. Dit doet afbreuk aan de potentiële
kracht en wonderbaarlijkheid van kwalitatief onderzoek. We moeten niet bang zijn
om ‘fouten’ te maken, want juist uit die fouten ontstaan de meest innovatieve ideeën.
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Ferrel noemt de focus op methodologie
een unnatural preoccupation. Speciaal voor
CIA Magazine tekende hij zijn bijbehorende Datasaurus (zie kader).
De middag was, niet geheel toevallig,
hoofdzakelijk gevuld met presentaties van
etnografen. Het ging in deze presentaties
niet om de inhoud van het onderzoek,
maar vooral over het uitvoeren van het onderzoek. Yvonne Jansen van TNO Hoofddorp illustreerde bijvoorbeeld dat het doen
van etnograﬁsch onderzoek onder collega’s
tot rare situaties kan leiden. Een aantal collega’s waar ze voorheen goed contact mee
had, wilde niets meer met haar te maken
hebben. Caroline de Man uit Brussel vertelde dat het meedraaien met politieagenten
effect had op haarzelf als persoon. Tijdens
een conﬂictsituatie lukte het haar niet om in
haar rol van observator te blijven en greep
ze in. Niets ernstigs, ze pakte een vrouw
vast en maande haar tot kalmte, maar ze
schrok er enorm van.
Aan het einde van deze donderdag was
er aandacht voor het bestuderen van gemarginaliseerde groepen. Nigerianen in
Amsterdam Zuidoost, kwetsbare jongeren
in Zuid-Afrika en de ‘Balabala’ in Ghana.
Voor het laatste onderwerp bracht antroposoof Michael Stasik van de universiteit van
Bayreuth (Duitsland)zeven maanden door
op het busstation van Accra. Dit station
wordt bevolkt door een groep jonge, dakloze mannen die door de rest van de bevolking wordt aangeduid als Balabala. Ze staan
onderaan de sociale hiërarchie en volgens
sommigen zelfs daarbuiten.
De term Balabala heeft verschillende betekenissen, het antwoord wisselt met de
persoon aan wie de vraag wordt gesteld
volgens Stasik. Een oude vrouw die hij
ontmoet voor de moskee zegt hem dat het
vuilnis betekent, een jongen van de groep
zegt dat het ‘We take what we get and we get
what we take’ betekent. De term komt oorspronkelijk uit de Hausa taal waar het een
uitdrukking is voor een bedrieglijke manier
van spreken of slecht betaald werk. Een
Hausa taalkundige legt het nog eens ﬁjntjes
uit aan Stasik: ‘Balabala is when you talk shit
or when you carry shit’. Stasik bleef aan mensen vragen wat het betekent en ordende
alle antwoorden in drie categorieën: afval/
viezigheid/rotzooi, iets goedkoops/waardeloos en een dief. Het moge duidelijk zijn
dat de ‘inwoners’ van het station in Accra
geen goede reputatie hebben.
Maar wat doen die Balabala dan de hele
dag? Ze proberen bij twee ingangen passagiers over te halen om hun bagage te laten
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De omgeving van het busstation van Accra in Ghana
dragen en stelen die vervolgens. Dit gaat
volgens twee verschillende methoden. De
nachtmethode is simpel. Grijp een koffer
en verdwijn in de duisternis. De dagmethode is iets verﬁjnder. Ze spreken reizigers aan op hun angst om bagage kwijt te
raken en bieden zich aan om de koffers te
beschermen. Of ze zien iemand lopen van
dezelfde etnische groep en doen net alsof
ze een oude kennis zijn of, bij vrouwen,
overladen hen met complimentjes en elegante gebaren. Aangezien de meeste reizigers de Balabala volledig negeren, is het
slagingspercentage laag. Stasik zelf is er nog
niet helemaal uit of hij het aantal diefstal-

“Balabala is when
you talk shit or when you
carry shit”
len gezien de omstandigheden als relatief
zelden of verbazingwekkend uitzonderlijk
moet zien.
De gemarginaliseerde positie van de Balabala brengt naast beperkingen ook een
aantal vrijheden mee. Ze kunnen sociaalculturele normen schenden zonder al te
veel gevolgen. Zoals roken en drinken in
het openbaar, iets wat in Ghana not done is.

De Balabala roken en drinken waar en wanneer ze zin hebben. Iets wat Stasik als roker
zijnde ook hielp tijdens zijn veldwerk, het
stukje niemandsland van de Balabala werd
al snel een plek om zich even terug te trekken en te roken. Omdat hij deed wat door
anderen wordt veroordeeld, roken en drinken, werd hij door de Balabala al snel als
aangenaam gezelschap begroet.
De avond werd gevuld met een goed verzorgd buffet in de faculty club op de 17e
verdieping van het H-gebouw. Een perfecte
gelegenheid om die ene interessante spreker nog iets te vragen of om van gedachten
te wisselen over een bepaald onderwerp
met een expert. En uiteraard genoten de
niet-Erasmussers van het prachtige uitzicht
op de skyline van Rotterdam.
De laatste dag van het congres was een mix
tussen presentaties over kwalitatieve onderzoeken en wat meer ﬁlosoﬁsche, theoretische presentaties. Verzet tegen publieke
stigma’s, reﬂecties over cultuur en het dagelijks leven, geweldspreventie in theorie
en praktijk, het etnograﬁsch geheugen en
veldwerk op gevaarlijke locaties. Het geheel
werd afgesloten met een net niet verregende barbecue bij Maria’s Cantina.

PRAKTIJK

Criminologie werkt:
Beroepsoriëntatie
Een klein legertje BA en MA criminologie studenten heeft zich vrijdag 8 juni hoopvol verzameld in het
Kamerlingh Onnes gebouw in Leiden, klaar voor de strijd tegen de criminaliteit. Of liever gezegd, klaar
voor de oorlog die op de huidige arbeidsmarkt woedt. Gewapend met smartphone, pen en collegeblok
horen zij allerlei strategische tips aan, die hen moeten voorbereiden op de toekomst van het werkveld.
Optimisme alleen is namelijk niet voldoende om de sombere vooruitzichten te verdrijven.
Door: Thérèse Klok

Functies
Standaardfuncties waar reeds afgestudeerde criminologen in terechtkomen, zijn analist bij de politie (zoals ondergetekende),
reclasseringsambtenaar, medewerker bij het
meldpunt zorg en overlast, management,
gemeenteambtenaar, junior-onderzoeker,
gerechtssecretaris en beleidsmedewerker.
Dit zijn vooral overheidsfuncties, en die tak
is inmiddels bezweken onder de bezuinigingen. De eerste tip is dus geen tunnelvisie
hebben wat betreft werken bij de overheid,
maar buiten de box denken aan de private
sector. De opmerking van Judith van Erp
dat je “ervan uit moet gaan dat je tussen
de 80 en de 100 brieven moet schrijven“,
veroorzaakt rumoer in de zaal. Dit hadden
de studenten duidelijk niet zien aankomen.
“Verwacht ook niet dat je met een open
sollicitatie naar het ministerie met open armen wordt ontvangen, zo van ‘oh eindelijk,
daar is ze’.”
Catrien Bijleveld herkent het beeld dat
geschetst wordt, dat het langer duurt voordat verse criminologen een relevante baan
hebben bemachtigd. Ook komen er meer
reacties binnen op promotieplekken, waren
dat er normaal een stuk of 6, nu worden er
90 tot 120 sollicitatiebrieven gelezen en beoordeeld. Sommige applicanten motiveren
hun brief zelfs met een twijfelachtig “ik wil
niets liever dan voor de tweede keer promoveren.” Bijleveld raadt aan niet DE baan
te zoeken, maar EEN baan, en van daar uit
verder proberen te rollen. Dit staat lijnrecht
tegenover de tip vooral na te denken over
wat je echt heel graag zou willen doen, en
alleen daarvoor te gaan.
Show, don’t tell
Het is een regel dat je je vaardigheden niet
alleen benoemt, maar vooral laat zien in je
sollicitatiebrief. Niet ‘ik ben heel zelfstandig’, maar ‘ik ben heel zelfstandig omdat
ik in mijn eentje een heel project heb vol-

bracht.’ Criminologen concurreren met
bedrijfskundigen, juristen, psychologen
en sociologen om dezelfde vacatures. De
meerwaarde van criminologen zit hem
vooral in de volgende punten: diepgang,
brede interdisciplinaire blik, heeft kennis
over ‘what works’, beleid en uitvoering. Een
criminoloog begrijpt het recht, maar ook
het gedrag van mensen en eventuele gevolgen van opgelegde interventies. Een criminoloog heeft analytische en onderzoeksvaardigheden, kan onderzoek lezen en op
waarde beoordelen.

“Als je goed bent,
is er altijd plek voor je.”
Het werkterrein zelf, in de vorm van een
EUR-beroepenveldcommissie, zoekt “gekwaliﬁceerde mensen die wíllen”. Het
hecht ook veel waarde aan schrijfvaardigheden, samenwerken en andere sociale
kwaliteiten, adviesvaardigheden, initiatief
tonen, theoretische kennis praktisch kunnen toepassen, levenservaring en ten slotte
zelfkennis. Daar is doorgaans nog wel aan
te komen, overige gewenste zaken als managementskills, kennis van politieke processen en boekhoudkunde komen met de
jaren en kunnen bijna niet van pas afgestudeerde jongeren verwacht worden.
De huidige trends in veiligheidsbeleid;
responsibilisering, compliance, privatisering en administratieve preventie, bieden
ook opties voor werkzoekende criminologen, zoals forensische accountant, toezichthouder, compliance ofﬁcer. Dat blijkt
ook uit de sprekers die deze dag komen
vertellen. Ik luister naar een universitair
docent, Vbv-verzekeringsspecialist, medewerker van de rekenkamer/promovenda,
reclasseringsmedewerker, due dilligence
fraud investigator van Philips en KLPDbeleidsadviseur. De sprekers hanteren ook
de magische woorden ‘netwerk’, ‘stage’,

‘vrijwilligerswerk’ en ‘via-via-via’, ik kan het
niet vaak genoeg zeggen. Zo heeft de Vbvdame eerst een tijdje gratis werk geleverd
en is er vervolgens een functie speciaal gecreëerd voor haar, een unieke situatie. Karin van Wingerden is gevraagd door haar
afstudeerbegeleider of ze wou blijven om
te promoveren en is vervolgens aangenomen bij de rekenkamer, maar zegt hierover
“als je goed bent, is er altijd plek voor je.”
Via-via detacheringsbureau Fortress kwam
Willem Schaafsma bij Philips terecht. Hij
is hier duidelijk op zijn plek, maar geeft
wel aan dat je bereid moet zijn om lang en
hard te werken om jezelf te bewijzen. “In
het bedrijfsleven heerst het principe van
´het selecteert zichzelf´.” Hij raadt dan ook
aan gewoon een open sollicitatie te sturen
naar een bedrijf waar je graag zou willen
werken. Een tactiek die Niek de Witte van
het KLPD ook onderschrijft, want “niet
geschoten is altijd mis.” Verder worden de
traineeships aanbevolen, die niet alleen bij
de overheid vervult kunnen worden, maar
ook bij verschillende particuliere organisaties en in het bedrijfsleven.
Je kan natuurlijk ook altijd nog je eigen
bedrijf beginnen, zoals twee alumni op de
LinkedIn-enquête hebben ingevuld. Een
daarvan is in ieder geval vlak over de Belgische grens een restaurant begonnen, zij
wilde namelijk Iets Anders. Judith van Erp
kent twee chemici die respectievelijk bierbrouwer en vinoloog zijn geworden, en een
marinier die nu succesvol operazanger in
Berlijn is. Mijn stagebegeleidster bij de politie in Blackpool heeft inmiddels een bloemenzaak geopend. Oftewel, wees niet bang
voor een beetje serendipiteit, zou Catrien
Bijleveld zeggen.
Deze tekst is eerder gepubliceerd op therighttrace.
nl. Onder de titel ‘Criminologica’ zijn actuele teksten gebundeld in een boekwerk dat verkrijgbaar is
via diverse webshops.
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ALUMNUS INTERVIEW

Een criminoloog bij de Landelijke
Overvallencoördinatie Dienst
Tekst en beeld: Jimmy Maan

Vertel ons eens, wie ben je?

Ik ben Bart Hartog, ik kom uit Rotterdam
en daar woon ik ook nog steeds, een geboren Rotterdammer. Ik heb criminologie
gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Ik
ben daar begonnen in 2006 en heb na de
afronding van mijn Bachelor mijn Master
gedaan in de proﬁelen International and
Comparative Criminology en Criminaliteit
en organisaties. Al vanaf 2008 ben ik stage
gaan lopen bij het programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt, net als Patrick
van Dijk die in het vorige magazine stond.
Dit heeft ook een grote rol gespeeld in de
aanloop naar deze baan. Ook studeer ik nu
nog steeds, na een schakeljaar gedaan te
hebben hoop ik in september mijn scriptie
voor de studie Bestuurskunde af te hebben.

Hoe ben je bij criminologie
terechtgekomen?

Ik zat te twijfelen tussen Rechten en Economie. Op de open dag zag ik ook de opleiding Criminologie en daar heb ik toen
ook een kijkje genomen. Volgens mij was
het Richard Staring die daar een woordje
deed. Een interessant praatje met leuke
onderwerpen, ik dacht: ‘waarom ook niet?’
De combinatie van rechten en sociale wetenschappen, ook nog wat psychologie trok
me wel, zodoende ben ik criminologie gaan
studeren.

Hoe heb je je opleiding ervaren?

Leuk! Een goede tijd gehad, actief geweest
bij een paar commissies binnen CIA en
daarnaast ging het eigenlijk wel makkelijk.
De rechtenvakken waren soms wat minder
leuk, maar die horen er ook bij. Strafrecht
was dan natuurlijk wel weer leuk. Ik heb
echt veel geleerd, niet alleen inhoudelijk
maar ook hoe je over bepaalde dingen leert
nadenken. Ook zijn er enkele docenten die
toch wel een bepaalde manier van denken,
een wereldbeeld hebben, waar je wat van
opsteekt. Hoe dingen werken in de maatschappij, hoe een fenomeen als criminaliteit
voorkomt maar ook hoe de overheid daar
op reageert. Gelukkig was het een kleine
sectie, het contact met de docenten was dan
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Naam: Bart Hartog
Leeftijd: 23 jaar
Functie: Onderzoeker Landelijke Overvallencoördinatie Dienst
IPOL bij het KLPD
Studie: Criminologie aan de EUR,
Masterproﬁelen: International and Comparative
Criminology & Criminaliteit en organisaties
ook altijd prima. De master vond ik ook
een leuke verdieping op het programma en
na een lang scriptietraject was het dan eindelijk zo ver!

Hoe ben je hier bij IPOL en
het KLPD terecht gekomen?

Dat is begonnen bij mijn stage bij het Programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. Dat was een van de belangrijke

thema’s destijds. Het was een langer project
waarbij we onderzoek hebben gedaan naar
de hennepteelt, hoe de korpsen omgaan
met opsporen en oprollen van de plantages.
Hieruit hebben we gewerkt aan het opstellen van een landelijk beleid. Dat heb ik een
aantal jaren gedaan, in de zomer van 2011 is
dit gestopt. Daarna heb ik nog een half jaar
ondersteunend werk gedaan, dit varieerde
van projecten tot administratief werk. Dat
hield helaas op, maar via via werd ik gebeld
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door de landelijke coördinator overvallen
die gehoord had ik nog op zoek was naar
een functie. Dankzij de goede ervaringen
bij de eerdere projecten werd ik gevraagd
om voor hem te komen werken.

Wat houdt je werk nou
precies in dan?

Mijn functie houdt eigenlijk in dat ik met
wat andere mensen werk aan verschillende projecten. Zo is er een coördinator
straatroof, een coördinator overvallen en
een coördinator bedrijfsleven, we hebben
allemaal onze eigen projecten maar werken ook veel samen. Die projecten komen
voort uit het Landelijk Programma Gewelddadige Vermogenscriminaliteit. We
zitten niet alleen op overvallen maar op
de HIC-delicten, High Impact Crime, delicten die een grote invloed hebben op het
veiligheidsgevoel. Daar is een programma
voor geschreven binnen het Ministerie van
Justitie, er zitten 104 actiepunten in, zowel
voor gemeenten als politie en vele andere
organisaties. Wij richten ons op de actiepunten die voor de politie van belang zijn,
het voorkomen van straatroven en overvallen maar ook de persoonsgerichte aanpak
van daders. Dat laatste is mijn stukje. Ik ben
aangesteld als criminoloog om te komen
tot een betere persoonsgerichte aanpak van
overvallers. Het is eigenlijk iets breder, van
alle daders van HIC-delicten. Om het aantal overvallen naar beneden te krijgen zijn
er verschillende mogelijkheden zoals betere
opsporing en meer politie op straat. Het
gaat uiteindelijk wel om de daders die de
overvallen plegen, daarom is het belangrijk
om ook daar in te investeren.

Kan je daar een voorbeeld
van geven?

Het is vergelijkbaar met de veelplegersaanpak. Wanneer daar iemand wordt aangemerkt als draaideurcrimineel komen
verschillende partners in het veiligheidshuis bij elkaar om het dossier van de persoon door te nemen en te kijken wat er
het beste gedaan kan worden om deze
persoon te weerhouden van criminaliteit.
Dit kan bijvoorbeeld verslavingszorg zijn,
celstraf of verder opsporingsonderzoek.
Omdat het aantal overvallen de afgelopen
jaren is gestegen wil men graag ook een
PGA(persoonsgerichte aanpak) voor HICdaders. In Amsterdam is er bijvoorbeeld
al de top-600 aanpak. Ook hier wordt op
basis van verschillende criteria een selectie gemaakt van de meest hardnekkige da-

ders waar vervolgens een persoonsgerichte
aanpak op wordt afgestemd. De dossiers
worden besproken in een weegploeg waar
verschillende organisaties bij elkaar zitten,
zoals uit de zorg, politie en sociale zaken
van de gemeente.
De politie heeft uit een van de eerder genoemde actiepunten de opdracht gekregen een PGA te ontwikkelen voor daders
van gewelddadige criminaliteit. Dat moet
de politie doen, al kunnen we dat natuurlijk nooit alleen. We zijn nu bezig om een
landelijke toolbox te maken waar je middels
een selectie van criteria de juiste aanpak
van daders kan vaststellen. Op Amsterdam en Midden en West- Brabant na is dit
landelijk nog amper geregeld. Samen met
IVA uit Tilburg, met onder andere Ben
Rovers, gaan wij het land door en halen de
best practices uit de korpsen. Het is namelijk
nog niet gestructureerd. Mijn taak is om dat
onderzoek te begeleiden, mee te werken en
in september komen wij met een toolbox
voor een persoonsgerichte aanpak die politiekorpsen moet helpen met twee dingen.
Allereerst moet het helpen het met het selecteren van daders die in aanmerking komen voor de aanpak, dit gebeurt nu overal
nog op een andere wijze. Daarnaast moet
de toolbox ook het proces en de inhoud van
de aanpak zelf sturen.

Draai je nog meer
interessante projecten?

Binnenkort beginnen we met een onderzoek naar de in- en uitstroom van verdachten tussen de politie en het OM. De
politie duwt als het ware de verdachte met
een dossier het OM in, maar weet daarna
niet meer wat er gebeurt. Als je dan de cijfers vergelijkt, is het onduidelijk waar die
mensen naartoe gaan. Er is veel uitval en
wij gaan kijken hoe die lijnen lopen. De
vraag is waar de mensen blijven en hoe
de samenwerking tussen politie en justitie
kan worden verbeterd, om zo de uitval in
de strafrechtsketen te verlagen. Ook ben ik
nog bezig met een onderzoek naar DNAspray, dit is een techniek waarbij overvallers bij het verlaten van de winkel als ware
een douche krijgen van DNA-materiaal
waarmee zij op te sporen zijn. Dit wordt
dan gebruikt als bewijsvoering, als je wordt
gesprayd en we beschijnen jou dan zien we
waar je geweest bent en kunnen we dit linken aan de systemen die in de winkel hangen. Dit systeem is al over heel Nederland
in werking en we gaan binnenkort testen
hoe dit nu uitpakt in de praktijk.

Wat heb je tijdens je opleiding
meegekregen dat nu erg van
pas komt?

Ik werk nu niet met SPSS of grote databestanden, gebruik niet direct theorieën die
criminaliteit verklaren, dus concrete kennis
kan ik zo niet noemen. Wel komen de onderzoeksvaardigheden van pas. Als onderzoeker wordt je geacht anders te kijken naar
processen dan je collega’s. Wij zijn natuurlijk
opgeleid om fenomenen te verklaren en dit
in de context te plaatsen. De politiemensen
zitten meer in het patroon waarbij zij op basis van persoonlijke ervaringen handelen en
een vast denkpatroon ontwikkelen. Als buitenstaander merk je dan soms dat mensen
niet altijd meer weten waarom zij op een bepaalde wijze handelen. Om een voorbeeld
te geven bij de PGA, in de regio hebben ze
een tool ontwikkeld waarbij ze tot een top
500 van daders zijn gekomen. Die hangt
vervolgens aan de muur en mijn vraag is:
‘Wat doe je daar dan mee?’ Die hangt vervolgens aan de muur en mijn vraag is: ‘Wat
doe je daar dan mee?’Die hangt daar dan
maar en vervolgens gaat men weer met de
eigen werkzaamheden verder, de dagelijkse
praktijk. Als criminoloog ben je er om visie
mee te geven en fenomenen beter te onderzoeken. De toegevoegde waarde is dan ook
dat je kan kijken naar data en fenomenen
binnen overvallen en daar iets anders mee
doet dan nóg harder achter die verdachten
aan te hollen. Dat gebeurt namelijk al hard
genoeg, maar ik denk dat je dus ook moet
zoeken naar nieuwe manieren om tot een
betere aanpak te komen.

Zou je nog iets willen
meegeven aan de huidige
criminologiestudenten?

Ga tijdens je studie alvast actief worden in
de praktijk. Doe een onderzoek mee, zoals het afnemen van interviews. Je kan ook
stage gaan lopen, zo leer je de praktijk kennen en zo leer je ook de mensen kennen
die later dus je werkgever worden. Je wordt
natuurlijk wel opgeleid tot onderzoeker,
maar die markt is toch vrij klein. Je komt
vaak terecht bij de diensten of gemeentes,
de overheid. Zorg dat je de mensen leert
kennen, ingangen creëert en een netwerk
opbouwt. Dat is toch wel belangrijk, anders
had ik hier namelijk ook niet gezeten.

JUNI 2012 // CIA MAGAZINE // 31

PRAKTIJK

Aan de bak als criminoloog,
waar te beginnen?

Hoewel voor veel studenten het woord ‘langetermijnplanning’ inhoudt dat zij weten wanneer de tentamens (ongeveer) plaatsvinden is er echter ook nog een wereld na de studie. Uit een inventarisatie blijkt
dat veel afgestudeerde criminologen van de EUR terechtkomen op beleidsfuncties bij de overheid. Maar
hoe kom je bij zo’n functie terecht? Typ in Google ‘vacature criminoloog’ en je komt nergens. Geen paniek.
CIA zet met behulp van René van Swaaningen en Henk van de Bunt de tips voor jullie op een rijtje.
Door: Madelon van den Ham

Maar liefst 39 van de 105 afgestudeerden
criminologen van de EUR van vorig jaar
komen terecht in een beleidsfunctie bij de
overheid, bijvoorbeeld bij een ministerie of
een gemeente. Maar behalve de oververtegenwoordiging bij de overheid, toont deze
tabel ook aan dat er een verscheidenheid
van functies bestaat voor de toekomstige
afgestudeerden. Denk hierbij onder andere
aan de reclassering, de politie en de NMa.
Maar ook wetenschappelijk onderzoek
scoort hoog bij de afgestudeerde criminologen, 17 afgestudeerden houden zich bezig met onder meer promotie, onderwijs en
onderzoek.
Heel mooi allemaal, die cijfers. Maar hoe
kom jij als bijna afgestudeerde criminoloog
aan de bak? Van Swaaningen erkent dat het
“met de huidige economische crisis en de
daaruit voortvloeiende vacaturestops bij
veel instellingen wel wat moeilijker is dan
voorheen”. De eerste plek waar je je zoektocht naar een criminologische baan start
is uiteraard het afstudeerchannel op sinonline, daarnaast kun je op de website van

de Vereniging voor Criminologie, www.criminologie.nl, vacatures vinden. Deze zijn
echter wel beperkt tot wetenschappelijke
banen, zo merkt Van Swaaningen op. Ook
www.academictransfer.nl is volgens hem
een website waar je als afgestudeerde criminoloog moet hebben gekeken. Bovendien
is het bezoeken van alumnibijeenkomsten
ook een goede manier om je op de beroepspraktijk te oriënteren.
Van de Bunt geeft als tip om per werkveld
speciﬁeke functies te zoeken die passen bij
de opleiding. Zo zou je bij de politie bijvoorbeeld kunnen zoeken op ‘misdaadanalist’ en ‘stafmedewerker’, bij het openbaar
bestuur op ‘medewerker openbare orde
en veiligheid’ en in het bedrijfsleven bijvoorbeeld op ‘security’ en ‘compliance’. Een
andere tip die hij meegeeft is stagelopen.
“Stageplaatsen zijn heel belangrijk voor het
kunnen krijgen van een baan. Diverse afgestudeerden zijn blijven ‘hangen’ op de plek
waar ze stage liepen.”
En dan? Je hebt een vacature gevonden,
maar dat betekent nog niet dat je de baan

Tabel 1. Bron: http://www.esl.eur.nl/pub/sectie_criminologie/nieuwsbrief/
Beleidsfunctie Ministerie van Justitie

12

Beleidsfunctie overige departementen

4

Beleidsfunctie, onderzoeker, of veiligheidsfunctionaris gemeente

16

Beleidsmedewerker/projectmedewerker welzijn, sociale zaken, re-integratie, nazorg,

7

GGD, drugshulpverlening

5

Reclassering

4

Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdhulpverlening, Jeugdzorg

5

Consultancy/risico-analyse, fraude/forensics

8

Banken (compliance, integriteit)

5

Politie

7

Openbaar Ministerie

1

Toezichthouders (AFM, NMa, IVW)

1

Wetenschappelijk onderzoek/onderwijs/promotie

17

Onderzoeksbureaus VJI, COT

3

Onderwijs overig: docent

5

Eigen bedrijf

3

Advocatuur

2
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in de pocket hebt. De sollicitatiebrief blijkt
hier vaak het struikelblok. ”We hebben al
meerder malen van werkgevers gehoord
dat ze onze studenten qua opleiding zeer
goed kunnen gebruiken, maar dat hun sollicitatiebrieven vaak zo slecht zijn – qua taalbeheersing, toonzetting en gevoel voor verhoudingen- dat we ze toch niet op gesprek
uitnodigen”, zo schrijft Van Swaaningen in
het Tijdschrift voor de Criminologie (2009,
nummer 2).
Ook Van de Bunt valt het op dat die brieven veel beter kunnen en moeten. “De
problemen zijn spelfouten (daar let iedere
lezer op; dodelijk) en ronkende zinnen die
zo uit een boekje overgenomen lijken te
zijn.” Zijn tip: “Probeer zo echt mogelijk te
blijven en schrijf de brief ook speciﬁek toe
op de functie waarnaar je solliciteert. Laat
vooral de feiten spreken: cijfers en activiteiten binnen en buiten je studie.” Ook niet
onbelangrijk: “Benadruk in je sollicitatiebrief dat je als criminoloog heel breed bent
opgeleid: naast sociale wetenschappen heb
je ook juridisch het nodige gedaan. Er zijn
maar betrekkelijk weinig opleidingen waarin studenten zo breed worden opgeleid, dit
kan een voordeel zijn in de sollicitatieprocedures.” Dus als afgestudeerde moet je
niet alleen met oogkleppen op binnen het
criminologische werkveld zoeken, maar
verder kijken. “Criminologie is natuurlijk
ook een gewone sociale wetenschap. Dus
als er ergens een sociale wetenschapper
wordt gevraagd, kun je ook gewoon solliciteren”, zegt Van Swaaningen.
Met alleen een sollicitatiebrief ben je er nog
niet. Van de Bunt wijst tot slot ook op een
goede voorbereiding voor het sollicitatiegesprek: “Het maakt een hele slechte indruk
als je niet via de website informatie over de
organisatie of de functie hebt bekeken. Stel
altijd aan het eind nog vragen, die er blijk
van geven dat je echt geïnteresseerd bent.
Neem je scriptie mee of vertel daar iets
over.”

BOEKVERSLAG

De ontmaskering van het
strafrechtelijk discours
Hoewel veel van de huidige criminologiestudenten Louk Hulsman enkel kennen als auteur van verplichte literatuur, heeft hij als strafrechtsdeskundige een grote invloed gehad op het strafrecht in Nederland.
Door: Jimmy Maan

Afgelopen jaar is er een bundel (‘bloemlezing’) uitgegeven van Hulsman’s publicaties
die de ontwikkeling, en totstandkoming van
zijn gedachtengoed op chronologische wijze verduidelijkt. Na de inleiding van John
Blad en René van Swaaningen, waarin zij
een introductie geven op de nalatenschap
van Hulsman en bepaalde keuzes toelichten, trapt het boek af met de oratie van
Hulsman uit 1965. In zijn oratie, uitgesproken bij zijn aanstelling als hoogleraar aan
de Nederlandse Economische Hogeschool
(voorloper van de Erasmus Universiteit)
met de titel ‘Handhaving van Recht’, besteedt
hij bijzondere aandacht aan de verschillen tussen het strafrecht en civielrecht. Al
in deze eerste tekst, waarin Hulsman het
strafrecht echter ‘nog’ niet afwijst, richt
hij zijn pijlen op de te hoge verwachtingen
die hierop worden gevestigd en wijst op de
meervoud van strafrechtelijke uitspraken
ten opzichte van civiele, terwijl het eerste
juist als ‘ultimum remedium’ dient te worden beschouwd.
Enkele jaren verder is in Een abolistisch (afschaffend) perspectief op het strafrechtelijk systeem
(1979) een sterkere stellingname terug te
vinden in zijn houding tegenover het strafrecht. Nadat in eerdere publicaties de notie
van ‘recht’ in de praktijk van het strafrecht
wordt ontleed, wordt nu ook het element
‘straf ’ op het blok gelegd. Volgens Hulsman is de straf, die wij in het dagelijks leven
gebruiken om elkaars gedrag subtiel te sturen, niet meer vergelijkbaar met het bureaucratisch proces dat in gang wordt gesteld in
het strafrechteljke systeem. Het ervaren
van ‘straf ’ en de beoogde gedragsbeïnvloedende werking hiervan gaan verloren in
schakels van een systeem, welke elk gericht
zijn op de eigen formele taak ten opzichte
van de verdachte/veroordeelde. Hulsman
pleit als tegenreactie voor een radicale verandering, de afschafﬁng van het huidige
strafrechtelijke systeem. Zonder afschafﬁng van politie en rechters, maar met een
vernieuwde blik op begrippen ‘misdaad’ en
‘criminaliteit’, die in het huidige systeem

Swaaningen, R. van & Blad, J.R. (Eds.). (2011). De ontmaskering van het strafrechtelijk
discours. Een bloemlezing uit het werk van Louk Hulsman. Den Haag: Boom Lemma.
al te problematisch zijn om leidend te zijn
bij straf als leedtoevoeging. Oplossing van
conﬂicten moeten dan ook meer worden
gezocht in overleg tussen de betrokken partijen, desnoods onder toezicht van professionele partijen of in het laatste geval een
burgerlijk rechter.
In een niet eerder gepubliceerde tekst,
Drugsbeleid als bron van drugsproblemen en als
voertuig van kolonisering en repressie uit 1984
behandelt Hulsman het drugsbeleid en de
hieraan gerelateerde problemen. De criminalisering van drugsgebruik in de consumerende (daartegenover staan de, voornamelijk Zuid-Amerikaanse, producerende-)
landen heeft tot midden jaren ’60 slechts

geleid tot een zeer beperkte handhaving.
Pas toen cannabis door de opbloeiende tegenculturen werd ontarmd, werd de reeds
lang bestaande opiumwet ingezet om ‘het
drugsprobleem’ ’aan te pakken’. Beide begrippen kunnen tussen aanhalingstekens
worden geplaatst want in de hieropvolgende hoofdstukken wordt de effectiviteit van strafrechtelijke handhaving om
drugsgebruik tegen te gaan weerlegd. Ter
vervanging pleit Hulsman voor een alternatief drugsbeleid, waarin niet strafrechtelijke
repressie, maar administratief toezicht en
sociale controle een leidende rol krijgen.
Zoals het Hulsman betaamt, is ook hierin
de oproep tot terughoudendheid met strafrechtelijk ingrijpen terug te lezen.

Louk Hulsman. Bron: loukhulsman.org

REBUS
door: Erik Jaspers

AGENDA
10 september: Openingsactiviteit, 15:00: Senaatszaal
24 september: Wissel- Algemene Leden Vergadering
(locatie volgt)

WIJZE WOORDEN

God waakt over alles maar zet voor de zekerheid toch maar je ﬁets op slot.
De misdaad is al georganiseerd. Nu de politie nog.
Beter 1 kogel in je hand dan 10 in je rug.

FILOSOFISCHE BESCHOUWINGEN

Onze misdaad tegenover misdadigers bestaat daarin, dat wij hen als schurken behandelen. (Nietzsche)
Wie de misdaad verklaart, verontschuldigt haar. (Voltaire)

C.I.A. zoekt JOU!
Ook voor komend jaar zoekt CIA enthousiaste studenten die als commissielid hun steentje willen bijdragen aan de
studievereniging. Er is genoeg keuze, want er zijn dit jaar 8 commissies
- Activiteitencommissie (het organiseren van studiegerelateerde activiteiten)
- Acquisitiecommissie (het benaderen van potentiële sponsoren)
- Redactie (het schrijven/controleren van artikelen voor het CIA Magazine)
- Feest & Bierinstituut (het organiseren van feesten en borrels)
- Reiscommissie (het organiseren van de studiereis)
- Interstedelijke Criminologiedagcommissie (het organiseren van de ICD
in samenwerking met de studieverenigingen van Leiden en Amsterdam)
- Eerstejaars weekendcommissie (het organiseren van het weekend voor eerstejaars)
- Uitwisselingscommissie (het organiseren van een studentenuitwisseling)
Waarom zou je lid worden van een commissie?
In een commissie doe je veel nieuwe contacten en ervaring op en natuurlijk is het een mooie aanvulling op je CV!
Weet jij nu al dat je in een commissie wil of wil je eerst nog wat meer informatie?
Stuur dan een mail naar info@svcia.nl of kom naar het commissie info uurtje! Datum, tijd en plaats van het
commissie info uurtje zullen worden bekendgemaakt via Sin-Online, Svcia.nl en Facebook.
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