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

Jouw studievereniging werkt
nauw samen met studystore.
En dat heeft zo z’n voordelen.
Doordat we snugger te werk
gaan, kunnen we jouw
complete boekenpakket
snel aanbieden tegen een
scherpe prijs.
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Vooraf
Geachte lezer,
Al jaren vroeg ik me af waarom mensen misdaad plegen. Toen
ik een paar jaar geleden een studie moest kiezen, was de keuze
voor criminologie dan ook snel gemaakt. Wat zorgt ervoor dat
iemand crimineel wordt? Waarom kan ik het me niet voorstellen
dat ik een moord zou plegen en lijkt een ander dit koelbloedig te
kunnen doen? Ik kwam er al snel achter dat er niet iets bestaat
als de crimineel en dat er heel veel verschillende verklaringen zijn
voor criminaliteit. Misschien maar goed ook, want als het allemaal
zo makkelijk was zou de studie criminologie niet meer bestaan.
Gelukkig blijkt nu dat de criminoloog ook niet bestaat. Hoewel
wij graag criminelen willen doorgronden, zijn wij zelf blijkbaar
ook niet zo goed te doorgronden. Als u het fijne ervan wil weten,
lees dan snel verder op pagina 32!
Als er niet één verklaring is voor criminaliteit, betekent dat
ook dat er niet één oplossing is. In de studie maar ook in de
magazines heeft u waarschijnlijk al verschillende manieren van
criminaliteitsbestrijding voorbij zien komen. Er wordt altijd
gezocht naar betere maatregelen, waar de top600-aanpak een
uitkomst van is. Grote kans dat u nog niet weet wat deze aanpak,
gericht op jeugdige veelplegers, inhoudt. Dat verandert als u het
artikel op pagina 18 gelezen heeft.
Dit zijn slechts twee van
de vele artikelen die dit
magazine te bieden heeft.
Zo kunt u onder andere
lezen wat studenten naast
hun studie doen en wat
Richard Staring in zijn
privéleven doet. Ook vertelt Nienke weer in haar
column wat haar bezighoudt en is Ivo ondertussen begonnen aan zijn
opleiding bij de Politieacademie. Sla ook vooral
criminosofie niet over,
want Erik is scherper dan
ooit!
Er is weer hard gewerkt
aan dit magazine en ik
hoop dan ook dat u er veel
plezier aan zult beleven!
Renée Buijs,
Hoofdredacteur 11e bestuur der studievereniging CIA

VAN DE VOORZITTER
Colofon

Geachte leden,

CIA Magazine
Magazine van de studievereniging Criminologie In Actie

Het tweede magazine ligt al weer voor jullie klaar, wat betekent
dat we al weer over de helft van het jaar zitten. Men zegt niet
voor niets dat de tijd vliegt als je het naar je zin hebt! Voor ons als
bestuur gaat het jaar ook vliegensvlug voorbij en we moeten dan
ook binnenkort op zoek naar een nieuw bestuur. Mocht je geïnteresseerd zijn in een functie in het leukste bestuur van de Erasmus
Universiteit of wil je wat meer weten, kom dan gerust langs op de
kamer of stuur een mailtje!
Een nieuw magazine betekent ook dat er weer veel mooie
activiteiten hebben plaatsgevonden. Tijdens de tweedaagse trip
in Utrecht heeft CIA de boel flink op stelten gezet. Naast de interessante activiteiten overdag zoals een lezing op de universiteit
en een undergroundtour door de Utrechtse binnenstad hebben
we ’s nachts het nachtleven onveilig gemaakt. Alsmede deze
tweedaagse trip heeft CIA de koepelgevangenis in Breda bezocht,
waarbij studenten eens konden zien hoe zo’n gevangenis er van
binnen uitziet.
Naast de formele activiteiten moet natuurlijk ook gefeest worden!
De Almanak-borrel was een groot succes. Mocht je dit trouwens
gemist hebben, de almanakken zijn te verkrijgen op de CIAkamer. Natuurlijk hebben ook de maandelijkse borrels met succes
plaatsgevonden. Naast al deze terugblikken, staan nog behoorlijk
wat feestelijke activiteiten op jullie te wachten, zoals het oudbesturen diner en bovendien het gala wat in mei zal plaatsvinden.
Daarnaast blijven de maandelijkse borrels natuurlijk voortbestaan
dus houd de agenda in
de gaten en kom gezellig
voor een vriendenprijsje
een biertje meepakken.
Maar met het tweede
magazine komt nog iets
anders in zicht. Nog een
klein maandje en dan
vertrekken we met dertig
studenten richting Marokko voor de jaarlijkse
studiereis. Er is dus weer
genoeg om naar uit te
kijken. Ik wens jullie veel
succes in de tweede helft
van het jaar en tot bij één
van de activiteiten!
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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.
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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Met vriendelijke groet,
Roos Slenters
h.t voorzitter 11e bestuur der studievereniging ‘Criminologie In Actie’

COLUMN

Blaming the victim in de 21e eeuw
Door: Nienke de Munck

De verkrachtingszaak in India is aanleiding voor grootse demonstraties. Al wekenlang demonstreren vrouwen én mannen voor een mentaliteitsverandering. Heersende opvatting? Mannen zijn nu
eenmaal verkrachters. Als je veilig wilt zijn als vrouw, moet je degelijke kleding aantrekken en niet
’s avonds laat over straat gaan. De zaak, waarbij een studente in een bus verkracht is en vervolgens
samen met haar vriend de bus uit is gegooid, was een druppel in een overvolle emmer. Duizenden
mensen trokken de straat op en de demonstraties houden aan. Vrouwen willen meer bescherming.
Er zijn wel degelijk reeds maatregelen en wetten die vrouwen zouden moeten beschermen. Maar het
blijkt niet genoeg in een vrouwonvriendelijke cultuur waar mannen superieur zijn. Het ergste aan een
verkrachting is volgens deze cultuur dat de vrouw bezoedeld raakt. Geen andere man zou nog met
het slachtoffer willen trouwen. Oplossing? Trouwen met de man die je verkracht heeft. Zelfs politici
dragen bij aan deze heersende opvatting. Zij wijten de stijging van verkrachtingszaken openlijk aan
het feit dat vrouwen ’s avonds te laat uit gaan.
Het lijkt allemaal zo ver weg. Ondanks de aandacht in westerse media, raakt het ons niet in de mate
waarin het de Indiase gemeenschap raakt. Blaming the victim doet mij denken aan tijden van Jack
the Ripper, maar is nog altijd aan de orde van de dag.
In Pennsylvania zijn discussies ontstaan naar aanleiding van een poster die een verband legt tussen
alcoholconsumptie en het risico om verkracht te worden. Kern van de boodschap is dat als je niet
verkracht wilt worden, je niet zou moeten drinken.
“She didn’t want to do it, but she couldn’t say no”.
Had ze nou maar niet gedronken, dan was dit allemaal niet
gebeurd. In één van de argumenten vóór de poster las ik een kern
van waarheid. Men neemt allerhande maatregelen om zichzelf, zijn/
haar naasten en bezittingen te beschermen, variërend van goede
sloten en dievenklauwen tot het ophalen van jonge dochters na het
stappen. Waarom zou een vrouw zich dan niet beschermen tegen
een mogelijke verkrachting? Gewoon, door een lange broek en
bedekkende trui aan te trekken en niet alleen ’s avonds over straat
te gaan?
Maar wáárom wordt er opgeroepen dat het slecht is om jezelf niet
te beschermen, in plaats van de schuld bij de daders te leggen? Hoe
is het mogelijk dat in een wereld waarin de straffen steeds langer
worden, het begrip bij burgers voor daders steeds minder wordt, je
steeds verder mag gaan om een boef je huis uit te meppen en het
slachtoffer spreekrecht heeft, nog steeds zulke posters verschijnen?
En het zo lang duurt voordat India in opstand komt? En, realistisch
bekeken, zal het enig effect teweeg brengen? Stel er komen extra
wetten die vrouwen moeten beschermen. Stel daders worden vaker
schuldig bevonden. Zullen slachtoffers van verkrachting en seksuele
intimidatie ooit overal als slachtoffer gezien worden? Hoe ver moet
het gaan totdat er daadwerkelijk iets veranderd?
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ACTUEEL

De zes van Breda

Een interview met Peter van Koppen
In december 2012 besloot de Hoge Raad dat de zaak ‘de zes van Breda’ herzien moest worden. Dit
betekent dat er een grote kans is dat de zes veroordeelden voor de doodslag op een vrouw in een Chinees
restaurant opgeteld 36 jaar voor niets vast hebben gezeten. Volgens de Hoge Raad moet de zaak herzien
worden omdat twee getuigenverklaringen wel in het politiedossier zaten, maar niet in het justitiedossier.
Als de rechters deze verklaringen hadden gekend, waren zij mogelijk tot een andere beslissing gekomen
(www.rechtspraak.nl). Dit gegeven is genoeg voor de Hoge Raad om te besluiten dat de zaak herzien
moet worden, maar er blijkt veel meer aan de hand.
Door: Renée Buijs

De zaak
Op zondagochtend 4 juli 1993 werd het
dode lichaam van de moeder van de eigenaar het restaurant Peacock aangetroffen
door werknemers. De vrouw, hier oma
Zhang genoemd¹, was mishandeld en gewurgd en de gokkast in het restaurant was
leeggehaald. De
avond daarvoor
paste zij nog op
de kinderen van
haar zoon. Wat er
tussen de avond
en de dood van
oma Zhang is gebeurd, is tot op de
dag van vandaag
niet
duidelijk.

zien lopen in het restaurant. Toen ze naar de
woonkamer liep hoorde zij een gil. Pas op de
begrafenis van oma Zhang besefte zij dat de
angstkreten van oma Zhang waren, omdat
deze in het Chinees waren. Ook hoort mevrouw Boonstra mannenstemmen en portieren die dichtslaan. Ze is van mening dat
het tijdstip dat genoemd wordt in de uitzending niet klopt met haar eigen ervaringen.

Onderzoek
Dezelfde dag nog begint de recherche aan
het opsporingsonderzoek. Er wordt begonnen met een buurtonderzoek, waarbij
ongeveer 50 mensen een verklaring afleggen. Een van de buurtbewoners is Joyce,
die nu als getuige maar later als verdachte
wordt beschouwd. Een andere buurtbewoner zegt die ochtend vier mannen te
hebben gezien. Hij kan onder andere het
T-shirt met Fido Dido-opdruk die één
van hen droeg omschrijven. Deze beschrijving wordt een maand later gebruikt
als de zaak in Opsporing Verzocht komt.

Heropening van het onderzoek
Begin 1994 wordt het onderzoek heropend
naar aanleiding van een bericht van de Criminele Inlichtingen Dienst (CID) in Den
Haag. De CID heeft informatie over strafbare feiten die zijn gepleegd door een aantal
personen in Sittard. Zo zou Julia begin 1993
op de uitkijk hebben gestaan bij een inbraak
en overval op een Chinese vrouw uit Sittard, waarbij de Chinese vrouw vermoord
was. De recherche concludeert dat dit moet
gaan over de moord op oma Zhang. Uiteindelijk worden drie mannen en drie vrouwen
veroordeeld. De drie vrouwen hebben bekend, maar één van hen trekt deze bekentenis uiteindelijk weer in. De mannen hebben
altijd ontkend bij het misdrijf betrokken te
zijn geweest. De mannen worden veroordeeld voor het medeplegen van doodslag en

Op 2 augustus 1993 komt de zaak bij Opsporing Verzocht. Drie dagen later meldt
mevrouw Boonstra zich. Zij vertelt dat ze
oma Zhang de nacht van 3 op 4 juli had
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Het onderzoek is in het begin vooral gericht
op de Chinese gemeenschap. Er wordt veel
gesproken met de familie van oma Zhang,
bekenden van de familie en werknemers van
het restaurant. Dit levert niet genoeg informatie op voor de politie om door te gaan
met het onderzoek. Het onderzoek wordt
dan ook op 9 september 1993 gesloten.

de vrouwen voor medeplichtigheid hieraan.
Project Gerede twijfel
Een van de drie mannen, Aldo, onderneemt
meerdere pogingen om zijn onschuld alsnog aan te tonen. Hij meldt zijn zaak aan
bij het Project Gerede Twijfel, waarover
Peter van Koppen meer zal vertellen. Studenten onderzoeken onder begeleiding van
Hans Nelen en Peter van Koppen het dossier van de zaak om te kijken of er mogelijk sprake is van een rechterlijke dwaling.
Is er sprake van gerede twijfel?
Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat
een aantal punten niet klopt in deze zaak.

“Als de afstand werkelijk zo
groot zou zijn, zou de
beschrijving voor een groot
deel op zijn fantasie
gebaseerd moeten zijn”
Het eerste opmerkelijke feit is de verklaring
van de getuige over het Fido Dido-shirt
van één van de daders. De getuige zou dit
hebben gezien op een afstand van 70 tot
75 meter. Als de afstand werkelijk zo groot
zou zijn, zou de beschrijving voor een groot
deel op zijn fantasie gebaseerd moeten zijn.
Toch wordt deze verklaring gebruikt in de
uitzending van Opsporing Verzocht. De
reactie van mevrouw Boonstra op deze
uitzending wordt erg serieus genomen,
hoewel deze niet erg betrouwbaar lijkt. Ze
reageert pas drie dagen na de uitzending.

ACTUEEL
verhoorkoppel wordt er opvallend veel in
het wilde weg verklaard. Meerdere ondervraagden beginnen bij dit koppel belastende verklaringen af te leggen. Als de vaste
verhoorder van Clarissa bij het verhoor van
Julia zit, verandert ook ineens de verklaring
van Julia zodat deze aansluit bij die van Clarissa. Mogelijk heeft deze verhoorder Julia
zo gestuurd dat haar verklaring zou kloppen met die van Clarissa. Later ondersteunt
Julia deze redenering, als zij verklaart dat ze
onder druk is gezet door de verbalisanten.
Dit wordt echter ontkend door de desbetreffende verbalisanten. Bij de verhoren
door een andere rechercheur wijzigen de
verklaringen zo dat ze beter aansluiten bij
de verklaringen van mevrouw Boonstra.
Waarom legt zij niet direct het verband tussen de gil en de dood van mevrouw Zhang?
Waarom wacht ze eerst de uitzending af
terwijl ze het verband al eerder zag en
waarom wacht ze ook na de uitzending nog
drie dagen? Daarbij is het onwaarschijnlijk
dat oma Zhang en de daders in haar straat
zijn geweest. Een jaar na de moord maakt
mevrouw Boonstra haar verklaringen nog
ongeloofwaardiger door te verklaren dat
haar ervaringen toch zouden kloppen met
het genoemde tijdstip. Dit terwijl de reden
dat zij contact opnam met de politie juist
was dat zij dacht dat het verkeerde tijdstip
was genoemd. Zal de politie haar hebben
gevraagd haar verklaring aan te passen?
Hoewel de politie aanvankelijk haar onderzoek meteen op de Chinese gemeenschap
richt, sluit zij het onderzoek al snel. Toch
is er een aantal merkwaardige feiten dat
de politie niet heeft onderzocht. Een kok
van een andere vestiging zou vlees halen,
maar komt niet opdagen. Hij zegt dat hij
zich verslapen had en twintig minuten bij
een tankstation moest wachten omdat het
zo druk was. Echter is het onaannemelijk
dat het op een zondagochtend zo druk is
bij het Nederlandse tankstation, terwijl
in die tijd veel Nederlanders juist in België gingen tanken omdat daar de benzine
goedkoper was. Ook is het opvallend dat
hij in de vieze kleren van de dag ervoor
op zijn werk aankomt. Daarbij blijkt hij
een schuld te hebben, wat een financi-

eel motief voor de moord kan zijn. Hier
is verder geen onderzoek naar verricht.
Ook aan een man die zegt te weten wie de
dader is wordt weinig aandacht besteed.
Er zijn geen sporen van de verdachten
aangetroffen en de zes zijn dan ook alleen
veroordeeld op basis van de verklaringen
van de drie veroordeelde meisjes. De meisjes vertellen alle drie een ander verhaal en
veranderen ook hun eigen verhaal voortdurend. Ze leggen verschillende verklaringen
af over onder andere het tijdstip dat zij bij
het restaurant aankomen, de personen die
ze daar aantreffen, het merk van de auto
die voor de deur stond, de manier van binnenkomen en hun eigen betrokkenheid.

“Zal de politie haar hebben
gevraagd haar verklaring
aan te passen?”
Twee meisjes verklaren dat ze schoten hebben gehoord, terwijl er op de plaats delict
geen aanwijzingen zijn van het gebruik van
vuurwapens. Julia verklaart dat één van de
jongens bankbiljetten bij zich had toen ze
het restaurant verlieten. Dit kan echter niet
uit de opengebroken gokkast komen, gezien het feit dat daar alleen muntgeld in zit.
De verklaringen van de meisjes zijn op
vrijwel alle punten tegenstrijdig. Mogelijk
hebben de verhoorders invloed gehad op
de verklaringen. Bij de verhoren van één

Naar aanleiding van een bericht in de krant
melden twee meisjes zich bij de politie: Jennifer en Maaike. Jennifer herinnert zich
dat ze in de nacht van 3 op 4 juli verkering
kreeg met Aldo. Ze zijn samen naar de discotheek geweest en Aldo brengt haar naar
de taxi waarna ze om 3.10 uur thuis komt.
Dit heeft ze in haar dagboek geschreven.
Ook Maaike, die Jennifer nog niet kent die
nacht, weet zich te herinneren dat ze Aldo
en Maaike in de discotheek zag. Zij verklaart
dat Aldo tot 4.00 uur in de discotheek is gebleven. Probleem wat betreft het dagboek
is dat de datum van 3 naar 4 juli is veranderd, volgens Jennifer omdat ze besefte
dat het in de nacht al 4 juli was. Hoewel de
officier van justitie veel druk uitoefent op
Jennifer, is ze bereid haar verklaring onder
ede te bevestigen. De twee meisjes leggen
dus een verklaring af, ondanks de dreiging van vervolging voor meineed, maar
het alibi van Aldo wordt toch verworpen.
Ook een andere verdachte, Abdoel, heeft
een alibi die eveneens verworpen wordt.
Conclusie
De rechtbank en het hof hadden Aldo
niet mogen veroordelen. In het eerste onderzoek hebben ze te weinig onderzoek
gedaan in de Chinese gemeenschap en
zijn ze snel uitgegaan van juistheid van
verklaringen. Na de heropening door het
bericht van de CID lijkt het doel van de
politie om de zes verdachten te veroordelen in plaats van de daders te vinden.
Wat zegt Peter van Koppen hierover?

Bronnen & toelichting:
1. In dit artikel worden de pseudoniemen uit het boek gebruikt. Dit zijn dus niet de echte namen.
Alle genoemde feiten komen uit het volgende boek: Havinga, E., Hopman, S., Melis, P., Vastenburg, J., Zeeman, M., Nelen, H. & Koppen, P.J. van (2008). De dood in
het Chinese restaurant. Verklaringen van medeverdachten. Boom Juridische uitgevers.
Zaak van ‘zes van Breda’ moet over (2012, 18 december). Geraadpleegd op 10 januari via
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Nieuws/Pages/Zaakzes-van-Breda-moet-over.aspx
Afbeeldingen: www.refdag.nl, www.telegraaf.nl en www.vandaag.be
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ACTUEEL

Interview met Peter van Koppen
Peter van Koppen is hoogleraar Rechtspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Maastricht. Hij deed in het Project Gerede Twijfel samen met een aantal studenten onderzoek naar
de zaak ‘de zes van Breda’. Hieronder volgt een interview over het project en de zaak.
Wat houdt het Project Gerede Twijfel
precies in?
Mensen kunnen zaken bij ons aanmelden.
Die zaken behandelen we als het een substantiële zaak is en als we de indruk hebben dat de kans bestaat dat de verdachte
onschuldig is. Dit doen wij op basis van een
beperkt aantal stukken en lezen dan nog niet
het hele dossier. Als we zo’n zaak aannemen,
zetten we er een groep studenten op. De
studenten moeten eerst solliciteren om mee
te mogen doen aan het project. Daarbij zijn
we heel streng, omdat het veel van de studenten vergt. Je moet met een groepje studenten heel intensief en langdurig samenwerken aan één project. De studenten die
worden uitgekozen lezen het dossier, zoeken dingen uit, doen experimenten en praten met deskundigen. Wat er precies moet
gebeuren hangt helemaal van de zaak af.
Hebben u en de studenten daarbij de
beschikking over alle mogelijke bronnen?
Wij gebruiken het dossier van de advocaat
van de veroordeelde. Een criterium om aan
een zaak te beginnen is dat we een substantieel deel van het dossier hebben. Toch is
een dossier meestal niet helemaal compleet,
dus wij proberen het compleet te krijgen.
Daarbij worden we over het algemeen tegengewerkt door het Openbaar Ministerie, bijvoorbeeld om de reden van privacy.

“Ook als alle pijlen in de
richting van de Chinezen
wijzen, is het voor de politie
lastig te onderzoeken”
Wat is de reden dat de daders niet meer
werden gezocht in de Chinese gemeenschap?
Eerst onderzochten ze wel in die gemeenschap, maar onderzoek bij de Chinezen
doen is erg lastig. Je spreekt niet dezelfde
taal, ze reizen vaak heen en weer tussen Azië en Nederland en ze hebben allemaal dezelfde naam. Ook als alle pijlen
in de richting van de Chinezen wijzen,
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is het voor de politie lastig te onderzoeken. Uiteindelijk liepen de richtingen
dood en werd het onderzoek afgesloten.
Toen het CID met informatie kwam,
ging het alleen om die groep mensen die
genoemd werd. Het gevolg is een onderzoek waarbij je uitzoekt of deze mensen het gedaan hebben. Dat is per definitie een onderzoek met oogkleppen,
want andere alternatieven worden niet
meer onderzocht. De opdracht was simpelweg om die mensen erbij te lappen.
Wat is voor u de reden dat de zaak herzien moet worden?
Het feit dat er geen bewijs is. Het enige
bewijs is de verklaring van drie meisjes,
terwijl deze verklaringen alle kanten op
schoten. Als je heel oppervlakkig kijkt,
denk je dat je drie bekentenissen hebt en
dat de zaak dus rond is. Maar als je echt
naar die verklaringen kijkt is het gewoon
geen bewijs. Aldo had zelfs een alibi.
Vindt u het niet merkwaardig dat de
rechters hun oordeel dan toch op die
verklaringen baseren?
Veel dingen kan je van twee kanten bekijken en zo gaat dat ook in zo’n zaak. Stel
je hebt nu een vriendje, maar krijgt over
zeven jaar ruzie en gaat scheiden. In de
meeste gevallen is nu alles leuk aan die jongen en als je gaat scheiden lijkt ineens alles fout aan hem. Dat klopt natuurlijk niet.
In de media komt alleen naar voren dat
de Hoge Raad heeft besloten te herzien
omdat er twee nieuwe ooggetuigen waren die niet in het dossier voorkomen.
Neemt de Hoge Raad uw onderzoek
niet mee bij die beslissing?
De Hoge Raad moet beslissen of de zaak
herzien moet worden. Daarbij hoeft hij zich
alleen af te vragen of er een novum, een
nieuw feit, is. Dit was het geval, omdat er
twee processen-verbaal uit het dossier waren gehaald die erin hadden moeten zitten.
Alles wat ze daarnaast zouden onderzoeken
is zinloos, omdat dit novum al genoeg is

om de zaak te herzien. Alles wat in onze resultaten staat, komt uit het dossier en daar
kan dus per definitie geen novum bij zitten.
Hoe komt het dat er zulke grote fouten
gemaakt worden?
In principe zijn rechtelijke dwalingen onvermijdelijk want iedereen maakt wel eens
een foutje, maar je moet zorgen dat het zo
weinig mogelijk gebeurt. Er wordt met materiaal gewerkt waarbij je niet met zekerheid
kan zeggen dat het de juiste beslissing oplevert. Als je met een bedrijf een methode
kiest en de omzet verdubbelt vervolgens,
dan weet je dat die methode werkt. In
strafzaken heb je dat niet. Het criterium
is niet dat er in hoger beroep dezelfde beslissing wordt genomen en ook niet dat een
verdachte zegt dat hij onschuldig is. Je kan
dus niet meten of je het goed hebt gedaan.

“Als rechter heb je als
zelfbescherming nodig dat
je achteraf zegt dat je de
goede beslissing hebt
gemaakt”
Als je als rechter mensen veroordeelt, maar
daarna blijft twijfelen aan je beslissing, doe
je geen oog meer dicht. Als rechter heb je als
zelfbescherming nodig dat je achteraf zegt
dat je de goede beslissing hebt gemaakt.
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ONDERZOEK

Evaluatieonderzoek
Extra Beveiligde Inrichting
De Erasmus Universiteit Rotterdam, in het bijzonder de secties Criminologie en Strafrecht, werken al
geruime tijd aan een groot onderzoek: de evaluatie van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). Dit is de
zwaarst beveiligde gevangenis die Nederland kent. Het onderzoek wordt in opdracht van het Ministerie
van Justitie (WODC) verricht, en is iets waar door velen lang naar werd uitgezien. In het verleden is
namelijk wel eens eerder onderzoek gedaan naar de EBI, maar hierbij werd vooral ingezoomd op specifieke aspecten als bijvoorbeeld de zorg voor de psychische conditie van de gedetineerden. Niet eerder is
een alomvattend evaluatieonderzoek uitgevoerd, als nu het geval is.
Door: Henk van de Bunt en Dieneke Struik

De EBI, onderdeel van de Penitentiaire
Inrichting Vught (PI Vught), bestaat sinds
1997 en vormde het antwoord op geruchtmakende ontsnappingen van zware criminelen uit Nederlandse gevangenissen.
Alleen gedetineerden met het risicoprofiel
‘extreem’ worden in de EBI geplaatst: gedetineerden die extreem vluchtgevaarlijk
zijn en bij ontvluchting een onaanvaardbaar risico vormen voor de maatschappij door het gevaar van herhaling van
ernstige geweldsdelicten en/of de grote
maatschappelijke onrust die er op volgt.
In de EBI gelden de meest verregaande
veiligheidsmaatregelen die binnen het
Nederlandse gevangeniswezen denkbaar
zijn. Het uitgangspunt is dat het gebouw
en het regime gijzelingen en ontsnap-

pingen in principe onmogelijk dienen te
maken. Kenmerkend voor het regime is
dat contacten die de gedetineerden met
de buitenwereld onderhouden volledig
worden gecontroleerd en in het contact
met gedetineerden altijd sprake is van een
numeriek overwicht van het personeel.
In haar prestaties voldoet de EBI goeddeels
aan de verwachtingen, want sinds de ingebruikname van de EBI heeft geen enkele gedetineerde de instelling weten te ontvluchten. Maar de strenge veiligheidsmaatregelen
hebben van meet af aan ook geleid tot
controverses en kritiek. In het evaluatieonderzoek wordt ingegaan op het oorspronkelijke doel en de opzet van de EBI. Daarnaast wordt gekeken naar de uitvoering van
de EBI in de praktijk, en hoe het regime
zich sinds de oprichting heeft ontwikkeld.

Interessant is te bezien of de EBI de gestelde doelen bereikt en vooral dan ook op
welke wijze (met welke beveiligingsmaatregelen) dit bereikt wordt. Wat zijn de vooren nadelen van het regime, en wordt hierin
een juiste afweging gemaakt? Dit zijn de
vragen die in het onderzoek centraal staan.
Het onderzoeksteam bestaat zowel uit criminologen (hoogleraar Criminologie Henk
van de Bunt, Pascale de Leeuw MSc. en
Dieneke Struik MSc.) als strafrechtsjuristen (hoogleraar straf- en strafprocesrecht
Edwin Bleichrodt en dr. Sanne Struijk)
allen verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Begin dit voorjaar zullen de resultaten van het onderzoek bekend worden en wij hopen u als lezer van
het CIA Magazine hierover te berichten.

Bronnen:
Afbeeldingen:
www.omroepbrabant.nl
thuisinhetnieuws.nl
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De persoon achter de professor
Richard Staring

Richard Staring, welke criminologiestudent kent hem niet? Al in de eerste week van het eerste jaar kom
je hem tegen bij het vak Inleiding Criminologie. Zodoende laat hij bij vele studenten een onuitwisbare
indruk achter. Maar wat voor persoon schuilt er achter deze bevlogen professor die vol enthousiasme
vertelt over illegale immigranten en overvallers? Wielrennen, basgitaar, volleyballen, DJ op feestjes,
slootkanten ophooien – Richard Staring heeft het allemaal gedaan. En dan is hij óók nog eens expert
mollenvanger. Tijd voor nadere toelichting.
Door: Nienke de Munck

Geboren en getogen in het oosten van het
land was Richard op jonge leeftijd met van
alles en nog wat bezig. Er werd dusdanig
veel tijd in hobby’s en baantjes gestoken
dat hij zich nauwelijks kan herinneren wat
voor leerling hij eigenlijk was. Om wat bij
te verdienen heeft Richard korte tijd als DJ
in een discotheek gewerkt en op een ander
moment slootkanten opgehooid, waarbij je
het gesnoeide riet uit het water moest halen
en de kant op moest scheppen. Hiernaast
stonden vooral muziek en sport (voornamelijk volleybal) hoog in het vaandel.
Richard heeft vijftien jaar basgitaar
gespeeld in een latin-pop band, waarmee
hij jarenlang elk weekend één of twee
optredens had en zelfs twee platen heeft
uitgebracht. De band speelde in kleine
zaaltjes maar ook wel als voorprogramma
voor wat grotere bands. Muzikaal hoogtepunt was een week lang elke avond spelen
bij de opening van Club Mazzo Amsterdam, dé hang-out plek tijdens de new wave
generatie van de jaren ’80 en de opkomst
van de housescene in de jaren ’90. Het was
echter moeilijk dit te combineren met een
studie, laat staan met het werkende leven.
Dit betekende rond 1995 het einde van de
band en het einde van onze kansen om live
de muzikale uitspattingen van deze docent
te bewonderen.
Naast deze muzikale carrière heeft Richard
antropologie gestudeerd in Nijmegen.
De tijden waren vergelijkbaar met nu, de
banen lagen niet bepaald voor het
oprapen, zeker niet in de antropologie.
Toch kwam Richard bij mooie onderzoeken terecht die veelal aansloten op het
criminologische vakgebied. Niet zo gek
dus dat hij door René van Swaaningen en

Henk van de Bunt is benaderd om de sectie
criminologie aan de Erasmus Universiteit te
versterken. Zodoende werkt Richard sinds
1 januari 2002 voor de criminologieafdeling en hij is niet van plan deze spoedig te
verlaten. De onderzoeksonderwerpen zijn
interessant en zijn collega’s zijn prettig
om mee te werken. Enig nadeel is echter
de lange reistijd, maar zolang er geen universiteit opent in zijn dorp in de achterhoek, blijft Richard lekker op deze plek.
Hoewel onderzoek doen altijd al echt zijn
ding was, was lesgeven nieuw voor hem en het
doceren was in het begin dan ook wel
even wennen. Dat het hem inmiddels goed
afgaat blijkt uit een certificaat op zijn kantoor:
Inleiding Criminologie is door studenten als beste bachelor-vak van de Erasmus
School of Law gekozen. Inleiding Criminologie is dan ook een bijzonder vak, omdat
dit het eerste vak is wat de, vaak nog bleue,
nieuwe studenten krijgen. Ze weten veelal
nog niet wat wel en niet kan en mag en alles is
spannend en nieuw. Het is derhalve één van
de leukste vakken om te doceren.
Tegenwoordig geeft Richard minder les en
is hij meer bezig met managementstaken
en scriptiebegeleiding. Laatstgenoemde is
leuk om te doen omdat je één op één werkt
en samen met een proces bezig bent. Het
lezen van scripties is dan ook allesbehalve
een straf. Het nakijken van tentamens is een
ander verhaal. Het is een tijdrovende klus
waar ook nog eens veel druk achter zit.
Al heeft hij wel mooie dingen gelezen
bij de eerstejaarstentamens dit jaar. Het
PGL-systeem werpt zijn vruchten af:
studenten begrijpen de stof beter en hebben het meer eigen gemaakt, wat een goede
ontwikkeling is.

Richard heeft het zo druk met werk en
gezin (hij heeft een vrouw en twee zonen)
dat er helaas niet veel tijd overblijft voor
hobby’s. Naast fietsen gaat hij graag naar
het filmhuis maar dat is het dan ook wel
(Kijktip: ‘The Way’ van Emilio Estevez). Je moet immers ook nog tijd vrijmaken om vrienden te zien en als je eens niets
te doen hebt, is dat ook wel lekker. Waar hij
het afgelopen jaar wel druk mee is geweest,
is het vangen van mollen. Hij heeft er wel
een stuk of acht te pakken gekregen in zijn
tuin en weet precies hoe je een val perfect
moet plaatsen. Last van mollen? Bij dezen
weet je waar je moet zijn!

Bronnen:
Afbeelding:
http://esl.sin-online.nl/staff indexhtml?lia=632&
lang=nl
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1%-MC’s: georganiseerde misdaad
of organisatie van criminelen?

De afgelopen jaren is het aantal ‘chapters’ van de zogenaamde 1%-Motorclubs (1%-MC’s) in Europa
significant gestegen. Sinds 2010 telt Europa ruim 700 buitenlandse afdelingen waarbij de Hells Angels,
de Bandidos, de Outlaws en de Gremiums als de belangrijkste 1%-MC’s worden gezien. Volgens
Europol is dit een zorgwekkende ontwikkeling, omdat deze motorclubs zich bezighouden met zware
criminaliteit. Ondanks dat het tot op heden niet is gelukt om een 1%-MC te veroordelen als criminele
organisatie blijft Europol van mening dat dergelijke clubs niet geïnteresseerd zijn in het motorrijden
alleen. Hun komst naar Europa zou namelijk duiden op de ambitie om het aandeel in criminaliteit
te vergroten, waarbij het koesteren van het zogenaamde broederschap is verschoven van doel naar
middel¹.
Door: Jaleesa Hagenbeek

Outlaws
De term ‘1%-MC’ werd destijds in 1947 in
het leven geroepen door de Amerikaanse
Motorcyclist Association naar aanleiding
van een uit de hand gelopen evenement.

“De organisatie was van
mening dat 99% van alle
motorrijders fatsoenlijke
burgers waren en de overige
1% ‘outlaws’”
De organisatie was van mening dat 99%
van alle motorrijders fatsoenlijke burgers
waren en de overige 1% ‘outlaws’. De ‘Big
Four’ van de wereld – Hells Angels, Outlaws, Bandidos en Pagans – noemen zichzelf ook outlaw. Zij zijn per definitie nonconformistisch en zetten zich af tegen
de heersende normen en waarden van de
maatschappij². Dit blijkt duidelijk uit het
motto van de Bandidos: “we are the people
your parents warned you about”³.
Leden beschouwen hun motorclub als een
eigen natie waarbinnen er sprake is van een
gang-achtige vorm van loyaliteit en rivaliteit ten opzichte van andere outlawbikers.
Intimidatie en geweld zijn inherent aan
de subcultuur van 1%-MC’s. Hiermee wil
men controle houden over zowel eigen leden als leden van andere 1%-MC’s�. Deze
‘war mentality’ is onlosmakelijk verbonden
met de manier waarop zij zich kleden. De
colors (vesten) die zij dragen bevatten voorgeschreven insignes, patches of banners. De
inhoud en indeling hiervan op het vest zijn
afhankelijk van de status van de drager. Zo
zou een lid pas recht hebben op een patch

wanneer hij een ‘succesvolle’ daad heeft
verricht in het belang van zijn club. De colors zijn dus manier om op te vallen en je te
onderscheiden van anderen en geven tegelijkertijd de rang van een lid van de 1%-MC
weer. Daarnaast houdt iedere motorclub er
een eigen subcultuur op na wat betreft loyaliteit, moed, onafhankelijkheid, eer en broederschap. Macht is de hoogste biker value en
uit zich in succes en geld5.
Territoriumstrijd
Naast een verdere uitbreiding van het aantal chapters, vreest Europol voor een bendeoorlog om Europees territorium door
de komst van 1%-MC’s uit Australië (Comancheros en Rebels), Canada (Rock Machine) en Amerika (Mongols en Vagos).
Zij zorgen ervoor dat hun afdelingen worden opgericht op strategische plekken die
bevorderlijk zijn voor de handel in drugs,
wapens en mensen. Wanneer men dit doet
op het grondgebied van een andere 1%MC, wordt dit gezien als een daad van
provocatie. Deze provocaties leiden vaak

“we are the people your
parents warned you about”.
tot vergelding en gewelddadige confrontaties waarbij het gebruik van explosieven en
automatische wapens niet word geschuwd.
Dit is van invloed op de publieke veiligheid,
omdat de conflicten ook dikwijls openlijk
worden uitgevochten6. Zo woedde er in de
jaren ’90 een gewelddadig conflict tussen
de Bandidos en de Hells Angels in Scandinavië, de zogenaamde Great Nordic Biker
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Wars. Hierbij kwamen elf mensen om het
leven, vielen er ruim honderd gewonden en
werden er diverse moordpogingen gedaan7.
Dit zou het gevolg zijn geweest van een poging van de Bandidos om hun territorium
uit te breiden. Soortgelijke conflicten hebben eerder al plaatsgevonden in Australië,
Canada en Amerika8.
Wat betreft het geweld dat gebruikt wordt
tijdens de escalatie van conflicten, kan er
onderscheid worden gemaakt tussen expressief, incidenteel geweld en instrumenteel, structureel geweld. Het eerste geweldstype wordt vooral gebruikt in gevechten
zonder duidelijk doelen, maar wel voor het
voorkomen van risico’s voor de organisatie
van de 1%-MC. Het tweede geweldstype
is gericht op het waarborgen van het netwerk en de daarbij horende voordelen van
de club. Instrumenteel, structureel geweld
is vooral terug te zien in zaken met betrekking tot fraude, afpersing en drugs- en wapenhandel9.
‘Purists’ en ‘Entrepeneurs’
De cultuur van 1%-MC’s wordt tegenwoordig steeds minder geassocieerd met het gebruik van motoren en de ‘biker-lifestyle’.
Opvallend is dat sommige leden niet eens
over een motor of een rijbewijs beschikken.

ACHTERGROND

Waar motorclubs vroeger werden opgericht als vorm van broederschap en motoren dienden als bindmiddel, ligt de nadruk
tegenwoordig vooral op het hebben van
macht. Vooral na 1980 zet deze trend zich
door. Dit is volgens Quinn terug te zien in
een afname van loyaliteit ten opzichte van
de club en een gebrek aan gemeenschappelijke belangen wat de integratie van de
club en de subcultuur ondermijnt. Hiermee
onderscheiden zich twee soorten bikers: de
Purist biker en de Entrepeneurial biker.
De zogenaamde Purist biker is de meer
traditionele biker. Hun gedrag is veelal impulsief, hedonistisch en aan eer gebonden.
Hun houding wordt verder gekenmerkt
door loyaliteit en solidariteit. Hun motorclub is vooral een broederschap waarbij
hun motoren het grootste bindmiddel zijn.
De grootste Purist clubs zijn de Pagans en
de Outlaws. Sinds de jaren ’80 maakt de
zogenaamde Entrepeneurial biker zijn opmars. Deze biker gaat op rationele wijze te
werk en ziet de motorclub vooral als een
netwerk waarbinnen hij handel kan drijven
en leden voor aangesloten straatbendes
kan werven10. Een goed voorbeeld hiervan is het ontstaan van de ‘AK81’, oftewel ‘Altid Klar 81’, wat vertaald wordt als

‘Always Ready Hells Angels’. Het doel van
deze oprichting was het werven van hooligans, leden van extreem-rechtse groeperingen, gevangenisbendes en het leger om
zodoende gebruik te kunnen maken van
specialistische vaardigheden en kennis. De
motoren zijn een bijkomstigheid die slechts
als logistiek voordeel dienen11. De grootste
Entrepeneurial clubs zijn de Hells Angels
en de Bandidos.
Binnen de motorclub vinden Purists het
belangrijk dat de normen en waarden van
de bikercultuur gewaarborgd blijven, terwijl Entrepeneurs vooral gaan voor winst
en het behoud van de club als netwerk.

“De cultuur van 1%-MC’s
wordt tegenwoordig steeds
minder geassocieerd met het
gebruik van motoren en de
‘biker-lifestyle’.”
Aanpak
Door de sterke toename van chapters van
1%-MC’s in Europa is het volgens Europol van groot belang dat diverse rechtshandhavende instanties goed geïnformeerd
worden. Het is belangrijk om te weten wat
er speelt en wat er nodig is om escalatie te
voorkomen. Daarnaast dient men rekening
te houden met de mogelijke gevolgen voor
andere vormen van georganiseerde misdaad. Onder het credo “my enemy’s enemy
can be my ally” (de vijand van mijn vijand
kan mijn bondgenoot worden) is het oprollen van 1%-MC namelijk moeilijker dan
verwacht12.

Op nationaal niveau maakt minister van
Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten zich
hard voor het doorbreken van de angstcultuur en de schijnbare onaantastbaarheid
van outlawbikers in Nederland.
Ondanks dat de problematiek, de aard en
relevante ontwikkelingen rondom de aanpak van outlawbikers zich niet leent voor
openheid van zaken, noemt de minister in
een voortgangsrapportage aan de Tweede
Kamer een aantal hoofdlijnen van het Plan
van aanpak bestrijding 1%-motorclubs. Deze geïntegreerde aanpak is vastgesteld door het
OM, politie, gemeenten, de Belastingdienst,
de Regionale Informatie en Expertisecentra en het Landelijke Informatie en Expertisecentrum. Er is allereerst aandacht voor
strafrechtelijke onderzoeken, zowel naar
individuele leden als georganiseerde verbanden13. Daarnaast ligt de focus op evenementen en clubhuizen aan de hand van de
zogenaamde vrijplaatsen-aanpak waarmee
er een einde moet komen aan het faciliteren van de outlawbikers op plaatsen waar
zij zich onaantastbaar wanen. Hierbij wordt
er gebruik gemaakt van fiscale, bestuurlijke
en strafrechtelijke sancties. Denk hierbij
aan de Wet Bibob, APV, Wet van Damocles
en de Wet Victoria. Tenslotte benadrukt
Opstelten de bestrijding van de invloed van
1%-MC’s in beveiligingsbedrijven, horeca
en voetbalhooligans14. Met deze actiegerichtheid en vasthoudendheid wil de overheid een duidelijk signaal afgeven zodat
leden van 1%-MC’s zich niet als outlaws
kunnen gedragen en hun ondermijning van
de ‘veilige’ samenleving zal stoppen.

Bronnen en toelichting:
1. Fear of turf war between outlaw motorcycle gangs in Europe (2012, 13 december). Europol. Geraadpleegd op 10 januari 2013 via https://www.europol.europa.eu/
content/press/fear-turf-war-between-outlaw-motorcycle-gangs-europe-1929
2. Quinn, J. F. (2001). Angels, outlaws, Bandidos and Pagans: The evolution of organized crime among the big four one percent motorcycle clubs. Deviant Behavior,
22(4), 379–400.
3. About us (n.d.). Bandidos MC Stockholm. Geraadpleegd op 11 januari 2013 via http://www.bandidosmcsthlm.se/aboutus.html
4. The Evolution of the Outlaw Extreme. Ph. D. Jim Quinn. Geraadpleegd op 7 januari 2013 via http://ciroc.nl/presentaties/presentatie_Quinn.pdf
5. Quinn, J. F. & Forsyth, C. J. (2009). Leathers and Rolexs: The symbolism and values of the motorcycle club. Deviant Behavior, 30(3), 235–265.
6. Fear of turf war between outlaw motorcycle gangs in Europe (2012, 13 december). Europol. Geraadpleegd op 10 januari 2013 via https://www.europol.europa.eu/
content/press/fear-turf-war-between-outlaw-motorcycle-gangs-europe-1929
7. Outlaw Bikers: Bandidos MC (n.d.). National Geographic Channel. Geraadpleegd op 11 januari 2013 via http://natgeotv.com.au/tv/outlaw-bikers/bandidos-mc.aspx
8. Biker wars dredge up something rotten in the state of Denmark (1996, 12 mei). The Independent. Geraadpleegd op 11 januari 2013 via http://www.independent.
co.uk/news/world/biker-wars-dredge-up-something-rotten-in-the-state-of-denmark-1346874.html
9. Outlaw bikers; hoe in het buitenland met motorbendes wordt omgegaan. Rudi Schellingen. Geraadpleegd op 7 januari 2013 via http://ciroc.nl/presentaties/presenta
tie_Schellingen.pdf.
10. The Evolution of the Outlaw Extreme. Ph. D. Jim Quinn. Geraadpleegd op 7 januari 2013 via http://ciroc.nl/presentaties/presentatie_Quinn.pdf
11. Fear of turf war between outlaw motorcycle gangs in Europe (2012, 13 december). Europol. Geraadpleegd op 10 januari 2013 via https://www.europol.europa.eu/
content/press/fear-turf-war-between-outlaw-motorcycle-gangs-europe-1929
12. The Evolution of the Outlaw Extreme. Ph. D. Jim Quinn. Geraadpleegd op 7 januari 2013 via http://ciroc.nl/presentaties/presentatie_Quinn.pdf
13. Kamerstukken II, 2011/12, 29 991, nr. 59, p. 1-6
14. Brief voortgangsrapportage geïntegreerde aanpak outlawbikers (2012, 17 augustus). Tweede Kamer der Staten-Generaal. Geraadpleegd 12 januari 2013 via http://
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/dossiers/georganiseerde_criminaliteit.jsp
Afbeeldingen:
http://ciroc.nl/presentaties/presentatie_Quinn.pdf
http://www.bt.dk/krimi/se-det-unikke-billede-has-taeskehold-altid-klar
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/biker-gangs-bring-war-to-britain-1522210
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Een kijkje in de koepelgevangenis van Breda
Op vrijdag 1 februari 2013 was het zo ver; met een groep studenten namen wij een kijkje achter de
goed beveiligde poorten van één van de drie koepelgevangenissen in Nederland: de koepelgevangenis
van Breda. In de volksmond noemt men de gevangenis in Breda De Koepel, maar de werkelijke naam
hiervan is Penitentiaire Inrichting Breda. Hier binnen zijn een Huis van Bewaring, een inrichting voor
langgestraften en een inrichting voor kortgestraften gehuisvest.
Sinds begin januari verblijven er alleen nog mannen. De vrouwen
die hier voorheen nog zaten, zijn overgebracht naar andere vrouwengevangenissen.
Door: Mireille Meeuwis

Bij aankomst diende eerst iedereen zich te
legitimeren bij de voorportier. Vervolgens
moest iedereen piepvrij door de metaaldetector. Dit kost altijd even wat tijd. Onze
mobiele telefoons en andere apparatuur
konden wij opbergen in kluisjes. Toen we allemaal door de metaaldetector waren gekomen, werden we in de hal opgewacht door
Robert Meijer, medewerker communicatie,
en Corrine Meeuwis, docente in de gevangenis. Na een kort welkom vertrokken we
naar een ruimte waar we een film te zien
kregen over de koepelgevangenis en vervolgens een korte introductie over allerlei
aspecten die met het leven in de gevangenis
te maken hebben. De rondleiding zou later
beginnen, wanneer het signaal kwam dat de
gevangenis werd vrijgegeven. Dit houdt in
dat vanaf dat moment alle gedetineerden
geteld zijn en achter slot en grendel zitten.
De film gaf ons een goed algemeen beeld
van de werkzaamheden en het leven binnen
de gevangenismuren. Verschillende werknemers kwamen aan het woord, waaronder
een bewaarder. Op de vraag of hij wel eens
bang was antwoordde hij dat dit niet het
geval was, en dat je dit soort werk anders
ook niet moest gaan doen. Ook vertelde
hij over een gedetineerde waarbij hij altijd
erg betrokken was geweest, die zelfmoord
had gepleegd. Hij had altijd goede gesprekken met hem en dacht dat het redelijk goed
met hem ging. Dit bleek dus niet zo te zijn.
Deze gebeurtenis had erg veel indruk op
hem gemaakt.
Nadat de gevangenis was vrijgegeven begon

de rondleiding. Allereerst kwamen we langs
de werkplaatsen. Gedetineerden werken
per dag 4 uur, dit kan ’s ochtends of ’s middags zijn. Voor afgestrafte gedetineerden is
werken verplicht, voor anderen vrijwillig.
Er vinden verschillende werkzaamheden
plaats. Zo is er metaalbewerking en houtbewerking. Een opmerkelijk detail is dat gedetineerden ook wel eens anti-inbraakstrips
moeten inpakken. Met het beetje geld dat
zij met deze werkzaamheden verdienen,
ongeveer 15 euro per week, kunnen gedetineerden bij de winkel in de gevangenis
producten kopen. Hierbij kun je denken
aan eten, sigaretten en toiletartikelen maar
ook het gebruik van de tv (€ 3,50 per week).
Binnen de gevangenis heeft men geen fysiek geld, alles gaat via een rekening. Er is
hierbij een verschil tussen de gedetineerden
die alles moeten kopen van het geld dat zij
binnen de inrichting verdienen, en andere
meer kapitaalkrachtige gedetineerden die
ook van buiten de gevangenis, bijvoorbeeld
van familie, geld op hun rekening gestort
krijgen.
Vervolgens liepen we verder en gingen we
de koepel binnen. Dit is indrukwekkend,
het is ontzettend groot. Er zijn rondom
drie etages met cellen, waarbij op iedere cel
een groen lichtje knippert. Dit is naar aanleiding van de Schipholbrand: elke inrichting is nu beveiligd tegen zo’n calamiteit.
De groene lampjes geven aan dat het systeem in werking is. De koepelvorm had er
mee te maken dat vroeger op deze manier
iedere gedetineerde in de gaten kon worden
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gehouden door de bewakers die in het midden in het wachthuisje zaten. Er zaten toen
namelijk nog geen deuren in de cellen, maar
tralies. Dit wachthuisje staat er nu echter
niet meer. De functie hiervan is overgenomen door personeel en camera’s.
Vervolgens brachten we een bezoek aan de
fitnessruimte. Hier kunnen de gedetineerden één maal per week drie kwartier gebruik van maken. Hieraan grenzend waren
verschillende recreatieruimtes, waar gedetineerden op vastgestelde tijdstippen kunnen biljarten, tafelvoetballen en naar huis
bellen.
Na de recreatieruimtes gezien te hebben,
kregen wij te zien hoe een cel ervan binnen uit ziet. Het ging hierbij om een tweepersoonscel. Er stond een stapelbed in,
een kledingkast, twee tv’s (per gedetineerde
één), een bureau, een wastafel en een toilet.
Het toilet was afgeschermd met een deur
voor enige privacy. Op een eenpersoonscel
ontbreekt een dergelijke deur. Al met al was
het een erg kleine, benauwde ruimte.
Na het bezichtigen van de cel was het tijd
om naar de kerk te gaan. Op zondag wordt
er altijd een kerkdienst gehouden. Nu is
het zo dat niet iedere gedetineerde hetzelfde geloof aanhangt. Het is dan ook een
samengaan van verschillende godsdiensten.

CIA ACTIVITEITEN

Een geestelijke houdt een dienst. Daarnaast kunnen gedetineerden ook zelf een
bijdrage leveren aan de dienst, sommigen
lezen een gedicht voor en anderen spelen
een stuk op het keyboard. De moslims hebben een eigen samenkomst.
Hierna gingen we door naar het onderwijs.
Gedetineerden hebben namelijk ook het
recht om onderwijs te volgen. Dit is geen
verplichting. Een onderwijslokaal ziet er
niet uit als een gemiddelde collegezaal of
klaslokaal. Het is een ruimte met een tafel
in het midden met stoelen er omheen, en
een aantal computers. Iedere gedetineerde
is met iets anders bezig is: de één leert Nederlands, de ander rekenen. Ook is het mogelijk om bepaalde diploma’s te halen die
van pas kunnen komen bij het zoeken naar
werk wanneer de gedetineerde vrij komt.
Toen gevraagd werd of er wel eens iets was
gebeurd, gaf onze rondleidster aan dat er
wel eens iets was gebeurd, maar nooit van
een dergelijke aard dat zij haar pieper had
moeten gebruiken.
Daaraan voegde ze wel toe dat de gedeti-

neerden van haar iets nodig hebben, zij
geeft namelijk onderwijs. Het kan een andere situatie zijn wanneer je bewaarder bent
en de gevangenen dus opsluit. Sommige
gedetineerden vertellen gedurende het onderwijs ook persoonlijke verhalen. Voor de
gedetineerde kan dit fijn zijn om op deze
manier even van zich af te kunnen praten.
Wanneer het gaat om verhalen waaruit blijkt
dat de veiligheid van collega’s, het werk of
de maatschappij in gevaar komt dan wordt
hier natuurlijk melding van gemaakt.
Tegenover de onderwijslokalen bevindt
zich de bibliotheek. Gedetineerden mogen
hier één uur in de week naartoe. Zij kunnen
hier boeken, cd’s en puzzels lenen. Er zijn
allerlei verschillende soorten boeken te leen
in verschillende talen. Ook zijn er verschillende boeken te vinden die met criminaliteit
te maken hebben, zoals boeken van Peter
R. de Vries. Deze boeken worden ook wel
gekscherend ‘vakliteratuur’ genoemd. Sommige gedetineerden lezen liever een stripboek dan een ‘normaal’ boek omdat ze
naar hun eigen zeggen “aan ’t eind van de
bladzijde al niet meer weten wat ze gelezen

hebben”.
Tenslotte liepen wij langs de keuken en
de geestelijke verzorging naar één van de
luchtplaatsen. De gedetineerden hebben
recht op één uur luchten per dag. Op de
luchtplaats staat een telefooncel waar zij
met een telefoonkaart kunnen bellen. Een
leuk feitje is dat wereldwijd gedetineerden
op een luchtplaats het rondje ‘tegen de klok
in’ lopen. Daarnaast was er ook nog een
veld waar gevoetbald kan worden (3 kwartier per week). Vervolgens kwamen wij nog
door het gedeelte waar voorheen de vrouwen zaten. Dit was nog te zien aan de roze
muren. Hierna kwamen wij weer aan op het
beginpunt van de rondleiding. Nadat wij al
onze spullen uit de kluisjes hadden gehaald
gaf het ook wel weer een vrij gevoel om
vanuit een inrichting, waar alles voor je bepaald wordt, zelf weer in vrijheid naar buiten te kunnen lopen.
Bronnen:
Afbeeldingen:
http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Penitentiaire-inrichtingen/PI-Breda/De-Boschpoort/
http://www.breda-en-alles-daaromheen.nl/dekoepel-in-breda-mogelijk-dicht.htm

MAART 2013 // CIA MAGAZINE // 15

ALUMNUS INTERVIEW

Een criminoloog bij de reclassering
Door: Renée Buijs

“Ik vond dat ik als criminoloog erg weinig te maken heb gehad
met de mensen waar het echt om draait.”
Waar werk je en wat is je functie?

Ik werk bij de reclassering als reclasseringswerker. De reclassering kent 3 kerntaken:
Advies, toezicht en werk. Ik werk voor de
adviestak en geef advies over hulpverleningsmogelijkheden als de verdachte wordt
veroordeeld.

Hoe ziet een werkdag eruit?

Dat kan heel erg verschillen. Een aantal cliënten zit in de gevangenis, dus daar moet
ik vaak naartoe. Daar heb ik dan een gesprek met een cliënt van één à anderhalf
uur. Daarna ga ik terug naar kantoor om
dit gesprek te verwerken en telefoontjes te
plegen. Ik spreek bijvoorbeeld met psychologen, hulpverleners en wijkagenten, maar
ook wel met ouders en vrienden van die
mensen. Met het laatste moet je voorzichtig zijn. Je moet mensen uit de omgeving
benaderen, maar het moet wel objectief
zijn en dat zijn vrienden natuurlijk niet altijd. Daarnaast ben ik veel tijd kwijt aan het
invullen van die RISc en het schrijven van
rapporten. Ik ben ongeveer 30% van mijn
tijd kwijt aan gesprekken en 70% aan het
verwerken ervan.

Wat heb je bij je werk aan je opleiding?

Naam: Kees van Dam
Leeftijd: 29 jaar
Functie: Reclasseringswerker – diagnose & advies
Studie: Criminologie aan de EUR, masterprofiel Jeugdcriminaliteit. Afgestudeerd in 2007.

Toelichting:
1. RISc (Recidive InschattingsSchalen) is een instrument waarmee de kans op recidive in kaart wordt gebracht
aan de hand van bepaalde kenmerken en omstandigheden. Hierbij wordt met name gekeken naar het strafrechtelijk verleden en problemen van de verdachte of veroordeelde. Naast de kans op recidive biedt dit instrument
mogelijkheden om iemands gedrag te veranderen (www.sgv.nl).
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Met criminologie heb je een vrij breed pallet aan kennis, maar wat ik het meest zie
terugkomen zijn de analysevaardigheden;
hoe je de problemen benadert. Doordat
ik überhaupt een wetenschappelijke opleiding gevolgd heb, heb ik een voorsprong
op collega’s. Als wetenschapper leer je problemen te analyseren en daar heb ik op veel
momenten voordeel aan.
Met mijn werk heb ik niets aan statistiek,
maar wij gebruiken wel de uitkomsten van
statistische onderzoeken. De reclassering
werkt veel met de what-works criteria, dus
die komen veel terug in mijn werk. Doordat ik deze criteria al in mijn studie tegen
ben gekomen, kon ik ze snel eigen maken.

ALUMNUS INTERVIEW
In de opleiding leer je niet gesprekken met cliënten te voeren.
Hoe ging dat?

Dat was redelijk natuurlijk. Je wordt goed
begeleid en het is moeilijk om zo’n gesprek
te voeren maar het blijft een gewoon gesprek. Je hebt misschien geen andere interviewvaardigheden nodig dan die je nodig
hebt bij een gewoon interview. Wat ik wel
heb moeten leren is het praten over gevoelige onderwerpen en gesprekken voeren
waarbij je de ander moet bewegen echt iets
te gaan doen. Ondertussen heb ik die vaardigheid onder de knie.

“ Je kunt alleen niet
aankomen bij de officier
van justitie of de rechter en
zeggen “je moet het
strafrecht afschaffen”. ”
Kijk je door je opleiding niet erg
kritisch naar de werkwijze?

Ik merk wel dat ik een gezonde argwaan
hebt ontwikkeld, door wat ik heb gehoord
van René van Swaaningen en heb gelezen
van Jock Young. De kritische criminologie
is academisch heel interessant en voor je
scriptie kan je het goed gebruiken. In mijn
dagelijkse werk heb ik er niet zo veel aan,
maar ik kan nu wel het strafrecht goed in
perspectief plaatsen. Je kunt alleen niet
aankomen bij de officier van justitie of de
rechter en zeggen “je moet het strafrecht
afschaffen”. Daar moet je wel je weg in
vinden.

Vind je het jammer dat je een
baan hebt waarbij je dit soort
dingen niet kan zeggen?

Als ik dat wel zou willen, zou ik de journalistiek in moeten bijvoorbeeld. Maar ik heb
er bewust voor gekozen dat niet te doen.
Ik vond dat ik als criminoloog erg weinig
te maken heb gehad met de mensen waar
het echt om draait, de mensen die criminaliteit plegen. Ik heb erover nagedacht wat
een goede plek is om te zien wat het nut
of juist de slechte kant van het strafrecht
is, wat er speelt in de samenleving en hoe
justitie doorwerkt in een mensenleven. Dat
kan in deze functie heel goed. Je ziet veel
voorbeelden van wanneer het niet werkt
of wanneer het wel kan werken, wat het
effect is op mensen en hoe mensen erover
nadenken.

In de criminologie kom je veel theorieën
tegen die stellen dat gevangenisstraffen niet
werken. Dat klopt voor een groot gedeelte,
maar er zijn ook jongeren die na de eerste
keer gevangenisstraf zeggen “Dit was zo
verschrikkelijk, dit nooit meer” en die daardoor wel stoppen. Manieren van stoppen
met criminaliteit heeft heel veel vormen,
dat is voor iedereen anders. Je kan wel iets
in een theorie vatten, maar een model dat
alles verklaart bestaat helemaal niet. Dat zie
ik elke keer terug in mijn werk. Op elk individu kan je een andere theorie toepassen.
Zo blijf ik uiteindelijk toch met een criminologische visie kijken.

Hoe ben je aan deze baan gekomen?

Na mijn studie ben ik eerst negen maanden gaan reizen en heb ik nagedacht wat
ik wilde. Ik kende iemand die werkte bij de
reclassering en die gaf aan dat er vaak vacatures waren. Aan het eind van mijn reis
ben ik heen en weer gaan mailen en toen
bedacht ik me dat dit een mooie eerste stap
was voor mij. Op reis heb ik alles al ingevuld en toen ik thuis kwam lag er een uitnodiging voor een sollicitatie.
Omdat er tijd zat tussen die uitnodiging en
de sollicitatie, heb ik nog een aantal brieven
geschreven, maar daarvan heb ik geen uitnodiging ontvangen. Ik snap dus het gevoel
dat de huidige criminologiestudenten hebben dat het moeilijk is om aan een baan te
komen, maar ik heb het niet langer dan een
maand hoeven meemaken. Ik heb dus wel
geluk gehad!

houden en ik zocht een baan waarbij dat
wel weer moet. Deze baan heb ik net gevonden. Vanaf januari ga ik bij de Hogeschool in Breda lesgeven. Daar ga ik vakken
geven bij Social Work die criminologisch
relevant zijn en te maken hebben met de
reclassering en hulpverlening.

Heb je nog andere ambities?

Misschien zou ik ooit een langer onderzoek
willen doen. Ik heb nog geen concreet idee
over welk onderwerp of welke richting dat
zou moeten zijn, maar ik vind sociaal werk
een interessant onderwerp. Ik ga het eerst
alle literatuur bekijken en kijken of ik tegen
een onderwerp aankom waar ik nog onderzoek naar zou willen doen.

Wat zou je aan de huidige studenten mee willen geven?

Als je al weet welke baan je wil, probeer
dan tijdens je studie al bezig te zijn in de
richting. Zoek bijvoorbeeld een baantje of
stage op een plek waar je later terecht wil
komen. Dat zorgt ervoor dat je een veel
grotere kans hebt om die baan later ook
echt te krijgen. Dat is een van de dingen die
ik niet zo goed heb gedaan en als tip zou
willen meegeven aan anderen.

“ Je bent student dus
studeer ook echt! ”

Ja, ik heb er geen spijt van gehad. Veel andere criminologen kwamen in beleidsfuncties en onderzoeksfuncties. Ik had het na
mijn scriptie een beetje gehad met onderzoek doen. Ik wilde echt aan het werk gaan,
zien wat er echt gebeurde en met die cliënten aan de slag gaan. De komende dertig
jaar kan ik functies hebben waarin ik niet
zo veel in contact zal staan met die mensen
dus dat is wel echt een ervaring.

Maak ook gebruik van de universiteit. Het
is een fantastische plek om te zitten en je
komt er meestal niet meer terug. Nu je op
de universiteit zit kun je vragen of je bij andere faculteiten een vak in die richting kan
volgen. Op de universiteit ben je op een
plek waar veel mensen veel van een onderwerp weten en daar iets over kunnen vertellen. Ik ben zelf begonnen met filosofie,
maar dat heb ik niet afgerond omdat ik het
te druk had met andere dingen. Voor colleges die je tijdens je studie gratis kan volgen,
zou ik nu veel geld voor over hebben. Met
de kennis van nu zou ik mijn bijbaan hebben opgezegd, minder hebben uitgegeven
en harder zijn gaan werken.

De gesprekken met cliënten vind ik nog
steeds heel interessant, maar wat betreft
RISc invullen ben je op een gegeven moment wel uitgeleerd. Ook de verhouding
30-70 zorgde ervoor dat ik iets wilde zoeken waarbij ik meer uitdaging heb in de tijd
dat ik op kantoor zit. Ik ben nu heel weinig
bezig met artikelen lezen en literatuur bij-

Je moet zo actief mogelijk zijn op de universiteit. Zo ben ik een jaar voorzitter geweest en daar heb ik veel van geleerd. Het
was een pittig jaar maar vooral heel interessant. Je bent student dus studeer ook echt!
Dat is achteraf gezien waar het om gaat.
Feesten kun je heel je leven nog en hoeft
niet per se nog tijdens je studie.

Heb je achteraf gezien gekozen
voor de goede baan?
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ACHTERGROND

Top600-aanpak: jeugdige
veelplegers in de spotlights
In 2010 werd onze hoofdstad opgeschrikt door een reeks schokkende misdrijven, waaronder de fatale
overval op juwelier Hund1en het schietincident op een kinderspeelplaats waarbij een 19-jarige man
werd doodgeschoten2. Ondanks dat het aantal misdrijven in Amsterdam de afgelopen jaren is gedaald,
neemt het aantal ‘high impact-delicten’ juist toe. Politie en justitie komen hierbij vaak dezelfde daders
tegen. Opvallend genoeg gaat het veelal om verdachten tussen 12 en 24 jaar: samen werden zij de
afgelopen vijf jaar ruim 15.000 keer gearresteerd3. Een deel van deze groep is aan te merken als
hardnekkige jeugdige veelplegers. Reguliere hulpverlening en straf sorteren nauwelijks effect, vaak
vanwege het feit dat er meerdere problemen tegelijk spelen. Daarom hebben de gemeente Amsterdam,
de politie en het Openbaar Ministerie middels de Top600-aanpak de handen ineengeslagen met
zorg- en jeugdpartners om deze groep in kaart te brengen en stevig aan te pakken4.
Door: Jaleesa Hagenbeek

Projectmatige aanpak
De Top600-aanpak maakt onderdeel uit van
het Regionale Veiligheidsplan 2012-2014
van de regio Amsterdam-Amstelland5. Volgens burgemeester Eberhard van der Laan
moeten de Top600-subjecten binnen twee
jaar door een ‘wasstraat’ worden gehaald
waarbij deelnemende partners er voor moeten zorgen dat de problemen aan het einde
van de wasstraat grotendeels zijn opgelost6.
Enerzijds om het aantal delicten terug te
dringen ter bescherming van de samenleving en anderzijds om verergering van problematiek te voorkomen bij zowel de dader
als zijn of haar gezin. Voor een sluitende
aanpak is het van groot belang om alle ge-

“Reguliere hulpverlening
en straf sorteren nauwelijks
effect, vaak vanwege het feit
dat er meerdere problemen
tegelijk spelen.”
fragmenteerde informatie over de dader te
bundelen in een basisdossier. Op basis van
het basisdossier maakt de weegploeg vervolgens een inschatting van de richting van
de aanpak en welke partner de aanpak het
beste in gang kan zetten. De partner wordt
vertegenwoordigd door een regisseur die
de meeste geschikte interventie van de aanpak selecteert. Vervolgens stellen zij een
persoonsdossier samen waarin een meer integraal beeld gegeven door de persoonlijke,
sociale en criminele omgeving van de dader

onder de loep te nemen7. Deze regisseurs
maken onderdeel uit van de zogenaamde
pijlerstructuur van de Top600-aanpak gericht op lik-op-stuk, zorg of instroombeperking. Deze pijlerstructuur is gericht op
generale preventie door het strafrecht toe
te passen in combinatie met preventieve
maatregelen en (na)zorg8.
Pijler 1: Lik-op-stuk
De lik-op-stuk-pijler is gericht op snel,
streng en consequent optreden tegen de
Top600-subjecten. De regie is hierbij in
handen van het Openbaar Ministerie en de
politie in de vorm van zogenaamde Netwerk Interventieteams (NIT’s). De NIT’s
onderzoeken zowel de persoon als de criminele, sociale, digitale en zakelijke omgeving van het Top600-subject. De jongeren
worden hiervan op de hoogte gesteld door
middel van een brief met daarin de mededeling dat zij onderdeel zijn van de Top600.
Afhankelijk van de casus wordt ingezet op
toezicht, verstoring en actieve benadering
met behulp van integrale handhavingsacties
en politiecontroles. Wanneer het Top600subject nog openstaande vonnissen heeft,
dienen deze eerst uitgezeten te worden.
Daarvoor wordt men, met voorrang geplaatst in de Bijlmerbajes of een penitentiaire instelling. Waar nodig kan gebruik worden gemaakt van bestuurlijke interventies
zoals meldingsplicht of groep- en gebiedsverboden. Daarnaast is er aandacht voor
de aanpak van onrechtmatig verkregen uitkeringen en overheidstoeslagen. Tenslotte
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wordt er een maximaal beroep gedaan op
de veronderstelde corrigerende werking
van het strafrecht door middel van snelle
aanhouding, voorgeleiding en berechting
en streng toezicht op de handhaving van
schorsende voorwaarden en de tenuitvoerlegging van straffen. Op deze manier wordt
er een vuist gemaakt tegen het credo ‘misdaad loont’9.

“Op deze manier wordt er een
vuist gemaakt tegen het credo
‘misdaad loont’.”
Pijler 2: Zorg
De zorgpijler bestaat uit verschillende
jeugd- en zorgpartners die zich bezighouden met vroeghulp voor en screening van
de Top600-subjecten. De screening wordt
uitgevoerd door de GGD en dient als middel voor het aantonen van de noodzaak
van een combinatie van straf en zorg. Reguliere gedragsinterventies sluiten namelijk
vaak niet aan, omdat een aanzienlijk deel
van de Top600-subjecten licht verstande-

ACHTERGROND
lijk beperkt is en kampt met psychische
of psychiatrische problematiek die in veel
gevallen versterkt wordt door een alcoholof drugsverslaving. Het zorgtraject is niet
vrijblijvend. De rechter kan namelijk, als
stok achter de deur, strengere bijzondere
voorwaarden opleggen. Denk hierbij aan
elektronisch toezicht, groep- en gebiedsverboden en nachtdetentie. Ook tijdens
en na de gedragsinterventies kan het verplichte kader van zorg van kracht blijven,
omdat het in casu gaat om een zeer kwetsbare groep. Tenslotte is er aandacht voor
praktische zaken, zoals opleiding, werk en
woning, die een bijdrage leveren aan een
goede terugkeer in de samenleving10.

“De Top600 moet ook
ervaren dat er een uitweg is
en dat de aanpak hulp biedt
voor het bestrijden van hun
problemen.”
Pijler 3: Instroombeperking
De laatste pijler is gericht op instroombeperking. Het Preventie Interventieteam
vanuit de gemeente heeft de regierol en
zet daarbij in op een nieuwe overdraagbare
aanpak voor risicokinderen zoals de broertjes en zusjes van de Top600. Er is geen
overname van bestaande hulpverlening, er
wordt juist gezorgd voor aansturing voor
de vernieuwing van methodieken. Er is intensieve begeleiding en toezicht door Reclassering en Jeugdzorg, zodat men snel en
vroegtijdig in kan grijpen wanneer het fout

dreigt te gaan. Er wordt onder andere gezorgd dat de risicokinderen een startkwalificatie behalen en dat er een screening in
gang wordt gezet. Bij de screening wordt
er gekeken naar de (sociale) leerbaarheid en
psychosociale en psychiatrische problematiek van de kinderen. Er wordt hierbij samengewerkt met Bureau Leerplicht, maar
ook de scholen van de kinderen worden
betrokken bij het jeugd- en veiligheidsbeleid. Daarnaast vormt de gezinsgerichte
aanpak een belangrijke schakel binnen deze
pijler, omdat er zodoende een stabielere
thuissituatie en een beter voorbeeld voor
de risicokinderen kan ontstaan. Dit alles
gebeurt op basis van het gezinsplan waarin
alle mogelijke informatie rondom het gezin
verzameld is11.
De sleutel tot succes
Dit zijn natuurlijk hele mooie woorden en
voornemens, maar om een succesvolle en
sluitende aanpak te realiseren is samenwerking van cruciaal belang. De problemen
van de Top600-subjecten kunnen niet los
van elkaar gezien worden, daarom is het
belangrijk dat de partners buiten hun institutionele kaders durven te denken en
zich samen hard maken tegen de Top600subjecten. De partners moeten hun kennis, expertise, bevoegdheden en ervaringen
bundelen, ook als het gaat om tegenvallende resultaten. Deze kunnen immers een
bron voor inspiratie en innovatie zijn. De
trajecten dienen op elkaar aangesloten en
doorgecommuniceerd te worden, zodat het
web rondom de jongeren merkbaar is. Er is
echter ook ruimte voor een positieve bena-

dering. De Top600 moet ook ervaren dat er
een uitweg is en dat de aanpak hulp biedt
voor het bestrijden van hun problemen.

“Structurele resultaten
zullen pas op lange termijn
zichtbaar worden en de
eerste successen hopelijk
binnen twee jaar…”
Hoe men het ook went of keert, de partners
dienen allen een gezamenlijk, tastbaar doel:
het verminderen of stoppen van criminaliteit van de doelgroep. Dit zou moeten resulteren in een afname van aanhoudingen
en ‘high impact-delicten’, de uitvoering van
straffen en de vermindering van recidive.
Daarnaast moet de aanpak de omgeving
van de Top600 attent maken op het criminele en antisociale gedrag van de jongeren,
zodat men dit gedrag zal afkeuren en verdere doorgroei kan voorkomen12. Ook deze
doelstellingen klinken erg optimistisch. De
partners zullen maximale inspanning moeten leveren om een optimaal resultaat te bereiken. Structurele resultaten zullen pas op
lange termijn zichtbaar worden en de eerste
successen hopelijk binnen twee jaar…
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ONDERWIJS

Een positieve beoordeling
en veel veranderingen
Eens in de 5 jaar moet elke bachelor- en masteropleiding door een externe commissie van deskundigen op
zijn kwaliteit beoordeeld worden. Zonder positieve beoordeling moet de opleiding zich ofwel sterk verbeteren binnen een jaar of zij krijgt meteen de wacht aangezegd: stoppen. Zo ver zal het met de bacheloren masteropleiding criminologie in Rotterdam niet komen. Onlangs heeft de commissie de opleiding op
alle onderdelen met een voldoende beoordeeld. Iets waar de sectie criminologie natuurlijk erg tevreden
mee mag zijn!
Door: Renée Buijs

De commissie vindt wel dat er een te zware
wissel wordt getrokken op de docenten. De
sectie criminologie is in verhouding tot het
vele werk betrekkelijk klein van omvang.
De commissie is bang dat door uitval van
personeel de continuïteit van de opleiding
in gevaar kan komen. De commissie heeft
echter ook bewondering voor de veranderingen en verbeteringen die de afgelopen
jaren door de sectie criminologie zijn doorgevoerd.
Daarnaast schrijft de commissie onder andere dat de studenten breed, wetenschappelijk worden opgeleid in de verschillende
basisdisciplines van criminologie. Het wetenschappelijke karakter van de opleiding
sluit goed aan bij de eindkwalificaties en
komt tot uitdrukking in de programma’s.
Deze eindkwalificaties van de bacheloropleiding zorgen tevens voor een goede
aansluiting op de masteropleiding. Als de
student is afgestudeerd aan de masteropleiding, is hij/zij geschikt voor beleidsmatige,
uitvoerende en wetenschappelijke functies
in zowel de private als publieke sector.
De commissie stelt vast dat het werkgroeponderwijs in de afgelopen jaren met name
in B2 en B3 is teruggeschroefd vanwege
beperkte financiële middelen. Daarbij stelt
zij, zoals eerder aangegeven, dat er te weinig personeel is. Mogelijk is dit ondertussen veranderd met de invoering van het
Probleem Gestuurd Leren (PGL). In dit
systeem, dat dit jaar in het eerste jaar is ingevoerd, moeten de studenten problemen
oplossen met informatie die zij zelf zoeken. De problemen worden besproken in

kleine groepen onder leiding van een tutor.
Dit zorgt ervoor dat er in verhouding meer
docenten, in dit geval tutoren, per student
zijn. De studenten moeten in het eerste jaar
alle 60 studiepunten halen om door te kunnen gaan naar het tweede jaar (de inmiddels bekende Nominaal=Normaal regel).
Het PGL zou eraan moeten bijdragen dat
dit zo veel mogelijk studenten lukt. Door
deze maatregelen lijkt het erop dat het allemaal wat ‘schoolser’ wordt. Het feit dat
de faculteit dit jaar voor het eerst een ouderdag organiseert past in deze trend. Ook
in de master wordt het wat schoolser en
wat strenger. Dit is vooral zichtbaar in het
afstudeerproject; er is een concrete handleiding gemaakt voor studenten die bezig zijn
met hun afstudeerproject en hun begeleiders. Terwijl de studenten eerst vrij waren
om zelf hun onderwerp te bepalen dienen
ze nu een keuze te maken uit het aanbod
van de sectie. Alle masterstudenten beginnen op hetzelfde moment aan hun project
en moeten zich houden aan enkele duidelijke deadlines. Dit moet ervoor zorgen dat

20 // CIA MAGAZINE // MAART 2013

de studenten in de normale tijd, namelijk in
12 maanden, hun scriptie afmaken en daarmee hun master halen.
Er zijn dus genoeg veranderingen gaande
en de tijd zal uitwijzen wat de gevolgen
hiervan zijn. De eerste positieve berichten van het PGL-systeem zijn al binnen,
waaronder de resultaten van het B1-vak
Inleiding methoden en technieken. Dit jaar
heeft 91 procent van de eerstejaarsstudenten het vak gehaald, tegenover 82 procent
vorig jaar. Ook is het gemiddelde cijfer van
een 6,5 naar een 7,2 gegaan. En voor de
kritische lezer: dit is niet het gevolg van een
makkelijker tentamen!

Bron:
Afbeelding:
http-//static.mediamatic.nl/f/svjd/image/270/9536466-265.jpg

CIA ACTIVITEITEN

Meisjescriminaliteit onder de loep!
Op 26 november 2012 vond de CIA-activiteit Meisjescriminaliteit onder de loep! plaats. De activiteit
startte met de documentaire ‘Losgeslagen gangstermeisjes’ van Mildred Roethof. Daarna volgde lezingen
van dr. Anne-Marie Slotboom en drs. Brenda Olie. Kortom, een leuke en leerzame middag!
Door: Rianne Kramer

De documentaire, die krap een half uur
duurt, laat het leven van vier gangstermeisjes uit Amsterdam-West zien. Deze meisjes,
die zichzelf getto classy noemen, blowen
en drinken veel en zijn niet vies van geweld.
‘Pakken wat je pakken kan’ is de mentaliteit van de straat. Ze geven aan dat ze gemiddeld zo’n vijf keer zijn opgepakt door
de politie, vaak wegens stelen of vechten.
Eén van de meisjes verteld dat ze op haar
12e werd opgepakt voor zware mishandeling. Het slachtoffer had slechte dingen
gezegd over de moeder van het meisje,
waarop het ‘gangstermeisje’ haar slachtoffer dwong kattenvoer te eten, haar sloeg
met een riem en vervolgens met haar vocht.
Hiervoor kreeg ze twee weken celstraf en
twee jaar voorwaardelijk. Hoewel geen van
de meisjes accepteert dat er kwaad wordt
gesproken over hun moeder, is de moederdochter relatie wisselvallig. Broers en zussen zijn belangrijk in hun leven, net als hun
vriendinnen, maar voor hun vader hebben
ze geen goed woord over. Deze is ook vaak
afwezig in hun leven. De moeder van één
van de meisjes geeft aan dat het gedrag
van haar dochter extreem pubergedrag is.
Ze is van mening dat Jeugdzorg niets kan
doen en dat slaan en schreeuwen tegen haar
dochter niet helpt. Ze maakt zich zorgen,
maar accepteert het gedrag wel omdat dat
is wat haar dochter wil.
Na het zien van deze documentaire geeft
dr. Anne-Marie Slotboom een presentatie.
Slotboom is ontwikkelingspsycholoog en
docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij geeft aan dat meisjescriminaliteit
niet goed zichtbaar is in de cijfers. Het
aantal verdachte meisjes van bedreiging en
mishandeling stijgt, maar dit is niet zichtbaar in de zelfrapportages. Een mogelijke
verklaring voor dit verschil is de verandering in het beleid van politie en justitie, zij
zijn namelijk meer aandacht gaan besteden
aan meisjescriminaliteit. Uit de zelfrapportages blijkt dat meisjes iets minder criminaliteit plegen dan jongens, behalve op 15-jarige leeftijd, dan is er nauwelijks verschil.

Bij jongens ligt de piek om criminaliteit te
plegen tussen de 18 en 20 jaar, terwijl deze
bij meisjes bij 15 jaar ligt.
Naast deze cijfers bespreekt Slotboom ook
achtergronden van criminele jongens en
meisjes aan de hand van risicofactoren in
het individuele domein en in het gezinsdomein. In het individuele domein zijn er
een aantal risicofactoren die meisjes delen met jongens, namelijk: ADHD, intelligentie, agressie, middelengebruik, ongestructureerd samenzijn en het niveau van
morele ontwikkeling. Naast deze gedeelde
risicofactoren zijn er ook risicofactoren die
uniek zijn voor meisjes: affectieve (angst)
stoornissen, depressie, suïcidaal gedrag en
lichamelijke rijping.
Ook in het gezinsdomein zijn er een aantal
risicofactoren voor crimineel gedrag. Een
lage kwaliteit vader-kind relatie, conflicten
in gezin, weinig monitoren, harde disciplinering en criminaliteit in het gezin zijn risicofactoren die zowel meisjes als jongens
hebben. Daarentegen zijn een lage kwaliteit
moeder-kind relatie, weinig responsieve
moeder, weinig steun en weinig openheid
naar ouders enkel risicofactoren voor meisjes.

“De persoonlijke, één-op-één
aanpak is het beste;
als de meisjes haar eenmaal
vertrouwen, is er veel mogelijk.”
Vervolgens draagt Slotboom twee verklarende mechanismen aan. Allereerst noemt
ze de feministische theorieën, waarin ongelijkheid een grote rol speelt. Daarnaast ligt
bij deze theorieën de nadruk op het patriarchaat en op de relatie tussen slachtofferschap en daderschap. Ten tweede noemt ze
de ontwikkelingscriminologische theorieën.
Deze bestaan uit twee hypotheses: differential vulnerability en differential exposure. De differential vulnerability hypothese houdt in dat
risicofactoren sterker samenhangen met
delinquentie van meisjes dan van jongens,

of andersom. De differential exposure hypothese houdt in dat jongens en meisjes aan
verschillende risicofactoren worden blootgesteld. Voor deze laatste hypothese is meer
bewijs gevonden. Slotboom concludeert
dat criminele meisjes naast externaliserende
problemen ook internaliserende problemen
en relationele problemen hebben.
Met betrekking tot de aanpak van meisjescriminaliteit geeft Slotboom aan dat het
belangrijk is om op vroege leeftijd te interveniëren op veel domeinen. Meisjes komen
nu namelijk pas laat in beeld van de hulpverlening en dan zijn er al veel problemen
op veel verschillende domeinen.
Tot slot komt drs. Brenda Olie aan het
woord. Zij is werkzaam bij de Jeugdreclassering. De doelgroep van de Jeugdreclassering zijn jongeren van 12 tot 18 jaar die
een strafbaar feit hebben gepleegd. Het
doel van de Jeugdreclassering is het terugdringen van recidive en het bevorderen van
de participatie bij deze jongeren. De Jeugdreclassering heeft zowel een juridische taak
als een pedagogische taak. De juridische
taak houdt gedwongen hulpverlening in.
Deze hulpverlening moet er voor zorgen
dat de jongere zich houdt aan de afspraken
en voorwaarden die de jeugdreclasseringswerker heeft gesteld. De pedagogische taak
is er omdat de jongere nog minderjarig is;
opvoeding is dus nog nodig. De begeleiding
van de Jeugdreclassering bestaat uit vier fases: diagnostiek, planvorming, uitvoering
en evaluatie/afsluiting.
Na deze uitleg over het systeem van de
Jeugdreclassering vertelt Olie over haar
caseload. Ze concludeert dat de meisjes vaak
moeilijk te bereiken zijn; ze vertrouwen de
reclasseringswerker niet en zijn niet gemotiveerd. De persoonlijke, één-op-één aanpak
is het beste; als de meisjes haar eenmaal
vertrouwen, is er veel mogelijk. Als een
meisje echt niet te bereiken is, wordt ze teruggestuurd naar justitie. Olie sluit af met
de mededeling dat hoewel erg vaak sprake
is van ernstige problematiek, het toch goed
kan komen.
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COLUMN

Bij de vrijwillige politie:
De Politieacademie
Ik ben Ivo en 21 jaar oud, studeer criminologie en zit inmiddels in het derde jaar. Ik zit bij de vrijwillige politie in Utrecht. Middels deze column vertel ik over mijn dagelijkse werkzaamheden als vrijwilliger bij het korps.
Door: Ivo van Wijngaarden

Vorige keer schreef ik over de uitgebreide
selectie die doorlopen moet worden om bij
de politie te komen. Nu dit allemaal doorlopen is begint het echte werk, althans het
echte studiewerk. Want op straat kan je van
alles tegenkomen, politieagenten zijn onder
andere: wandelende VVV kantoren, hulpverleners, relatiebemiddelaars, handhavers,
beschermers. De burger kan met allerlei
zaken bij de politie terecht en vaak kan de
politie hierin helpen of juist doorverwijzen.
Echter is daarbij grote algemene kennis wel
vereist.
Wekelijks vind ik mezelf nu terug op een
politieacademie in Amsterdam. Zelfs tijdens de lessen moeten we in uniform zijn,
wat betekent dat ik altijd vergezeld ben door
een zware sporttas met uniform en lesstof.
De eerste paar keer gingen de lessen gepaard met een worsteling om het uniform
goed aan te krijgen; de stropdas wordt namelijk met een clip aan het overhemd bevestigd, de broek zit tot boven de heupen
en de koppel die wat ongemakkelijk nieuw
aanvoelt. Maar ik moet me ook weer niet
teveel gaan thuis voelen in het huidige uniform, in 2014 krijgt de politie weer andere
kleren. Dit zal onze postbode wel minder
vinden. In het kledingdistributiecentrum
van de politie in Apeldoorn waren mijn
riem, sportschoenen, onderscheidingen
en brevet nog niet voorradig toen ik mijn
uniform voor de opleiding ging ophalen.
Hierdoor kreeg ik in de weken erna bijna
dagelijks pakketjes met alle ontbrekende
kledingsstukken, dus voor de postbode is
het inmiddels wel duidelijk waar ik werk.
De eerste keer is toch wat onwennig wanneer je samen met de andere achttien collega’s in uniform bent. Gelukkig hebben
we een gezellige groep collega’s. Het mooie
van de vrijwillige politie is dat elke collega

een andere achtergrond heeft en vaak is de
vrijwillige politie iets wat men erbij doet.
Alhoewel ‘erbij’ het misschien niet helemaal dekt, er wordt toch nog best wat inzet
gevraagd. De wekelijkse lessen duren vaak
drie uur waarbij veel informatie wordt gedeeld door docenten van de academie. Van
rechtenvakken tot zelfverdediging, van reanimatie tot veiligheid, van praktijkervaring
tot rijlessen. Dat betekent dus ook huiswerk.
Een actief deel van de opleiding wordt gevormd door het IBT programma, oftewel
integrale beroepsvaardigheidstrainingen,
waar vechttechnieken en bepaalde klemmen worden geleerd mede voor de procedure van een aanhouding. Je leert omgaan
met je handboeien, wapenstok en de pepperspray. Na zo’n training wordt vooral
benadrukt om veel te oefenen, zodat er bepaalde routine in het handelen sluipt. Een
paar keer oefenen met je ouders aanhouden
is dan behalve nuttig ook zeer vermakelijk.
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De opleiding staat nog in de kinderschoenen en soms loopt het nog niet helemaal
soepel, doordat de opleiding is ingekort van
drie naar één jaar. Leerstof en lestijden willen daardoor nog weleens wat onduidelijk
zijn. Echter ondanks mijn korte dienstverband kreeg ik toch een kerstpakket en ontvang het tijdschrift van de nationale politie.
Ook zijn we uitgenodigd om in burger mee
te lopen met zogenaamde voetbaldiensten.
Dit hield in dat we mee mogen lopen met
thuiswedstrijden van FC Utrecht en zodoende krijgen we alvast een mooie kijk in
de keuken.
Binnenkort begint mijn eerste periode bij
het korps Utrecht. Waarbij we gaan meelopen met andere vrijwilligers van het korps
om zo praktijkervaring op te doen. Het zal
een vreemd gevoel zijn om met een felgele
politiejas door de stad te lopen. Als felgele
vraagbaken val je erg op, en mensen letten
dan ook op elke stap die je neemt.

PRAKTIJK

Actief naast de studie

Je dacht dat je het zelf druk had met studie, werken, vrienden en scharrels? Deze studenten doen net een
beetje meer. Laat je verrassen en inspireren door de studiegerelateerde mogelijkheden. Het is immers al
moeilijk genoeg om een criminologisch relevant CV op te bouwen.
Door: Nienke de Munck en Renée Buijs

Norika Salih
B3-Criminologie
Doet naast haar studie Internationaal
& Europees Recht

Eva bevindt zich in het tweede jaar van
de studie en sport hiernaast als vrijwilliger
met ex-gedetineerden. Eén van de redenen
waarom ze dit is gaan doen is omdat het
interessant is om daadwerkelijk criminelen
te spreken in plaats van er alleen maar over
te lezen tijdens de studie. Ze zou het gek
vinden straks afgestudeerd criminoloog te
zijn, maar nooit of nauwelijks een (ex-)
crimineel gesproken te hebben. Daarnaast
vindt Eva het belangrijk om iets te leren
over hoe mensen hun gevangenisstraf ervaren en hoe het hun leven heeft beïnvloed.
Te weinig mensen zijn zich er van bewust
wat voor moeilijkheden gedetineerden ervaren wanneer ze vrijkomen. Via Exodus in
Rotterdam komt Eva in contact met deze
mensen. Exodus is een instelling waar exgedetineerden zich tijdens of na hun gevangenisstraf en/of ten uitvoer gebrachte
maatregel kunnen aanmelden om hun leven weer op te pakken en de criminaliteit
achter zich te laten. Het is een intensief en

Norika had er al twee jaar van criminologie
op zitten, toen ze besloot op zoek te gaan
naar een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging
vond ze in een tweede studie: Internationaal & Europees Recht, oftewel European
Law School, aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. De vakken zijn daar in het eerste
jaar voor alle rechtenopleidingen hetzelfde.
Volgend jaar gaat Norika extra vakken volgen die gericht zijn op Internationaal en
Europees recht en ze denkt zich uiteindelijk
te willen specialiseren in Europees recht.
Eén van de redenen dat ze deze tweede studie is gaan doen, is dat ze later graag in het
buitenland wil gaan werken. De concurrentie is groot en dus is het belangrijk dat je je
kunt onderscheiden. Bovendien vond Norika de rechtenvakken bij criminologie erg
interessant, dus was het een logische beslissing om zich daarin meer te verdiepen.
Door de rechtenvakken die Norika heeft
gevolgd in de eerste twee jaar van de criminologieopleiding kreeg ze een aantal vrij-

niet-vrijblijvend programma, waarbinnen
onder andere wordt gewerkt aan het vinden
van een baan en het herstellen van sociale
contacten. Daarnaast wordt er één keer per
week gesport met de bewoners, waarbij Eva
als begeleider helpt. Er wordt bijvoorbeeld
voetbal en volleybal gespeeld, maar als begeleider krijg je ruimte om dit zelf verder
in te vullen. Als men het traject succesvol
doorlopen heeft, wordt als een soort beloning een sociale huurwoning toegewezen,
waar normaliter lange wachtlijsten voor
zijn. Door voor Exodus te werken en je dus
in te zetten voor deze groep zal hopelijk de
recidivekans worden verkleind. Daarnaast
is het zinvol om regelmatig met mensen te
spreken die een crimineel verleden hebben.
Dit zorgt ervoor dat je met enige nuance
leert kijken naar ex-gedetineerden en veel
kennis opdoet over vraagstukken betreffende strafimpact en recidive. En zelf meer
bewegen, kan natuurlijk ook nooit kwaad!
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stellingen. Dit maakt het makkelijker om de
twee studies te combineren. Ze merkt dat
rechten haar een andere visie geeft op criminaliteit. De wet en de strakke regels staan
nu ineens centraal. Daarom vindt ze het fijn
dat ze vanuit de criminologie weet dat er
ook een maatschappelijke en wetenschappelijke werkelijkheid is achter die regels.
Norika is blij dat ze de stap heeft gezet om
een tweede studie te gaan doen. Ze is al
snel in een studentenhuis in Nijmegen gaan
wonen en heeft het daar erg naar haar zin.
Het lukt haar gelukkig wel om tijd vrij te
maken voor andere leuke dingen. Zo zit ze
in een commissie bij de JFV (Juridische Faculteitsvereniging), sport ze regelmatig en
geniet ze van het studentenleven. Hoewel
het lastig is om de studies te combineren
naast al haar sociale activiteiten, is het tot
nu toe goed te doen. Ze hoopt dan ook dat
ze over twee jaar beide studies succesvol
heeft afgerond!

Eva Wesseloo
B2-Criminologie
Sport met (ex-)gedetineerden naast
haar studie

PRAKTIJK

Roos Slenters
B2-Criminologie
Is naast haar studie voorzitter van
studievereniging Criminologie in Actie

In het tweede jaar van zijn studie kreeg
Ricardo een hoorcollege van de reclassering
over COSA (Cirkels voor Ondersteuning
Samenwerking en Aanspreekbaarheid). Bij
COSA onderhoud je samen met andere
vrijwilligers contact met zedendelinquenten
(kernleden genoemd) die hun straf hebben
uitgezeten.
Het kernlid heeft door zijn/haar delict vaak
vrienden en familie om zich heen verloren.
De kans op een sociaal isolement is hierdoor groot, waarmee het risico op recidive
aanzienlijk stijgt. Samen met andere vrijwilligers en reclasseringsambtenaren zit Ricardo in een ondersteunde cirkel voor zo’n
kernlid, met als doel de kans op recidive te
verminderen. Dat dit meestal daadwerkelijk
lukt, blijkt uit de statistieken.
COSA is voor criminologiestudenten een
kans om in contact te komen met diegene
waar je normaal alleen over leest en schrijft.
Zo ziet Ricardo nu dat het allemaal niet
zo zwart op wit is. Je hoort vaak dat je pas
leert in de praktijk en ook hij ervaart dit nu.

Een beetje druk is het soms wel. Naast haar
studie én haar werk, is Roos voorzitter van
het 11 e bestuur van onze studievereniging
Criminologie in Actie. Gedurende het eerste jaar van haar studie was Roos al actief
betrokken bij deze vereniging bij het Feest
en Bier Instituut (ofwel de FBI; de feestcommissie). Tijdens dat jaar vroeg de voormalige secretaris, Sanne Glas, of het bestuur
niet wat voor haar zou zijn. In eerste instantie was Roos niet erg enthousiast, ze had
er nog nooit echt over nagedacht. Tijdens
de studiereis naar Berlijn en Warschau, niet
veel later, ontstond desalniettemin als een
soort grap het idee om met een groepje te
gaan solliciteren voor het elfde bestuur. Het
enthousiasme werkte aanstekelijk en kort
daarna solliciteerde Roos voor de functie
van penningmeester. Tijdens het gesprek
werd haar gevraagd of een functie als voorzitter niet iets voor haar was. Achteraf een
goede keuze, want Roos acht zichzelf veel
te chaotisch voor de functie van penningmeester. Een bestuursjaar is best wat werk,
maar vooral ontzettend leuk. Als voorzitter
ben je het gezicht van de vereniging en een

Hoewel hij nog in een vroeg stadium van
COSA zit, heeft Ricardo al gemerkt dat de
voormalige zedendelinquent waarmee je
werkt het waardeert dat je er voor hem/
haar bent. Iets simpels als tijd vrijmaken en
een conversatie aangaan betekent veel voor
deze mensen. Naast deze bijeenkomsten
worden er regelmatig informatieavonden
georganiseerd waarbij de vrijwilligers colleges krijgen van mensen uit de praktijk
over verschillende onderwerpen die voor
studenten criminologisch gezien heel interessant zijn. Al met al vindt Ricardo het een
goede ervaring waar je veel van leert voordat je in de praktijk moet bewijzen wat je
waard bent. En zijn tip aan de magazinelezers: “De reclassering is altijd op zoek naar
vrijwilligers, dus als je benieuwd bent naar
meer, zou ik er zeker voor gaan!”

aanspreekpunt voor studenten en docenten. Dit heeft duidelijke voordelen, vooral
met het oog op de toekomst. Je bouwt een
netwerk op. Bovendien leer je jezelf kennen
en ontwikkelen. Je bent veel aan het organiseren en leert leiding geven op een manier
die bij je past. Binnen haar functie is Roos
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
van de vereniging en eindverantwoordelijk
voor de CIA. Daarbij stuurt ze andere bestuursleden aan, controleert en helpt waar
nodig. Ook is het vormen van een goede
band binnen het bestuur van groot belang.
Niet iedereen kent elkaar van te voren, en je
moet toch een jaar intensief samenwerken.
Bovendien is elk bestuurslid verantwoordelijk voor een commissie. Roos houdt zich
daarom nog steeds bezig met de FBI en
daarnaast met de uitwisselingscommissie.
Ze kan het iedereen aanraden om méér te
doen dan je studie alleen, om zo het beste
uit je studententijd te halen. Als je vragen
hebt over een functie bij de CIA kun je altijd langskomen op de kamer (L4-55) of
mailen naar voorzitter@svcia.nl.

Ricardo Nazir
B3-Criminologie
Is naast zijn studie vrijwilliger bij
COSA
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Ethischer af zonder ethiek?
Criminologen bestuderen mensen die normen doorbreken, almede de reacties daarop en nog vele anderen dingen; wij laten ons niet in een hokje stoppen. De vraag wat normen eigenlijk zijn of welke normen wij zouden moeten toepassen wordt daarbij vaak achterwege gelaten. Deze vragen staan centraal
bij de ethiek. Het klinkt de filosoof absurd in de oren dat een wetenschap die zich toelegt op de studie van
‘foute mannen’, daar -nog- geen basis in de ethiek bij biedt. In dit stukje zal ik pogen om een klein stukje
ethiek te tonen. Vrees niet, zo saai is dat niet: zo zal ik aantonen dat het goed is iemand te doden voor
zijn organen, dat vrienden uitleveren aan the Terminator je plicht is en dat er niets mis is met slavernij.
Men begrijpt: de onderstaande bespreking zal dus ietwat gechargeerd zijn.
Door: Erik Jaspers

De eerste visie die ik wil noemen is de ethische theorie die het meest invloedrijk is in
het openbare bestuur: het utilisme. Deze
theorie is groot geworden bij criminologische bekendheid Bentham. Deze theorie
staat bekend onder de slogan: handel zo
dat dit het meeste geluk voor de meeste mensen
oplevert. Het sterke punt van dit uitgangspunt is dat het op een duidelijke manier een
regel maakt die goed past bij onze intuïties.
Het is toch beter om twee mensen gelukkig
te maken, dan slechts één? En als je iedereen als gelijkwaardig beschouwt, zou je iedereen zoveel mogelijk van dit heerlijke geluk moeten toekennen. Voor veel dagelijkse
problemen is dit dan ook een functionele
ethische positie: het is goed om iemand te
helpen die in elkaar wordt geslagen, omdat
het geluk van iemand die niet in elkaar geslagen wordt groter is dan het ongeluk van
iemand die niet eens lekker wat klappen
mag uitdelen.
Toch zijn er heel wat vraagtekens te zetten
bij deze theorie: hoe meet je bijvoorbeeld
hoeveel geluk iets oplevert? Waar druk
je geluk in uit? En wat bedoel je met ‘de
meeste mensen’? Bedoel je het grootste
percentage of het grootste aantal; iedereen
in Nederland of iedereen op de wereld;

iedereen die nu leeft of iedereen die ooit zal
leven? Zo duidelijk is die slogan dus niet!
En daarnaast zijn er ook situaties waar deze
regel tot hele vreemde situaties leidt. Stel
dat in een ziekenhuis vijf mensen liggen
die alleen overleven als er snel een orgaandonor komt. Deze is echter niet te vinden.
Volgens een (strikte lezing van) het utilisme
zou het dan dus een goede daad zijn om
een willekeurige passant te vermoorden en
zijn organen te oogsten, zodat voor zijn
ene overlijden vijf anderen kunnen blijven
leven. Veel mensen zullen zeggen dat deze
gang van zaken niet als ‘goed’ aangewezen zou mogen worden door een ethische
theorie.
Een absoluut verbod op moord vinden we
in een andere ethiek: de plichtethiek. De bekendste hiervan is de ethiek van Kant. Deze
gaat niet zoals het utilisme om de gevolgen
van je daden, maar om je handelingsredenen. Deze ethiek is echter het product van
een lange zoektocht door Kant, waardoor
ik hier slechts een sterk versimpelde vorm
kan omschrijven. De kern van deze ethiek
bestaat uit twee slogans die in elkaars verlengde liggen: (1) handel zo dat je kunt willen
dat ieder ander op diezelfde manier zou handelen
en (2) je mag een mens nooit als alleen een middel

Criminosofie
Dat is wat ons bezighoudt. Aslihan Durmus (21) en Erik Jaspers (21),
studenten Criminologie en Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied, met één
been in de criminologie, met het ander in de filosofie.
Daar houden de overeenkomsten dan ook meteen weer op. Sommige mensen
zijn het immers nooit met elkaar eens. In deze rubriek proberen wij dan ook
onze systematische onenigheid productief te maken.
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gebruiken, maar juist altijd (ook) als doel. Hieruit
volgen een aantal absolute verboden. Stel ik
zou iets stelen; ik wil niet dat ieder ander
op diezelfde manier handelt, omdat er dan
zoveel gestolen wordt dat eigendomsrecht
geen betekenis meer heeft en ‘stelen’ dus
geen optie meer is. Hetzelfde geldt voor liegen: als iedereen liegt hebben we niets meer
aan taal en verliest ‘liegen’ alle inhoud. De
ietwat rigoureuze Kant gaf hierbij geen mazen in zijn wet om aan deze regels te ontsnappen.

“Als iedereen liegt hebben
we niets meer aan taal en
verliest ‘liegen’ alle inhoud”
Het volgen van deze ethiek heeft dan ook
vervelende gevolgen: als er een bijzonder
gespierde Oostenrijker met leren jas en
zonnebril voor je deur staat, met shotgun in
de hand, op zoek naar je goede vriendin
Sarah Conner, zou je geneigd zijn om de
man de verkeerde kant op te sturen. Een
verstokt Kantiaan daarentegen zou nooit
mogen liegen, en dan ook beleefd uit moeten leggen waar Sarah te vinden is, ondanks
dat zij dit met haar leven moet bekopen.
Misschien moeten we dan, als het Kantianisme niet voldoet, een meer soepele ethiek
toelaten. De bekendste onder studenten
lijkt het relativisme te zijn. Hierbij is er geen
sprake van universeel en objectief geldende
normen. Wat goed is, wordt bepaald door je omgeving. Soms wordt hierbij omgeving gelezen
als ‘nationale cultuur’, soms als ‘tijdsperk’
en soms als ‘je eigen vriendengroep’.
Het aantrekkelijke van deze theorie is dat

OPINIE

“Het relativisme komt tot de
conclusie dat alles goed is wat je
omgeving goed vindt, hoe
afschuwelijk het ook mag zijn
voor de rest van de wereld.”
deze niet verklaart dat de eigen mening het
algemeen objectief goede is waar ieder ander op aarde zich naar moet voegen, zoals
de hier bovenstaande ethische visies wel
deden.
Neem het gebruik van cannabis. De meeste
Nederlandse studenten zullen dit een moreel toelaatbare handeling vinden. In de
Verenigde Staten wordt het echter veelvuldig gezien als een immoreel gebruik. Een
moreel relativist zal niet zeggen dat een van
beiden het fout heeft en dat cannabisgebruik al dan niet een boven de mens staand
verbod doorbreekt en daarmee kwaadaardig is. Deze zal stellen dat het binnen de
ene cultuur goed is en de andere cultuur
slecht, omdat dit de algemene visie van de
inwoners van deze cultuur is.
Dit is anders dan zeggen dat het in de ene
cultuur geaccepteerd is en in de andere niet.
Dat is een simpele observatie, die weinig
met ethiek van doen heeft. De relativist zal
volhouden dat wegens deze acceptatie een
handeling in sommige omgevingen werkelijk goed is. Tot in het extreme doorgetrokken betekent dit dat een slavenhandelaar
die in de 17de eeuw hard werkte voor de
economische ontwikkeling van de Nederlanden een goede daad verrichtte. Immers
was er in deze periode niets mis met slavernij en was geld verdienen erg belangrijk,
dus relatief tot zijn omgeving deed deze
man geen kwaad, maar goed.

een belangenafweging te maken: je moet je
plicht tot waarheid volgen, ongeacht de gevolgen. Het relativisme komt tot de conclusie dat alles goed is wat je omgeving goed
vindt, hoe afschuwelijk het ook mag zijn
voor de rest van de wereld.

“Een belangrijke les uit de
ethiek is dat voor iedere
handeling wel een rationele
verantwoording te vinden is”
Wellicht is dat dan ook het antwoord op de
vraag waarom de criminoloog niet ethisch
onderricht wordt. Wat moet je met dergelijke theorieën en hun vreemde gevolgen,
zolang we al een intuïtie hebben? Wie in
Nederland heeft een theorie nodig om te
begrijpen dat moord slecht is? Wellicht is
het juist beter om niet te veel te kunnen
rationaliseren over ‘het goede’. Een belangrijke les uit de ethiek is dat voor iedere
handeling wel een rationele verantwoording
te vinden is. Toch wil dit niet zeggen dat
al deze handelingen lovenswaardig zijn.
De uiteindelijke rechter hierover is toch
het menselijke gevoel. In de woorden van
Hume: ‘de rede is slechts de slaaf van de passies,
en hoort dat ook te zijn.’

Zo bezien leiden drie van de belangrijkste
ethische theorieën ertoe dat bepaalde handelingen die wij dolgraag als verwerpelijk
willen zien, toelaatbaar lijken. Volgens het
utilisme is iedere gruweldaad goed, zolang
je maar een ergere daad voorkomt. Volgens
het Kantianisme is het onmogelijk om ooit
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Recensie: Code Rood - TBS
Code Rood – TBS is een documentaire van Jessica Villerius. De documentaire gaat over de 31-jarige
Nabil. Jessica Villerius kwam Nabil tegen tijdens een opname over de reclassering en heeft hem vervolgens twee jaar lang gevolgd. Op zijn twintigste werd Nabil veroordeeld voor een uit de hand gelopen
barruzie. Hij kreeg één jaar gevangenisstraf met tbs. Nabil heeft echter veel langer vastgezeten en heeft,
naar eigen zeggen, geen behandeling gekregen.
Door: Rianne Kramer

Nabil stond aanvankelijk positief tegenover zijn tbs-maatregel, omdat hij behandeld wilde worden voor zijn extreme
agressieproblemen. Nadat hij zijn celstraf
had uitgezeten, ging hij niet direct naar een
tbs-kliniek. Nabil heeft nog 2.5 jaar in de
gevangenis gezeten, omdat er in de kliniek
geen plek voor hem was. Eenmaal in de
kliniek kreeg Nabil geen behandeling, maar
wel steeds meer diagnoses.
In de documentaire voert Villerius gesprekken met Nabil, die zijn verhaal vertelt vanaf
bepaalde belangrijke gebeurtenissen in zijn
jeugd tot aan het moment van de opheffing van de tbs-maatregel. Ook leest hij een
stukje voor uit het dagboek dat hij bijhield
in de kliniek. Een voorbeeld: “Jij, ja jij. Ben
je echt bang? Bang dat ik je wat aan doe?
Wat maakt het nou dat je zo bang voor me
bent?”
Hoewel Villerius zich op een bepaald moment wel afvraagt of Nabil de problemen
niet een beetje opzoekt, is ze verder niet
erg kritisch. Ze neemt min of meer aan dat
Nabil geen behandeling heeft gekregen en
stelt daar weinig vragen over. Het is mogelijk dat Nabil wel behandeling heeft gekregen, maar dat hij deze niet als zodanig
heeft herkent. In hoeverre Nabil dan ook
echt niet behandeld is, is dus maar de vraag.
Naast Nabil zelf komen er ook verschillende professionals aan het woord. Zo wordt

het verhaal niet van één kant belicht. Ten
eerste is er de advocaat van Nabil, Niels van
Wersch. Hij beschrijft de achtergrond van
zijn cliënt en geeft toelichting op de rechtsgang rondom de maatregel. Hij is echter
niet vanaf het begin Nabil’s advocaat geweest, zodat we helaas niet meer informatie
krijgen over de juridische kant van het verhaal vóór de tbs-maatregel.

“Eenmaal in de kliniek
kreeg Nabil geen
behandeling, maar wel
steeds meer diagnoses.”
Verder komt strafrechtadvocaat Peter Plasman aan het woord, die de werking van de
tbs uitlegt. Ook advocaat Mark Teurlings
komt aan bod. Zijn rol blijft enigszins onduidelijk, aangezien Nabil’s advocaat al
ruimschoots aan het woord komt om de
situatie van zijn cliënt uit te leggen en Peter Plasman de juridische kant van de tbs
uitlegt. Deze toevoeging was mijns inziens
dan ook niet nodig geweest.
Daarnaast komt forensisch psycholoog en
voormalig psycholoog aan het Pieter Baan
Centrum Ernst Ameling aan het woord. In
een gesprek tussen hem en Nabil geeft hij
vanuit zijn expertise zijn indruk van Nabil.
Tot slot komt Nabil’s reclasseringswerker
Erwin aan bod, die meer inzicht geeft in de
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werking van de reclassering in Nabil’s geval.
Je krijgt dus een breed beeld in deze casus
door de variëteit aan professionals. Het
is echter jammer dat de kant van de tbskliniek, en dus de al dan niet gebrekkige
behandeling, niet belicht wordt. Zij stellen
namelijk dat ze om de privacy van Nabil te
waarborgen en te beschermen niet kunnen
reageren.
De documentaire bestaat echter niet alleen
uit gesprekken. Ook stukken van rechtszaken zijn zichtbaar, net als de omgeving waar
Nabil tijdelijk woont.
Deze documentaire is zeker interessant om
te zien als je nog niet erg veel weet van het
tbs-stelsel. Dit wordt namelijk door verschillende professionals aan de hand van
de casus van Nabil besproken. Ook als je
al wat bekender bent met het tbs-stelsel is
deze documentaire interessant om te bekijken. De specifieke casus is namelijk heel anders dan de wetenschappelijke teksten over
het tbs-stelsel die wij criminologen lezen!
Naast Code Rood – TBS zijn er binnen
deze serie ook documentaires over onder
andere eerwraak, huiselijk geweld en meisjeshandel. Voor criminologen natuurlijk
ook ontzettend interessant!
Afbeelding:
http://www.tv-corner.nl/2011/05/25/3doc-dereclassering-exclusieve-kijk-achter-de-schermen/

ACTUEEL

Het Glazen Huis
De Nederlandse Politie in 2014
Met ‘Het glazen huis’ wordt in deze context niet een nieuwe actie voor het rode kruis door 3 FM bedoeld ergens op een plein in Nederland. Het betreft hier een typering voor de politie, namelijk werken
in de openbaarheid. Politieagenten vallen altijd op, mede door hun uniform en geweldsmiddelen, en
burgers zullen altijd een idee hebben over het optreden van de politie. In die hoedanigheid functioneren
dienders als het ware in een ‘glazen huis’; zij kunnen (en worden) altijd kritisch bekeken. In het afgelopen jaar zijn er enkele voorbeelden geweest waarbij het politie optreden werd uitvergroot, de publicitaire
rumoer is dan enorm. De politie staat voor een enorme verandering door de komst van de nationale
politie. Één van de meest zichtbare ontwikkelingen zal het nieuwe uniform zijn. In dit artikel zal deze
ontwikkeling worden besproken en daarmee ook het veranderende imago van de politie. Daarbij zal
ook worden ingegaan op het thema gezag van de politie, hoe de burgers en politie dit ervaren.
Door: Ivo van Wijngaarden

Nieuw Uniform
´Cap of Schuitje?´, ‘geel vlak op de schouders of enkel strepen?’ en ‘polo of werkhemd?’. Alle politiemensen kregen de kans
om via een enquête vorm te geven aan het
nieuwe uniform. Anno 2014 zal het nieuwe
politie-uniform in het straatbeeld verschijnen, het uiteindelijke uniform wordt vastgesteld door de voorkeur van de meerderheid van de dienders. De enquête vormt
een gedeeltelijk antwoord op de verlangens
die al langer leefden onder alle politiemensen. Voorzitter van de politievakbond

Afbeelding 1: De verschillende opties voor
het nieuwe uniform van de Nederlandse politie zoals deze is vormgegeven in de enquête.

(ACP) van der Kamp verwoordde dit al aan
het begin van vorig jaar: ‘In een notendop
komt het er op neer dat de werkkleding
anno 2012 comfortabel moet zitten, functioneel is en meer uitstraalt dan het huidige
politietenue’.
Veel dienders vinden het huidige uniform
niet stoer genoeg en niet geschikt om te
rennen of te klimmen. De witte blouse
wordt snel vies, de pantalon heeft te weinig zakken en de pasvorm is slecht op het
lichaam afgestemd. Wanneer de politie in
actie moet komen raakt niet zelden de pet
en de stropdas kwijt. Bekende ontwerper
Mart Visser stelt dan ook dat het uniform
te aardig is, terwijl er juist een roep is om
harder politie optreden. Ron Looije van
de Raad van Korpschefs stelt: ‘over wat
suf is kan je altijd discussiëren, maar het
is een belangrijk signaal’. Hiermee doelt
Looije dat het uniform in de jaren ’90 nog
niet als zodanig als suf werd beschouwd,
maar dat dit imago zich nu wel openbaart.
Het nieuwe uniform kan derhalve niet los
worden gezien van de ontwikkelingen die
de nationale politie teweeg brengt. Looije
benadrukt dat het een hele operatie is om
de uniformen aan te passen, maarliefst 49
000 agenten lopen op straat en die hebben
allemaal vijf overhemden, drie broeken en
veel sokken nodig.
De gelijkheid tussen het nieuwe uniform
van de politie en het huidige zal vrijwil
nihil zijn. Het huidige uniform bestaat uit
een blauwe pantalon, een witoverhemd
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met clipstropdas en de welbekende pet.
Het nieuwe uniform (zie afbeelding 1) zal
bestaan uit een donderblauwe ‘worker’. De
rest van het uniform zal worden vastgesteld
door de keuzes naar aanleiding van de enquête. Deze keuzes bestaan uit een polo
of werkshirt, met gele strepen of vlakken.
Daarnaast krijgt de politie ook een nieuw
veiligheidsvest, wat in beginsel wordt gedragen over de kleding. Er zullen drie verschillen hoezen komen voor dit veiligheidsvest:
een fluor gele met reflecterende strepen om
extra opvallend te zijn, een blauw vest met
politiebeeldmerk voor reguliere diensten en
tot slot een witte hoes om het vest eventueel onder de andere kleding te dragen.

“Actief, comfortabel en
flexibel zijn de typeringen
waarmee het nieuwe
uniform geassocieerd dient
te worden.”
Actief, comfortabel en flexibel zijn de typeringen waarmee het nieuwe uniform geassocieerd dient te worden. ‘We hebben gekeken naar functionaliteit en comfort. We
hebben geluisterd naar de wensen van collega’s en gekeken naar het tijdsbeeld waarin
duidelijk een actief uniform past’, aldus
Kloosterman (voorzitter van de commissie
die de kleding- en wapenkeuzes binnen de
politie maakt).
De verandering in uiterlijk van het Ne-
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“Veel dienders vinden
het huidige uniform
niet stoer genoeg
en niet geschikt om
te rennen of te
klimmen.”

Afbeelding 3: De tenues van verschillende politiekorpsen binnen de EU, meest rechts het huidige
Nederlandse uniform

derlandse Politiekorps houdt niet op bij
het uniform, ook zullen zij over nieuwe
geweldsmiddelen gaan beschikken. De
Walther P5, die sinds 1979 behoort tot de
standaarduitrusting, zal worden vervangen
door de Walther P99Q (zie afbeelding 2).
Voor vervanging van het wapen is per pistool zo’n 500 euro begroot, dit valt binnen
het budget van de politie. In 2013 zal worden begonnen met de omscholing naar het
nieuwe wapen zodat in 2014 de transitie
compleet zal zijn.

politie in het straatbeeld zeker doen veranderen, echter zal het uniform niet direct het
onderliggende imago en waardering beïnvloeden. Volgens het rapport ‘Gezag, waardering en respect voor de politie’, opgesteld
door de politietop en het ministerie Veiligheid & Justitie, heeft het grootste deel van
de burgers heeft wel degelijk waardering en
respect voor de politie. Het rapport stelt
dat er wel noodzaak blijft voor bepaalde
suggesties om het gezag in stand te houden
en te verbeteren.

Opmerkelijk is dat het nieuwe politie-uniform veel gelijkenissen toont met de politie tenues van andere Europese landen. In
Portugal draagt de Seguranca Publica een
poloshirt, stoere werkbroek, stevige schoenen en een baseballpet. Een ander voorbeeld is Zweden, daar wordt een vergelijkbaar uniform gedragen als in Portugal maar
dan met een baret. Dit heeft een bepaalde
uitstraling volgens Martijn Pilon van ACP:
‘dat dwingt respect af op de momenten dat
het moet, maar is ook heel benaderbaar’
(zie ook afbeelding 3).

Ten eerste moet de positie van de huidige
politie wel gekoesterd worden, dat houdt
in dat zij te midden van de burgers functioneren maar wel met gezag. De politie
heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om
naleven van normen en waarden maar ook
interactie met de burger (het glazen huis).
Ten tweede wordt er gesuggereerd om de
gemiddelde leeftijd van de politiemensen
op straat te verhogen. Dit heeft ermee te
maken dat politiemensen met meer ervaring vanzelf meer gezag uitstralen. Ten opzichte van een strikte taakuitvoering zal een
meer ervaren agent wat meer autonoom
handelen. Ten derde wordt er geopperd
om de zogenaamde ‘flitsbon’ (de bon die
wordt ontvangen als men door een flitspaal
is geflitst op de weg) te heroverwegen, dit is
het meest voorkomende contact tussen de
politie en de burger. Dit contact is dus erg
belangrijk en heeft daardoor ook grote invloed op het imago van de politie. Tot slot

Gezag vóór en door de Politie
Een nieuw uniform zal het uiterlijk van de

Afbeelding 2: De Walther P99Q, dit wapen
zal het nieuwe standaardwapen van de politie
worden.

moeten bestuurders binnen de politie en
justitie meer met elkaar naar buiten treden
en communiceren.
Desalniettemin stelt het rapport dat ‘het
wel mee valt’ met het gebrek aan respect en
waardering voor de politie door de burgers.
Daar tegenover is driekwart van de politiemensen ook niet ontevreden over het gezag
en waardering zoals zij dat van de burgers
ervaren. Een opvallend gegeven is dat burgers vaak veronderstellen dat ‘anderen’ onvoldoende respect voor de politie hebben.
Bij de politie zijn bepaalde groepen bekend
(zoals jongeren) die structureel wat minder
respect en waardering hebben, echter besteedt de politie hier in haar training genoeg
aandacht aan.
Het ‘glazen huis’ anno 2014
De politie zal dus begin 2014 qua uiterlijk
er heel anders uitzien; het nieuwe uniform
en nieuwe wapen zullen wel opvallen. Uiteindelijk hopen agenten dat het nieuwe uniform het imago van de Nederlandse politie
een nieuwe impuls gaat geven. De politietop is ook druk bezig met thema’s als gezag en imago, die vooral worden beïnvloedt
door beeldvorming bij burgers en media.
De komst van de nationale politie zal zowel
merkbare als onmerkbare veranderingen
met zich mee brengen. Het glazen huis zal
blijven bestaan alleen met een ander fundament en nieuwe ramen.

Bronnen en toelichting:
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/Documents/120220%20LR%2011-182%20
PA%20Verkenning%20naar%20het%20thema%20gezag.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2010/12/21/respect-waardering-engezag-voor-de-politie.html
http://www.designdenhaag.eu/sites/designdenhaag.eu/files/Politie-Polizei_ADRotterdam_20120119.jpg
Politie Vakblad Blauw: Jaargang 8 – 28 juli 2012, bladzijde 34 – 37
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‘De’ criminoloog als stereotype?

1

Er bestaan in onze maatschappij veel stereotype beelden over allerlei beroepsgroepen: de ICT’er als nerd
die dag en nacht naar zijn beeldscherm zit te staren, de arts als emotieloze carrièretijger, en de brandweerman als undercover pyromaan. Over ‘de’ criminoloog bestaan dit soorten beelden (gelukkig) nauwelijks. Dit biedt een mooie gelegenheid om na te gaan wie criminologen nou echt zijn. Lijken wij, net
als de pyromane brandweerman, eigenlijk erg op de populatie die we proberen te bestuderen en bestrijden, of zijn we juist objectieve wetenschappers met grote ambities op een veiligere wereld?
Door: Sanne Kouwenhoven

Data
Zoals velen van jullie zich wellicht nog
zullen herinneren, worden alle eerstejaars
criminologie-studenten voor het vak Inleiding Methoden & Technieken verzocht
een korte enquête in te vullen. In deze enquête wordt gevraagd naar verschillende
persoonsgegevens, zoals leeftijd, geslacht
en woonplaats, maar ook naar verschillende
opvattingen rondom veiligheid en andere
maatschappelijke kwesties. Deze enquête
wordt inmiddels al zeven jaar uitgevoerd,
sinds 2006. Hiermee is een waardevolle informatiebron ontstaan die veel inzicht kan
geven in kenmerken en meningen van de
Rotterdamse criminologie-studenten van
de afgelopen jaren. Wat is er kenmerkend
aan ons als groep? Wie zijn wij en wat vinden we belangrijk?

“Wie zijn wij en wat
vinden we belangrijk?”
De gemiddelde criminologie student
Een eerste vraag die met deze data beantwoord kan worden is wie de gemiddelde
criminologie student is. Of eigenlijk moet
ik zeggen de gemiddelde criminologie studente, want zoals al blijkt uit één blik in
onze collegezalen is de meerderheid van
ons van het vrouwelijk geslacht. Over de
afgelopen zeven jaar was inderdaad 70%
van de Rotterdamse criminologie studenten
vrouw. De gemiddelde criminologie student
is verder in het eerste jaar ongeveer 20 jaar
oud. Wat betreft de woonplaats is 34,3%
gevestigd in Rotterdam, terwijl 29,5% in
een kleine stad of dorp woont en 21,1%
in een middelgrote stad. De overige 14,2%
woont in één van de andere drie grote steden in Nederland (Amsterdam, Den Haag,
Utrecht). In het eerste jaar woont 62,1%
bij zijn/haar ouders en 18% woont in een
studentenhuis, waarvan de meesten met 2
of meer huisgenoten. Een overtuigende
meerderheid van 75,4% is niet gelovig.

Onder degenen die wel gelovig zijn is het
Christendom het meest vertegenwoordigd
(8,1%), gevolgd door de Islam met 5% van
de studenten (zie figuur 1).

Figuur 1: geloof

Qua politieke betrokkenheid is het met de
gemiddelde eerstejaars criminologie student
nog niet zo goed gesteld: maar liefst 22,9%
weet niet wat ze zouden gaan stemmen
als er vandaag verkiezingen waren. Gelukkig zouden de meesten wel gaan stemmen;
slechts 4,4% geeft aan dat ze dit niet zouden doen. De studenten die wel weten wat
ze zouden stemmen zijn vrij links georiënteerd: de meesten stemmen SP (13,6%)
of PvdA (12,6%). Ook VVD (12,1%) en
D66 (10,4%) zijn populair (zie figuur 2).

Figuur 2: politieke voorkeur

De trends over de afgelopen jaren lopen
veelal gelijk met de trends onder de gehele
bevolking2: de PvdA nam de afgelopen jaren gestaag af in populariteit, maar kent in
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het laatste jaar weer een grote stijging (van
3,4% in 2010 naar 19,6% in 2012). De SP
was vooral in 2006 en 2007 erg populair
met respectievelijk 34,8% en 27,7% van
de stemmen, maar blijft in de jaren daarna
hangen rond de 7,0%. VVD en D66 zijn
de afgelopen jaren erg toegenomen in populariteit, D66 stijgt zelfs van 3,4% in 2006
naar 17,4% in 2012. GroenLinks en CDA
daarentegen zijn de afgelopen jaren sterk
gezakt, en krijgen in het laatste jaar beiden
zelfs nog maar 1% van onze stemmen.

“We hechten duidelijk
het meeste belang aan
vrijheid in denken en
doen en aan gelijke kansen
voor iedereen.”
Ervaringen met en opvattingen over
veiligheid en andere maatschappelijke
kwesties
De enquête geeft naast deze (persoons)
gegevens ook een beeld van onze ervaringen en opvattingen rondom veiligheid. Er
wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de mate
waarin men zich onveilig voelt in bepaalde
situaties. Op een schaal van 1-5, waarbij een
score van 1 betekent dat men zich nooit onveilig voelt en een score van 5 betekent dat
men zich heel vaak onveilig voelt, scoren
onze studenten gemiddeld 2,4 wat betreft
onveiligheidsgevoelens. Dit getal is wat lastig te interpreteren, omdat we geen groep
hebben om mee te vergelijken. In het algemeen zou gezegd kunnen worden dat eerstejaars criminologie studenten zich zelden
of soms onveilig voelen. Voorts is gevraagd
naar onveiligheidsgevoelens in enkele specifieke situaties, namelijk alleen op straat
in de eigen buurt of op de EUR campus,
waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen overdag en ‘s avonds. In ieder van deze
situaties ligt het gemiddelde onveiligheidsgevoel echter lager dan de hiervoor ge-
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noemde 2,4. De gevraagde situaties zijn dus
blijkbaar niet de momenten waarop men
zich het meest onveilig voelt3. Met name op
de EUR campus voelt men zich bijna nooit
onveilig: overdag is het gemiddelde onveiligheidsgevoel daar zelfs slechts 1,1 – dat is
dus vrijwel nihil! Over de jaren is er weinig
veranderd wat betreft deze onveiligheidsgevoelens (zie figuur 3).

Figuur 3: onveiligheidsgevoelens

Wellicht geen verassing is dat vrouwelijke
studenten zich in alle vijf bevraagde situaties significant vaker onveilig voelen dan
hun mannelijke collega’s (p<0,05). Studenten die in Rotterdam of één van de andere
drie grote steden (Den Haag, Amsterdam,
Utrecht) wonen voelen zich bovendien significant vaker onveilig wanneer zij alleen op
straat zijn in hun eigen buurt, zowel overdag als ’s avonds, dan studenten die wonen
in een kleine of middelgrote stad of dorp
(p<0,01). Het algemene onveiligheidsgevoel en de onveiligheidsgevoelens op de
EUR campus verschillen echter niet tussen
deze twee groepen. Tenslotte valt op studenten die meer naar televisieprogramma’s
over criminaliteit kijken, zich over het algemeen iets minder veilig voelen (p<0,01).
Wat betreft daadwerkelijk slachtofferschap
is 5,0% van de studenten in de afgelopen 12
maanden slachtoffer geweest van inbraak.
1,5% is in die periode slachtoffer geweest
van diefstal in de eigen buurt, en 8,5% was
slachtoffer van bedreiging of mishandeling

in de eigen buurt. Er zijn geen significante
verschillen in slachtofferschap per geslacht
of woonplaats, behalve dat inbraak significant minder vaak lijkt voor te komen onder studenten in Rotterdam (p<0,05). Een
opvallende bevinding is dat alleen slachtofferschap van bedreiging of mishandeling
invloed lijkt te hebben op de onveiligheidsgevoelens (p<0,01). Voor de overige vormen van slachtofferschap is geen verband
gevonden met onveiligheidsgevoelens.
In de enquête wordt voorts gevraagd naar
het belang dat studenten hechten aan bepaalde waarden in het leven, zoals vrijheid, rijkdom, sociale rechtvaardigheid,
gelijkheid en nationale veiligheid. Van deze
waarden hechten criminologie studenten
duidelijk het meeste belang aan vrijheid in
denken en doen en aan gelijke kansen voor
iedereen. Rijkdom en het behoud van oude
gebruiken vinden we gemiddeld het minst
belangrijk. Mannen kennen overigens meer
belang toe aan rijkdom dan vrouwen, terwijl vrouwen gemiddeld meer waarde hechten aan gelijkheid (p<0,01). Opvallend is
dat studenten die in één van de vier grote
steden wonen naar eigen zeggen meer respect voor traditie hebben in de zin van het
behouden van oude gebruiken (p<0,01).

Figuur 4: maatschappelijke waarden

De gemiddelde criminologie student kijkt
tenslotte iets meer dan 1 uur per week naar

tv-programma’s over criminaliteit, zoals
Crime Scene Investigation, Opsporing Verzocht en Peter R. de Vries. De vrouwelijke
criminologie studente lijkt bovendien iets
meer naar dit soort programma’s te kijken dan haar mannelijke collega’s (21,3%
van de vrouwen kijkt meer dan 3 uur naar
deze programma’s, tegenover 12,0% van de
mannen).

“Als groep zijn we dus
toch meer verschillend
van elkaar dan dat
we hetzelfde zijn.”
De stereotype criminoloog?
Als vrouwelijke, ongelovige criminologiestudente, die zich af en toe onveilig voelt,
nooit direct slachtofferschap heeft ervaren, in het eerste jaar nog bij haar ouders
woonde in een kleine stad, centrum-links
stemt en toevallig ook nog eens zo’n één
uur per week tv-programma’s over criminaliteit kijkt, voel ik me na deze analyse toch
een redelijk stereotype criminoloog. Vormen wij met zijn allen dan echt zo’n homogene groep? Dat valt gelukkig toch wel
mee; hoewel hierboven vooral gemiddelden
en correlaties zijn gepresenteerd, levert een
blik op de standaarddeviaties een ander
beeld op: binnen de onderzochte groep bestaat op de hier gepresenteerde variabelen
vrij grote variatie rond de gemiddelden. Als
groep zijn we dus toch meer verschillend
van elkaar dan dat we hetzelfde zijn. En gelukkig maar, want als we allemaal hetzelfde
waren, zou er geen discussie meer mogelijk
zijn, en wat zou studeren dan saai zijn!
Bronnen en toelichting:
1 Met veel dank aan Willem-Jan Verhoeven voor het
beschikbaar stellen van de gebruikte databestanden.
2 Volgens http://www.allepeilingen.com/
3 Een alternatieve verklaring hiervoor is dat men de
mate waarin hij/zij zich onveilig voelt in het
algemeen hoger schat dan dat in specifieke situaties
daadwerkelijk het geval is.
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COLUMN

Na twee jaar van colums door de Mobsters
rest ons alleen nog het volgende:
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REBUS
door: Erik Jaspers

AGENDA
5 maart: Oud-besturendiner
22 maart: Beroepsoriëntatiedag
1 – 7 april: Studiereis naar Marokko
11 april: 1-daagse trip B1-studenten +
de maandelijkse borrel
15 mei: Gala
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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.

