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Vooraf
Geachte lezer,
Met veel trots presenteer ik u het eerste CIA Magazine van het
studiejaar 2014/2015 en daarmee het themanummer van dit jaar. U
heeft de afgelopen maanden elke twee weken kunnen genieten van
een nieuw, criminologisch interessant artikel, geschreven door onze
geliefde leden van de redactie. Maar dit is natuurlijk het moment
waar iedereen op gewacht heeft.
Het thema van dit blad is een thema waar elke criminoloog en
misschien wel elk persoon een bepaald raakvlak mee heeft. Ik denk
dat er weinig personen zijn die zich nog nooit een ‘outsider’ hebben
gevoeld en zelf gezegend met een mutatie in mijn MR1C-gen, was
dit een thema waar ik niet om heen kon. In samenwerking met
leden van de sectie criminologie en oud-studenten en met hulp van
de jongste Imam van Nederland, is dit magazine tot stand gekomen
en kunt u uw kennis vergroten of misschien zelfs uw wereldbeeld
nog verder verbreden.
In dit magazine kunt u bijvoorbeeld lezen over een studente die
haar geld verdient in de escortbranche en over een ‘jongen van de
straat’ die vertelt over alle bizarre ervaringen die hij op zijn pad
heeft gekregen. Ook kunt u lezen over Redactielid Raoul Miralles
Gutierrez, die langs de grootste moskee van Nederland is gegaan
om de jongste Imam in ons land te interviewen over beeldvorming
en de invloed die de media daarbij speelt. Mike Pieters heeft
literatuuronderzoek gedaan naar de huidige radicalisering op alle
fronten van onze samenleving, Veerle Bonestroo heeft tutor Manon
Kleijn geïnterviewd over haar onderzoek naar kindermisbruikers
en kinderporno-downloaders en Thaddeus Müller vertelt over zijn
ontmoeting en mailcontact met ‘the one and only’ Howard Becker.
Naast deze interessante artikelen blikt onze Commissaris
Activiteiten Laura Heijnen met ons terug op het afgelopen halfjaar
en kijken wij naar wat er nog komen gaat. Op de laatste pagina is er
zoals gebruikelijk weer een rebus van Erik Jaspers, waarmee je een
fles wijn of bier kan winnen, en ook staan er in deze prachtige editie
twee heerlijke, goedkope, simpele gerechten voor ‘de student’.
Zonder nog meer van uw tijd in beslag te nemen, wens ik u
ontzettend veel leesplezier!
Thom Dijkhuizen
Hoofdredacteur h.t. XIIIe bestuur
der Studievereniging Criminologie
In Actie
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VAN DE VOORZITTER
Colofon

Geachte leden,

CIA Magazine
Magazine van de studievereniging Criminologie In Actie

CIA heeft een bijzonder mooie tijd achter de rug. We beten dit jaar
het spits af met de Eurekaweek en het eerstejaarsweekend waar
de nieuwe criminologiestudenten elkaar konden leren kennen,
vriendschappen konden sluiten en lid konden worden van onze
vereniging. Vervolgens vertelde Lucia de Berk ons tijdens de CIAopeningsactiviteit over haar strafproces en de weg naar erkenning
van haar onschuld. De eerstejaarsstudenten bezochten de rechtbank
in Rotterdam, het dak ging eraf tijdens de constitutieborrel, het
openingsfeest en de andere borrels en ook de uitwisseling met
Middlesex University Londen was een groot succes.
Kortom, een superleuke tijd om op terug te blikken. Veel dank
voor de (actieve) leden die deze activiteiten mogelijk hebben
gemaakt! In de tussentijd hebben ook de redactieleden niet stil
gezeten. Zij hebben zich de afgelopen maanden ingezet om ons,
trouwe lezers, te voorzien van interessante artikelen op de website
en hebben nu voor ons dit prachtige magazine met als thema
‘outsiders’ samengesteld. Een bijzonder boeiend thema waarmee
bijna iedereen zich wel kan identificeren: vroeg of laat voelt elk
mens zich wel eens de vreemde eend in de bijt. Zij het vanwege het
hebben van andere idealen dan de mensen in je omgeving, vanwege
het hebben van een ander kapsel dan je gemiddelde leeftijdgenoot
of vanwege een ongekende liefde voor kip waar simpelweg bijna
niemand iets van begrijpt. Het nieuwe CIA-magazine geeft wat
meer inzicht in dit bijzondere onderwerp waarmee iedereen wel
eens te maken krijgt.
Ik hoop jullie snel te zien bij een van de toekomstige CIAactiviteiten: één van de lezingen, de pub quiz die eraan zit te komen
of één van onze borrels. Veel leesplezier en tot snel!
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Hoogachtend,

Lidmaatschap CIA
Voor maar 18 euro ben je lid van de studievereniging CIA. Het
magazine krijg je twee keer per jaar toegestuurd. Daarnaast
ontvang 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 buitengewoon lid worden. Voor het
opzeggen geldt een schriftelijke wederopzegging (vóór de maand
augustus van het nieuwe collegejaar).

Sharon Ubani
h.t. voorzitter XIIIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie

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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INLEIDING

Deviant gedrag, het eindproduct
van een sociaal proces
‘Outsiders’, een begrip wat voor velen onder ons niet vreemd zal klinken. Hét werk van Becker, Howard Becker.
Het is een breed begrip, doch voor eigen invulling mogelijk. Hieronder leest u meer over dit achterliggende thema.
Wat houdt het in? Wie schreef het? De antwoorden op deze vragen zullen ertoe bijdragen om meer begrip te krijgen
van de inhoud van dit magazine.
Door: Raoul Miralles Gutierrez

Foto: Raoul Miralles Gutierrez

In de jaren zestig zien wij een opkomst
van nieuwe criminologische theorieën.
Dit wordt mede veroorzaakt door de
snelle groei van industrie, maatschappij
en technologie. In deze periode wordt de
etiketteringstheorie in het leven geroepen.
Deze theorie was gedurende de jaren zestig
en zeventig erg populair. Lemert, Goffman,
Matza en Becker schreven allen over dit
fenomeen en brachten verscheidenen
werken uit. Gezien het feit dat Howard
Becker met zijn boek Outsiders de meeste
invloed heeft gehad op het ontstaan van
deze theorie zoomen wij in op het werk van

Howard Becker. In zijn boek Outsiders, dat
in 1963 verscheen, ging Becker in op het
ontstaan van deviant gedrag. Becker stelt
dat deviant gedrag ontstaat en verergert als
gevolg van een maatschappelijke reactie op
eerder vertoond gedrag. Ook stelt hij dat
‘deviant gedrag’ een fenomeen is wat door
de maatschappij zelf een definitie krijgt.
Een handeling is hiermee pas afwijkend
wanneer anderen er een afwijkend label op
plakken. Dit vindt zijn verdere uitwerking
in de ‘etiketteringstheorie’ die ervan uitgaat
dat door deze etikettering de persoon
in kwestie bewust is van zijn label en er
hierdoor een gedragsbeïnvloeding ontstaat.
Hierdoor zal diegene zijn gedrag gaan
herhalen, doordat anderen hem toch al
als een ‘outsider’ zien. Deze theorie kijkt
dus niet naar de handeling of naar het
gedrag zelf, maar naar de negatieve labeling
van minderheden door meerderheden.
Hierdoor zien de minderheden zichzelf
als afwijkend en zullen zij zichzelf nog
verder distantiëren. Dit slaat terug op
de ‘self-fulfilling prophecy’, ofwel de
‘zelf waarmakende voorspelling’, welke
zo’n vijftien jaar eerder in het leven
werd geroepen door socioloog Robert
K. Merton. Deze stelt dat de manier van
denken van invloed kan zijn op de manier
van gedragen. Wanneer iemand een
negatief label krijgt, zal dit grote invloed
hebben op het gedrag van die persoon.
Het kan ervoor zorgen dat diegene de
motivatie om zichzelf te bewijzen kwijt
raakt, afdwaalt, in een isolement terecht

“Een handeling is hiermee pas
afwijkend wanneer anderen er een
afwijkend label op plakken”

“Wanneer iemand een
negatief label krijgt,
zal dit grote invloed
hebben op het gedrag
van die persoon”

komt en zich niet meer betrokken voelt bij
de anderen in de maatschappij. Howard
Becker beschouwt deze personen, met
zo’n label, als Outsiders. Volgens Becker
betekent dit niet dat iedereen met een label
zich deviant gaat gedragen, echter het zal
er wel voor zorgen dat er een grotere kans
is dat er meer deviant gedrag zal optreden.
Outsiders in een modern jasje.
Doordat de etikettering een menselijk
proces is en mensen nog steeds veranderen
staat het niet vast wie nou per definitie een
outsider is. Te zeggen valt namelijk, dat er
verschillen zullen zijn in de opvattingen die
mensen hebben over een bepaald gedrag
of uiterlijk. Hierdoor zal het voorkomen
dat een ‘outsider’ in de ene cultuur, geen
‘outsider’ hoeft te zijn in de andere cultuur.
Wij leven nu in een tijd waar de media
veel invloed heeft op ons moraal. Zo
zullen meerderheden, bij veel negatieve
berichtgevingen over een bepaalde groep
mensen, op een andere manier naar
deze groep mensen kijken. Bovendien is
de sociale media ook van grote invloed
op onze beeldvorming. Gesteld kan
worden dat wij op dit moment nog steeds
onderhevig zijn aan een etiketteerproces
waarbij er onterecht bepaalde groepen als
‘’buitenbeentjes’’ afgeschilderd worden.
Vraagt u zichzelf maar eens af in hoeverre
uw gedrag bepaald wordt door meningen
van anderen.
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ACTUEEL

Hunnie, de vreemde eend in
de bijt
Meer en meer mensen zouden over een buitenstaandersmentaliteit beschikken. Liefst 39% onder de jongerengeneratie
uit 1986- 2000 is ermee behept, aldus onderzoeksbureau Motivaction (2009; 2010) . Bij eerdere generaties zou dit
minder hebben gespeeld. Motivaction beweert dat een dergelijke mindset komt door de hedendaagse kennisintensieve,
seculiere maatschappij, die hiertoe als voedingsbodem vormt.
Door: Mitchell van Waaij
door het constante ellebogenwerk en het
overrulende overschreeuwende gedrag
zich niet meer gehoord voelen. Mensen die
stellig van hun eigen gelijk overtuigd zijn en
dit overbrengen op anderen door te zeggen:
‘Zo is het en niet anders.’ Maar in hoeverre
is dit allemaal waar?

Men komt minder samen, is minder
verenigd, minder politiek actief, leeft een
meer teruggetrokken bestaan en heeft
minder oog voor de ander dan voorheen.
En wanneer men wel samenkomt, dan
denkt iedereen erg bijzonder te zijn en
verdedigt men deze ijdelheid, dit narcisme,
door competitie te voeren. Tot deze drang
komt men door materialistische begeerten.
De gewedijverde omgang met elkaar
brengt de onwil teweeg zich te willen
conformeren met de mainstream massa.
Maar het kan ook zo zijn dat mensen

‘Hunnie’ hebben ongelijk!
Dit is precies waar de buitenstaander
mee stoeit. Denkt hij vervolgens toch
anders over gevoelig liggende zaken dan
wordt hem nogal eens eigenwijsheid als
kwade factor in zijn schoenen geschoven.
Hiermee is in hun ogen dan ook uitgemaakt
waardoor zij de benodigde structuur
ontberen. Tel hier de huidige wereld van
overvloed aan beschikbare informatie bij
op, de keuzestress die hier inherent aan is
en het is zowat logisch dat zij hun draai niet
kunnen vinden in het sociale systeem, de
participatiemaatschappij.
Eigenwijsheid is wellicht wat gechargeerd
gezegd, tal van andere verklaringen zijn
immers nog aan te dragen, maar het
buitenbeentje, het zwarte schaap is geboren.
Het stigma is ontstaan nu de ander als anders
dan anders is opgemerkt. Hierbij wordt
de ander gezien als in duisternis te leven
en blind te zijn voor morele kennis. Een
duister dat doordrongen is van irrationele
beslissingen, wat maakt dat diegene als
hardleers wordt bestempeld.
Wanneer dit aan de orde is en het men
teveel aan moraal ontbreekt door geen blijk
te geven dat ze achter de collectief voor
hoog aangehouden normen en waarden

staan, dan ziet men de persoon in kwestie
voor onfatsoenlijk aan. Immers, strookt
zijn denken, doen en laten niet met de
handelswijze die collectief, vaak vanuit
traditie, wordt verwacht. Dus wat doet
men? Men houdt afstand. En door zich
verre van hem of haar te houden, is de
sociale dood getekend.

“Zeker is ook
dat de buitenstaander niets
van doen heeft
met de secularisering”
De rentree van de buitenstaander
Maar de mens blijft toch een sociaal dier,
een sociaal wezen. Becker zette weliswaar
een halve eeuw geleden blowende
jazzmuzikanten in de Verenigde Staten
als voorbeeld van buitenstaanders uiteen,
waarbij het proces van stigmatisering door
de ‘square’ denkende mensen, dus ‘zo is het
en niet anders’ hen opbrak. In vergelijking

Bronnen:
1. Spangenberg, F. & Lampert, M. (2009). De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders. Amsterdam: Nieuw Amsterdam en Manpower (Eindred.).
(2010). De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt. Amsterdam: Manpower.
2. Becker, H. (1963). Outsiders: Studies in the sociology of deviance. New York: The Free Press.
3. Chatwin, C. & Porteous, D. (2013). Insiders: The experiences and perspectives of long-term, regular cannabis users. Contemporary Drug Problems 40, 235- 257
4. Hogenstijn, M. & Middelkoop, D. van (2008). Zo werkt dat hier niet. Gevestigden en buitenstaanders in nieuwe sociale en ruimtelijke kaders. (Proefschrift, Universiteit
Utrecht).
5. Girard, R. (1972). La violence et le sacré. Paris: Éditions Bernard Grasset.
6. Girard, R. (1972). La violence et le sacré. Paris: Éditions Bernard Grasset.
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“zullie hebben hier op te rotten
en hebben hiervoor één week,
anders gaat je kop eraf ”
hiermee lijkt het hier in Nederland echter
allemaal wel mee te vallen. Veel blowende
jongeren die ik interviewde gaven aan dat
de softdrug voor hen iets positiefs bijdraagt
op sociaal gebied. Van stigmatisering was
bij de meesten onder hun haast geen sprake.
Er is recent zelfs een heuse Cannabis Social
Club (CSC) in meerdere landen, waaronder
Nederland, opgericht.
Ook een Britse studie kwam anderhalf
jaar geleden met een soortgelijk beeld naar
voren. Al ging het hierin dan om ervaren,
dit wil zeggen minstens 15 jaar langdurige,
cannabisgebruikers. Het al dan niet
blowen droeg volgens deze respondenten
niet wezenlijk bij aan het bepalen van
de identiteit. De Britse onderzoekers
concludeerden dat omdat de aard en
de sterkte van de informele en formele
reactie zo anders is geworden Beckers
term van de buitenstaander verouderd is.
Tegelijkertijd ontvingen zij enig kritiek van
collegae wetenschappers, omdat er nogal
verschillend wordt gekeken tegen waar we
ons in het zogeheten normalisatiedebat op
dit punt bevinden.
‘Bijzondere buitenstaanders’
Valt de huidige situatie hiermee nu mee?
Nou, nee, want waar een dergelijke
frictie door een veronderstelde kloof op
het gebied van normen en waarden wel
weer heel duidelijk naar voren komt is
bijvoorbeeld in de dreigbrieven die gericht
waren aan in de Haagse Schilderswijk
wonende moslimgezinnen in de week na
de aanslagen in Parijs begin dit jaar. Daarin
stond iets in de trant van ‘zullie hebben hier
op te rotten en hebben hiervoor één week,
anders gaat je kop eraf.’

Er leeft veel weerstand onder de
Nederlandse bevolking tegen het grote
sociale experiment van de multiculturele
samenleving, die iedere dag met kleine
criminaliteit en overlast van allochtone
jongeren wordt geconfronteerd. Althans de
behoefte bestaat een zondebok aan te wijzen,
want ook in een ‘keurig, christelijk dorp’ als
Veenendaal tellen allochtone Nederlanders
niet mee of kwamen simpelweg niet eens
in deze mensen op als onderdeel van de
samenleving. Hogenstijn & Middelkoop
(2008) bracht hen eufemistisch onder de
noemer van bijzondere buitenstaanders.
Girard (1972) zou gelijk opmerken dat
religie altijd een ambivalent verschijnsel
is geweest wegens haar saamhorige
vreedzaamheid naar binnen en tegelijkertijd
isolerende gewelddadige houding naar
buiten, naar de anderen, de ongelovigen toe.
Terwijl de Bijbel in Jesaja duidelijk maakt
dat er ook redding voor buitenstaanders is.
Of deze redding zich in de weerbarstige
praktijk ook echt uit is vers twee. De
met zijn kont tegen de krib toekerende

cabaretier Maarten van Roozendaal zong
dan ook dat hij het wel alleen afkon en
niet zo nodig gered hoefde te worden.
Girard (1972) draagt aan dat er maar één
oplossing is tegen het competitieve geweld
onderling van allen tegen allen en dat is
door een zondebok aan te wijzen, waardoor
het geweld van allen zich tot slecht één of
enkelen richt.
Tot besluit
Uit bovenstaande kan men opmaken dat
de buitenstaander geen nieuw fenomeen
is en nooit is weggeweest. Zeker is ook
dat de buitenstaander niets van doen heeft
met de secularisering, in de tijd dat religie
een vastere plaats innam, was er minstens
zoveel sprake van uitsluiting en daarmee
van andersdenkende buitenstaanders. Men
is gedurende de geschiedenis creatief
gebleken in het aanbrengen van onderscheid
in mensen. Al met al lijkt het voortdurend
bestaan van één of andere buitenstaander
dan wel zondebok ook een voldongen feit,
terwijl uitsluiten niet werkt.

“En door zich verre van
hem of haar te houden, is
de sociale dood getekend”
MAART 2015 // CIA MAGAZINE // 7

COLUMN

Hey stoplicht, ga eens op
groen!

22 jaar geleden, op 7 september 1992, kwam ik ter wereld in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Mijn moeder
had toen prachtig rood haar en dat was ook een van de redenen dat mijn vader voor haar was gevallen. Toen ik
laatst een vriend van mij vertelde dat haar haarkleur bruiner begon te worden na mijn geboorte, maakte hij de gevatte
opmerking dat zij mijn ziel had gestolen en mij met haar rode haar had opgezadeld. Ik kon er toen om lachen, maar
dat is wel eens anders geweest.
Door: Thom Dijkhuizen

mij een tijdje laten slaan voor hij me van
de jongen af haalde. Mijn vader, als echte
Scheveninger uit een arbeidersfamilie, was
niet heel erg onder de indruk toen hij bij de
rector moest verschijnen en kon zijn trots
maar net verborgen houden, toegevend mij
die opdracht te hebben gegeven.

Op de basisschool was ik niet heel erg
populair. Ik had lang rood haar tot op mijn
schouders, was een van de kleinste van de
klas en mijn huid is, nu nog steeds, zo wit
als het papier van onze schoolschriften.
Dat maakte mij voor de pestende duivelse
kinderen uit mijn klas natuurlijk een
gemakkelijk doelwit. Dag in dag uit werd
ik gepest en zoals een flink aantal van jullie
wel weet, is dat geen pretje. De school
deed er weinig aan en daarom vond mijn
vader dat ik het recht in eigen hand mocht
nemen. “Gewoon heel hard slaan” zei hij
tegen mij en de eerstvolgende keer dat een
van de pestkoppen een opmerking naar me
maakte, heb ik hem naar de grond gewerkt
en ben ik op hem in gaan slaan. Een vriend
van mijn vader was pleinwacht op dat
moment, wist van de hele situatie af en heeft
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Ik ben sindsdien niet meer gepest op de
basisschool en toen ik op de middelbare
school kwam en enkelen weer opmerkingen
naar me maakte over de kastanje-bruine
kleur van mijn toen nog weelderige lokken,
heb ik dezelfde techniek weer toegepast om
het pesten te stoppen. Ondanks dat het elk
jaar rond 20 november ‘International kick a
ginger day’ was en er bij mij op school elke
woensdag ‘spot the ginger’ gespeeld werd
(dit spel werkt hetzelfde als het populaire
‘spot the Smart’ spel wat gespeeld wordt
in de straten van Rome, je spot de Smart
en mag je medespeler op de schouder
slaan), ben ik daar niet mee lastig gevallen.
Het klinkt misschien cliché om te stellen,
maar pestkoppen hebben mij grotendeels
gemaakt tot de agressieve ‘ginger’ die ik in
die tijd was.
In mijn eerste jaar op de universiteit las ik
een boek van een criminoloog genaamd
Howard Becker. Hij beschrijft in zijn boek
over ‘Outsiders’ uit 1963 de definitie van
deviantie, oftewel het afwijken van de norm.
Hierin noemt hij een aantal eigenschappen
die afwijken van de norm en daarmee de
mogelijkheid die geboden wordt om de
mensen met deze eigenschappen te zien als
‘outsiders’. Becker geeft hierbij het volgende
rijtje: “people who are excessively fat or
thin, murderers, redheads, homosexuals,
and traffic violators”. Jullie kunnen vast
bedenken dat ik deze regel meerdere keren
gelezen heb, voordat het tot mij doordrong
dat ik in het zelfde rijtje gezet werd als

moordenaars en verkeersovertreders. Het
zette mij in ieder geval aan het denken; vond
en/of voelde ik mijzelf een ‘outsider’?
Ik had er nog nooit zo over nagedacht, maar
kwam tot twee gedachten. Ja, ik denk dat ik
best, als aardbei-blonde jongeman, gezien
mag worden als ‘outsider’. Roodharigen
zijn afwijkend van de norm, worden als het
ware buiten een sociale groep gehouden
en worden vaak gepest. Zij zijn hierdoor
sneller geneigd deviant gedrag te vertonen,
welk in hun eigen ogen niet deviant hoeft te
zijn. Zij slaan bijvoorbeeld van zich af, zoals
mijn vader mij dat geleerd heeft. Ik denk
echter dat de manier hoe je met dit stigma
omgaat, bepalend is voor het standhouden
van dit stigma.

“Gewoon
heel hard
slaan”
Als je goed in je vel zit en negeert wat
mensen over je zeggen, krijg je respect
en wordt er normaal met je omgegaan. Je
geen ‘outsider’ voelen, resulteert in het niet
langer zijn van een ‘outsider’. Dit brengt me
bij mijn tweede gedachte; nee, ik voel me
geen ‘outsider’. Ik ben hoofdredacteur van
een studenten-magazine, voorzitter van een
feestcommissie, barman in een nachtcafé
en het belangrijkste van al: ik heb welgeteld
479 vrienden op facebook!! SUCK ON
THAT, BECKER!

RECENSIE

De buitenstaander auf der
Autobahn

Als er nog eens tijd is om een film te kijken en om de Deutschsprachkenntnisse op te frissen, tijdens de drukke
weken van de studie, dan is hier een drievoudige greep uit de Duitse cinema over de labellingtheorie. Verwacht geen
goed einde en een goed gevoel, maar een harde moraal.

Door: Benjamin Tappermann

Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Hoe ontstaat geweld en waartoe leidt het?
De centrale vraag in de film over Katharina
Blum. Op een feest wordt ze verliefd op
Ludwig Götten en Ludwig brengt de nacht
bij haar door. In de morgen stormt de
politie binnen. Ludwig blijkt een gezocht
crimineel te zijn. Als gevolg daarvan wordt
Katharina Blum nu verdacht samen te
werken met Ludwig. Behalve dat ze ruw
door de politie wordt behandeld, wordt
ze ook door de media achtervolgt. Alles
wat ‘Die Zeitung’ over haar kan vinden
of verzinnen, wordt gepubliceerd. ‘Die
Zeitung’ verzint en verandert feiten en
breekt in in het persoonlijke leven van
Katharina om… Waarom eigenlijk?
De film laat zien hoe een normaal persoon
een buitenstaander wordt door de media en
hoe een persoon, tot het uiterste gedreven,
daarop kan reageren. Het gezicht van
Angela Winkler spreekt boekdelen en dat
treft je. Echter, om het verloop en het
einde helemaal te waarderen, lees het boek
van Heinrich Böll. Een aanklacht tegen de
sensatiemedia.

Die Welle
Kan fascisme nog steeds bestaan in een
democratische samenleving? Dat is de
probleemstelling in het sociale experiment
dat leraar Wenger uitvoert, met zijn klas
als proefpersoon. Door maatregelen
in te voeren, bijvoorbeeld dat iedereen
dezelfde kleding moet dragen en een
logo moet maken, ontstaat er een sterke
coherente groep. Voor Tim Stoltefuss is dit
geweldig, hij hoort eindelijk ergens bij. Het
experiment is in het begin succesvol. Een
pester en zijn slachtoffer, Tim, verzoenen
zich met elkaar. Maar wanneer de groep
agressief begint te worden tegen anderen
en Wenger de controle lijkt te verliezen,
gaat het bergafwaarts. De film schetst een
duidelijk beeld over het ontstaan van een
dominante groep en de buitenstaanders en
hoe deze personen tot elkaar in verhouding
staan. Toch wordt de rol van de twee
hoofdpersonen, Marco en Karo, naar het
einde erg cliché en is het einde vrij abrupt.
Gebaseerd op ‘The Third Wave’ van Ron
Jones.

Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof
Zoo
Een film over jeugd en drugs tegen de
achtergrond van Duitsland en David Bowie
in de jaren zeventig. Na een bezoek van
Sound, Europas Modernste Discothek,
komt de dertienjarige Christiane in
contact met Drogen en Detlef. Door de
verkeerde vrienden en het gebruik van
heroïne, verandert ze langzamerhand in een
prostituee en een verslaafde. Een harde,
expliciete en realistische film over het
geleidelijk aan veranderen in een outsider
door drugsverslaving. Let op het uiterlijk
van Christiane door de film heen en het
injecteren van heroïne op de wc. Gebaseerd
op de autobiografie. Lees hem voor de
volledigheid.
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INTERVIEW

In gesprek over de beeldvorming rondom
Marokkaanse jongeren met Nederlands jongste Imam,
Azzedine Karrat. De Imam van de Essalamoskee op
Rotterdam-zuid, de grootse moskee van Nederland
Door: Raoul Miralles Gutierrez

Hoe heeft u bijgedragen aan een vermindering van ‘hangjongerenoverlast’?

Foto: Azzedine Karrat

U bent, in vergelijking tot andere
Imams, vrij jong. Hoe komt dit?
Ik ben nu ongeveer anderhalf jaar Imam
bij deze Moskee. Het klopt inderdaad dat
ik in vergelijking tot andere Imams erg jong
ben. Er bestaat geen opleiding om Imam
te worden, ervaring en kennis zijn echter
wel belangrijk. Zo moet je de Koran uit het
hoofd kennen, in verschillende leesstijlen.
Ook moet je weten hoe men alle rituelen
correct uitvoert en vragen van mensen juist
weten te beantwoorden. Ik heb dit op twee
manieren meegekregen. Ten eerste omdat
ik theologie gestudeerd heb op de Universiteit en ten tweede heb ik traditionele lessen gevolgt van verschillende meesters. Ook
ben ik al sinds 2005 actief met het geven

“Het is niet de taak
van een mens om het
leven van een ander
mens te ontnemen”

van lezingen. Ik hield mij onder andere
bezig met projecten om ‘hangjongerenoverlast’ te verminderen. Toen ik werd benaderd of ik samen wilde werken met deze
Moskee moest ik een lastige keuze maken.
Ik werkte als zelfstandig IT ’er en moest in
principe alles opgeven, want het is meer dan
een fulltime-job. Vooral nu door alle actuele
ontwikkelingen blijft bijvoorbeeld mijn telefoon maar overgaan.

Middels activiteiten probeerden wij jongeren te benaderen. Met collega’s van een
andere Moskee in Rotterdam zijn wij twee
jaar achter elkaar een project in de maand
ramadan gestart. Ramadan viel toevallig
afgelopen jaar in de zomer, hierdoor hoefden de jongeren niet naar school en bleven
zij tot laat buiten hangen, wat veel overlast
meldingen veroorzaakte. Als gevolg hiervan
organiseerden wij gedurende deze maand
elke dag activiteiten voor de jongeren. Voetbaltoernooien, muziekavonden, tafelvoetbalavonden en zelfs Playstation avonden.
Tijdens deze activiteiten probeerden wij
kleine lezingen te geven over de Islam,
bijvoorbeeld over de manier waarop men
om dient te gaan met andere mensen. Dit
had een positief effect op hun gedrag. De
gemeente merkte op dat er minder overlast meldingen binnen kwamen en maakte
budget vrij, hierdoor konden wij steeds
meer ondernemen. Hiermee maakte wij de
drempel om naar de moskee te komen voor
de Marokkaanse jongeren ook wat lager.
Het feit dat ik de Nederlandse taal goed beheers heeft ook bijgedragen aan een stijging
van de jongerenopkomst tijdens de gebeden etc., aangezien er weinig goed Nederlands sprekende Imams zijn.
Zijn moslims die handelen op een bepaalde manier, bijvoorbeeld door onwetendheid, per definitie slechte moslims?
In de koran staat duidelijk dat wanneer
je iets niet begrijpt dan vraag je het aan
mensen van kennis. Niet zozeer aan mensen
van specialisatie, maar aan mensen met
kennis. Doordat de Koran erg complex is,
kunnen moslims sommige boodschappen
verkeerd opvatten en dit kan gevolgen met
zich meebrengen. Als mensen mij dingen
vragen, kan ik de juiste bronnen raadplegen om tot juiste antwoorden te komen. We
hebben honderden boeken en overleveringen die wij kunnen raadplegen. Er is veel
meer dan alleen de Koran. Wanneer wij het
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hebben over spontane acties, die achteraf
gezien niet juist zijn, dan moet je beseffen
dat wij ook maar mensen zijn. Vele opvattingen van de Islam zijn niet in strijd met
de menselijke natuur. “Stelen is verboden”
staat in de Koran, maar iedere mens weet
dat stelen een slechte zaak is. Dus vele
oordelen in de Koran gaan in harmonie met
menselijke natuur en verstand.

“Los hiervan moeten
wij beseffen dat de
wereld niet leefbaar
zou zijn als wij enkel
en alleen ons leven
baseren op de wet”
Weet u wat beeldvorming is en in hoeverre ziet u dit terug?
Jazeker, het is een zorgelijke zaak, waar wij
met zijn allen aan moeten werken. We moeten dit tegenhouden op welke manier dan
ook. Ik veroordeel dan ook alle vormen van
geweld, wereldwijd, waar dan ook en door
wie dan ook. Dat is mijn statement. Zoiets
als wat wij in Parijs gezien hebben, mag niet
meer gebeuren. Het is niet de taak van een
mens om het leven van een ander mens te
ontnemen, het is de taak van god om het
leven te ontnemen. Ik keur dit honderd
procent af, ook wat er destijds in Pakistan is
gebeurd, waar kinderen om het leven kwamen. Echter had ik toen nog niet veel media aandacht, wat ik nu wel heb. Dit wil niet
zeggen dat ik niet afkeur dat Charlie Hebdo
zulke tekeningen van onze profeet maakt.
Natuurlijk kennen wij vrijheid van meningsuiting, maar wij kennen ook zoiets als
vrijheid van godsdienst. Los hiervan moeten wij beseffen dat de wereld niet leefbaar
zou zijn als wij enkel en alleen ons leven
baseren op de wet. Er bestaan ook dingen

INTERVIEW
als respect en tolerantie. Je mag tekenen
wat je wilt, want iedereen maakt gebruik
van die vrijheden, wij moeten wel beseffen
dat het niet over moet gaan op belediging.
Wanneer wij een gezonde samenleving willen, moeten wij elkaar respecteren en niet
beledigen. Ik ben van mening dat iedereen
zich uit moet spreken over deze daden, inclusief alle moslims. Wij moeten elkaar niet
‘labelen’, maar juist opkomen voor elkaar.
Het moet ‘ons’ zijn en niet ‘jullie’ en ‘wij’.
Het is zonde dat mensen de link tussen terreur en Islam zo snel maken, die link krijg je
er moeilijk uit.
Hoe denkt u dat die link is ontstaan?
Dat is heel lang geleden al begonnen. De
media heeft daar een hele belangrijke rol in
gespeeld. Als we kijken naar onderzoeken,
zien wij dat er heel veel aanslagen juist
worden gepleegd door niet-moslims tegen
moslims. Dit gebeurt dagelijks. Onderzoek
liet zien dat moslims maar 7 procent van
de aanslagen per jaar plegen. Dit hangt dus
niet samen met de verhoudingen van berichtgeving door de media, die belichten die
7 procent alsof het 100 procent is. Dit is
echter niet iets westers, ook in het midden
oosten zie je in de media aanslagen terugkomen die in het westen gepleegd worden.
Dit is een wereldwijde focus. Het is een
generaliserende focus die overal aanwezig
is.

“Moslims plegen maar 7
procent van alle aanslagen
per jaar”
Denkt u niet dat de media de Islam expres als iets slechts wilt neerzetten?
Ik moet wel zeggen ik erg kritisch ben. De
afgelopen dagen, na de aanslagen in Parijs,
heb ik hele positieve dingen meegemaakt
met de media. Zo zijn er vlak na de aanslagen preken geweest, die erg druk bezocht
zijn door journalisten, wij hebben kranten
gehad, magazines en tv programma’s. Er is
dus veel meer ruimte en aandacht gekomen
voor ons perspectief. Dit is een goede
ontwikkeling, zo krijgen mensen te horen
wat wij er daadwerkelijk van vinden. Ook
werden mijn citaten niet verdraaid.
Toch is er vooral op sociale media veel
kritiek ontstaan op de moslim gemeenschap. Hoe ervaart u dit?
Persoonlijk moet ik zeggen dat ik na die
media berichtgevingen veel complimenten
heb ontvangen, ook van niet-moslims.
Mensen die mij bijvoorbeeld veel sterkte
toewensen met de kritieken. Helaas zijn
er dus ook uitspraken die je graag niet wilt
zien zoals: “Alle moslims moeten dood” of
“Alle moslims moeten het land uit”. Dat
vind ik lichtzinnige uitspraken, want wat ga
je met de 25.000 bekeerlingen in ons land
doen? Mogen die wel blijven? Hoe valt dat
dan goed te praten? Zulke uitspraken moeten wij bestrijden met het woord. De pen is
machtiger dan het zwaard. Tevens moeten
wij beseffen dat de Islam niet meer weg te
denken is uit het Westen, het is nou eenmaal
gevestigd. Hierom moeten wij werken aan
onze samenleving, praat met moslims en
leer ze kennen om zo de beeldvorming te
ontkrachten.
Zijn de terroristen, die de aanslag in
Parijs pleegden, volgens u moslims?
Kijk, voor mij is het niet zozeer de vraag
of ze moslim zijn of niet. We hebben twee
soorten problemen voor ons als gelovigen.
We hebben problemen van de moslims en
probleem met de moslims. Dit is een probleem ván de moslims. Ervan uitgaande dat
ze moslims zijn, kan ik zeggen dat het sim-

pelweg gestoorde moslims zijn, vreselijke
mensen. Het kunnen wel moslims zijn,
maar dit is niet onze Islam. Dit is niet de
wraak die bijvoorbeeld onze eigen Profeet
zelf nam, het gaat om vergiffenis en niet
om bestraffing.
Op de sociale media zijn na de aanslagen uiteenlopende reacties te zien.
Onder deze reacties zijn er ook mensen
die de daden goedkeuren, hoe zit dat?
Dit heeft te maken met onwetendheid en
woede. Wanneer er over onze profeet tekeningen worden gemaakt, is het niet strafbaar, maar wanneer je iets over joden zegt,
is het wel strafbaar. De mensen die het
goedkeuren vragen zich dan af waarom
dit het geval is en worden boos. De onwetendheid heeft hiernaast het gevolg dat zij
dus niet weten hoe de Islam over dit soort
dingen echt denkt. De Islam staat niet voor
geweld en verderf, maar voor vrede.
Zijn er ook mensen in de gemeenschap
die naar u toe komen en verklaren dat
zij het moeilijk hebben met de kritieken
na de aanslagen? Wat geeft u deze
mensen dan mee?
Ja absoluut, ik hoor het dagelijks. Vooral
door de actualiteiten. Mensen zijn angstiger geworden en onzekerder, bijvoorbeeld
wanneer zij gaan solliciteren. Het wordt
steeds moeilijker en gevoeliger. Ik geef hen
mee dat zij zich 10 keer zo hard moeten
bewijzen. Goed studeren, een hoog niveau
bereiken en zoveel mogelijk positieve bijdragen leveren aan de samenleving. Waar
een wil is, is een weg. Het is nodig in deze
tijd dat moslims zich bewijzen, hoe bizar
het ook klinkt. Wij moeten bruggen naar
elkaar toe maken, om de beeldvorming te
ontkrachten.

“De pen is
machtiger dan het
zwaard”
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ACHTERGROND

De outsiders voorbij
Prostituees zijn één van de vele voorbeelden van outsiders die Becker noemt in zijn alom bekende boek.
Inmiddels zijn we vijftig jaar verder en is de prostitutie in Nederland legaal. De prostitutie is volgens de gemeente
Rotterdam zelfs een maatschappelijk aanvaarde functie. Is met het verstrijken van de tijd ook de mening van de
samenleving ten opzichte van prostituees veranderd? Of zijn prostituees nog steeds outsiders?
Door: Annemiek Luimes

Prostitutie als legaal beroep
In de 14e eeuw werd prostitutie in
Nederland toegelaten, zij het met
enige regulering. Het werd echter niet
goedgekeurd. In de daaropvolgende
eeuwen werd de prostitutie soms toegelaten
en soms bestraft. In 1911 werd het
bordeelverbod opgenomen in het Wetboek
van Strafrecht, want bordelen zouden
volgens de regering leiden tot ondermijning
van de goede zeden. Desondanks bleef
de prostitutie bestaan en werd ze op
bepaalde plaatsen zelfs getolereerd. Tussen
1930 en 1960 ontstond er een streng
beleid tegen de (raam)prostitutie in grote
steden. Door middel van extra plaatselijke
verordeningen werd getracht de prostitutie
tegen te gaan, al haalde dit niet veel uit.
Zowel strafbaarstelling in het Wetboek van
Strafrecht als in de APV leken machteloos
te zijn. De vraag naar prostitutie was
schijnbaar zo sterk dat een verbod niet
hielp.

“De prostitutie zou
een sociaal geaccepteerde baan zijn”

Begin jaren ’70 kwamen veel gemeenten
openlijk uit voor hun gedoogbeleid ten
opzichte van prostitutie. Naar aanleiding
hiervan werd gepoogd het bordeelverbod
af te schaffen in 1987. Dit werd echter
gedwarsboomd door CDA minister van
Justitie Hirsch Ballin. In 2000 werd het
bordeelverbod alsnog afgeschaft, waarmee
prostitutie legaal werd (zij het gereguleerd).
Tot de afschaffing van het bordeelverbod
waren prostituees wettelijk gezien outsiders
en werd de prostitutie afgekeurd.
Tegenwoordig zouden vrouwen vrijwillig in
de prostitutie treden en het zou een sociaal
geaccepteerde baan zijn. Escortbureaus
krijgen steeds vaker aanmeldingen van
jonge studenten, mannen en vrouwen,
die wat willen bijverdienen met betaalde
seks. De toename aan populariteit van de
studentenprostitutie wekt de gedachte dat
de samenleving in de loop van de jaren
minder hard is gaan oordelen over een baan
in de prostitutie. Het tegengestelde is echter
waar. Er rust nog altijd een taboe op.
De maatschappelijke visie onveranderd
Dat de prostitutie nog steeds wordt
afgekeurd ligt niet zo voor de hand. We zijn
de afgelopen vijftig jaar toch een stuk vrijer
geworden. De prostitutie is legaal geworden
en door de seksuele revolutie is er is (meer)
seks op televisie en mag er meer. Internet
biedt oneindig toegang tot seks en er wordt
openlijk over gesproken. Desondanks
geven mensen niet graag toe dat ze iets
met de prostitutie te maken hebben. Of
het nou gaat om een ‘hoerenloper’, een
prostitué op de wallen of een studente die
iets bijverdiend in de prostitutie; er open
over zijn is niet gemakkelijk.
Er zijn een aantal dingen die transparantie
over dit onderwerp bemoeilijken. Bovenal
heeft dit te maken met de houding van de
maatschappij ten opzichte van seks. De
extra vrijheid die zich in de loop der jaren
heeft gemanifesteerd gaat maar over een
paar dingen. Wat seks betreft gaat het vooral
om de handelingen die je mag verrichten.
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De ideeën over met wie en wanneer iemand
seks mag hebben zijn nauwelijks veranderd.
Seks hoort in principe bij verliefdheid en
wordt gezien als iets speciaals tussen twee
mensen. Het relatiedenken voert nog altijd
de boventoon. Seks en lust is inmiddels
meer geaccepteerd, maar betalen voor seks
om lust? Not done.

“Gelegaliseerd
betekent niet
automatisch
geaccepteerd”

Deze negatieve houding ten opzichte van
de prostitutie levert een stigma op. Dit is
al eeuwenlang zo en is tot op heden niet
veranderd. Het criminogene karakter van
de prostitutie zou misdaad aantrekken. Op
deze manier wordt de prostitutie gelinkt
aan zware criminaliteit en banden met de
onderwereld. Dit heeft grote gevolgen
voor de prostituees zelf. Veel dingen die
voor andere mensen vanzelfsprekend zijn,
krijgt iemand die in de prostitutie werkt
nauwelijks voor elkaar. Een zorgverzekering
of het openen van een bankrekening; het is
allemaal een stuk lastiger wanneer je in de
prostitutie werkt.
De gedachte heerst dat iedere prostitué
een pooier heeft en gedwongen wordt
tot werken achter de ramen. Ik ben ervan
overtuigd dat hier een kern van waarheid
in schuilt. Het geldt echter niet voor alle
vormen van prostitutie. Wanneer een
studente voor een bijbaan in de prostitutie
kiest is dat vrijwillig. Toch zul je op een
verjaardag niet trots vertellen wat voor
werk je doet. Het grootste gedeelte van de
studentenprostituees verzwijgt de aard van
hun bijbaan voor hun omgeving. Het is een
bijbaan die beter verborgen kan blijven,
met name voor toekomstige werkgevers.

ACHTERGROND
Er zitten echter ook schaduwkanten aan
deze bijbaan. Het bestaande stigma dat
op de prostitutie rust zou bijvoorbeeld
een belemmering kunnen vormen in de
toekomst. Dat zou toch jammer zijn van je
studie, waar je zo hard voor hebt gewerkt.

De prostitutie als oplossing voor
studiekosten
Per 1 september 2015 wordt de huidige
studiefinanciering vervangen door een
sociaal leenstelsel. Ondertussen wordt
studeren steeds duurder. Alleen al het
collegegeld stijgt jaarlijks met zo’n 3,5%,
wat betekent dat er in 2016 meer dan
tweeduizend euro aan collegegeld betaald
moet worden. Dit komt neer op een kleine
170 euro per maand. Daarnaast brengt
studeren voor uitwonende studenten ook
nog maandelijkse kosten met zich mee in
de vorm van huur en levensonderhoud.
En laten dit nou ook dingen zijn die steeds
duurder worden…

“Er rust nog altijd een
taboe op de prostitutie”
Kortom; studeren wordt steeds duurder.
Waar een bijbaan naast studeren vroeger
eerder uitzondering dan regel was (aldus
mijn oom), is een bijbaan voor huidige
studenten niet weg te denken. De

studiekosten moeten immers opgevangen
worden. Mijn eigen situatie bekijkend
zijn er natuurlijk veel ouders die kunnen
bijspringen om het studentenleven wat
dragelijker te maken. Maar er zijn genoeg
studenten die hun studie volledig zelf
moeten betalen. Is een simpele bijbaan in de
horeca of huishouding dan wel voldoende
om de studie te bekostigen? En blijft er
voldoende tijd over om te studeren?
Voor studenten die met dit probleem
kampen kan de studentenprostitutie een
uitkomst bieden. Op internet zijn nu al tal
van voorbeelden te vinden van studenten
die door middel van een bijbaan in de
prostitutie hun studie bekostigen. Iris
(25) bijvoorbeeld. Zij had een bijbaan als
escortdame om haar master te kunnen
betalen. ‘Tijdens één boeking verdien
ik meer dan een gemiddelde student na
avonden ploeteren in de bediening,’ zegt ze
in een interview . Ze claimt zelfs meer tijd
te hebben gehad voor haar studie, omdat
ze minder avonden hoefde te werken om
genoeg te verdienen.

Nog niet outsider-af
Naar aanleiding van het geschetste beeld kan
worden geconcludeerd dat de prostitutie
in Nederland nog lang niet de positie van
maatschappelijk aanvaarde functie heeft
bereikt. Door de heersende vooroordelen
over het leven als prostitué durven mensen
er vaak niet voor uit te komen dat ze zelf
in aanraking komen met deze branche. Een
schaars geklede dame wordt al snel gelabeld
als hoer. Niet iets waarmee je geassocieerd
wil worden. Daarnaast is het voor iemand
die in de prostitutie werkt moeilijker dan
voor mensen met een andere baan om
simpele dingen als een zorgverzekering te
regelen, puur en alleen vanwege de aard van
deze ‘sociaal geaccepteerde’ baan.
Een bijbaan in de prostitutie wordt steeds
populairder onder studenten. Mogelijk
wordt de studentenprostitutie vaker
aangegrepen als uitkomst voor de stijgende
studiekosten, die het sociaal leenstelsel met
zich meebrengt. De vraag die wij ons daarbij
moeten stellen, en met ons zeker ook
politiek Den Haag, is of dit een wenselijke
ontwikkeling is.
Iedereen in Nederland doet wel alsof
de prostitutie iets heel normaals is, maar
daarmee houden we onszelf voor de gek.
Gelegaliseerd betekent niet automatisch
geaccepteerd, zo wijst de praktijk uit.
Prostituees zijn ook in onze huidige
samenleving nog steeds outsiders. Zou dit
ooit veranderen?

“Seks en lust is inmiddels meer
geaccepteerd, maar betalen voor
seks om lust? Not done”
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CIA ACTIVITEITEN

Het afgelopen halfjaar in
vogelvlucht
Ondertussen zit er alweer een groot deel van dit studiejaar op en daarbij ook een aantal activiteiten. Bij dezen een
korte samenvatting van de afgelopen activiteiten die ik, tezamen met de geweldige activiteitencommissie, heb georganiseerd en een overzicht van de activiteiten die nog komen gaan.
Door: Laura Heijnen

omdat er meestal geen groepen worden
toegelaten. Wij mochten dit wel in verband
met onze opleiding, dus kregen wij een
interessante rondleiding.
Op maandag 9 februari heeft de
eerste lunchlezing van dit studiejaar
plaatsgevonden.
Deze
lezing
is
georganiseerd in samenwerking met de
Juridische Faculteitsvereniging en Studium
Generale Erasmus. Niemand minder dan
onze staatssecretaris Fred Teeven kwam
hier spreken. Het onderwerp van de
lezing van de rol van het slachtoffer in het
strafproces. De afgelopen tijd is deze rol
ontzettend veranderd. Door middel van
vragen aan de staatssecretaris zijn wij meer
te weten gekomen over deze verandering.
Een erg interessant onderwerp met een
interessante spreker dus!

Foto: Laura Heijnen

Allereerst zijn we in september met
een groep eerstejaarsstudenten naar de
rechtbank in Rotterdam geweest om een
zaak van de politierechter bij te wonen. Dit
bleek erg in de smaak te vallen, gezien we
al snel voldoende aanmeldingen hadden.
Na de betreffende zaak kregen we de
mogelijkheid om vragen te stellen aan de
rechter. Er werden veel vragen gesteld
en veel dingen werden duidelijk. De
eerstejaarsstudenten volgden toentertijd
het vak ‘inleiding tot de rechtswetenschap’,
waardoor deze activiteit goed aansloot bij
hun studie.
In januari hebben we een bezoek gebracht
aan penitentiaire inrichting De Schie. Dit
soort activiteiten worden elk jaar druk
bezocht, dus we hadden ook zeker geen
moeite om de activiteit vol te krijgen. Het
was erg bijzonder om hier naartoe te gaan,

Op woensdag 18 februari hebben wij nog
een lezing georganiseerd. Deze lezing had
als onderwerp ‘orgaanhandel’ en werd
verzorgd door Frederike Ambagtsheer. Zij
heeft criminologie gestudeerd aan onze
eigen universiteit en hierna is zij komen te
werken bij het Erasmus MC. Hier werkt
zij als onderzoeker, voornamelijk naar
orgaanhandel en transplantatietoerisme.
Tijdens het drukken van dit magazine staat
de tweedaagse trip nog in het vooruitzicht.
Maar op 28 februari en 1 maart zullen wij
met volgepakte auto’s en goed humeur
vertrekken naar het prachtige Drenthe.
Hier gaan wij naar een gevangenismuseum,
waar wij een rondleiding in zowel het
museum als de gevangenis zullen krijgen.
Ook zullen wij een ritje in de zogenaamde
‘boevenbus’ maken. Deze bus werd vroeger
gebruikt om tienduizenden gevangenen te
vervoeren. Vandaag de dag rijdt de bus
door Veenhuizen langs de verschillende
gevangenissen die nog in gebruik zijn en
langs een aantal monumentale gebouwen.
Máár: mijn commissie en ik zitten niet stil!
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Er staan nog meerdere activiteiten op de
planning. Zo zullen wij op 5 maart wederom
strijd gaan voeren met de ME. Vorig jaar
bleek deze activiteit zo’n succes, dat wij
dit nogmaals wilden organiseren. Samen
met CoDe en CDP (de studieverenigingen
van criminologie in Leiden en Amsterdam)
gaan wij met een bus naar Roosendaal om
de ME te helpen met hun oefening. Dit
zullen wij doen door strijd te leveren, zodat
zij kunnen oefenen om te reageren op
onruststokers. Wij verwachten dat dit een
druk bezochtte activiteit wordt, dus mocht
je je nog niet hebben aangemeld, doe dit
dan snel!
Ook zullen wij op woensdag 1 april een
bezoek brengen aan het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Daar krijgen wij een
korte rondleiding en zullen wij het verhaal
horen van een afgestudeerde criminoloog
die daar werkt. Zo kun je dus zien wat
werken bij het ministerie inhoudt, en of dit
jou misschien ook wel aanspreekt.
Verder zijn wij van plan om ook dit jaar
weer een pubquiz te organiseren. Onder het
genot van vele drankjes, moeten studenten
vragen van verschillende categorieën
beantwoorden. De winnaars krijgen een
leuke prijs! Vergeet je niet aan te melden,
want dit belooft weer een en al gezelligheid
te worden.
Naast al deze activiteiten staan er nog
meerdere activiteiten op de planning.
Houd voor deze activiteiten onze
Facebook-pagina en site in de gaten voor
meer informatie. Hopelijk zie ik jullie
snel bij een van de activiteiten en zijn
jullie er net zo enthousiast over als de
activiteitencommissie en ik!

CIA ACTIVITEITEN
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INTERVIEW

De praktijk van een criminoloog
Bij sommige van onze leden is Manon Kleijn een bekend gezicht, ze werkt namelijk als tutor bij de sectie
Criminologie. Maar ze is niet alleen een enthousiaste tutor, momenteel doet zij ook promotieonderzoek bij het
Erasmus MC. Dit klinkt ietwat vreemd voor een criminoloog, maar zij doet onderzoek naar kindermisbruikers en
kinderpornodownloaders bij de afdeling Forensische Psychiatrie. Een thema dat veel aandacht van de media krijgt
en een groep daders die vaker gelabeld worden dan ze lief is.
Door: Veerle Bonestroo

het tutorschap nog iets anders wilde doen
en toen gaf ik aan dat ik onderwijs graag
wilde combineren met onderzoek. Naar
aanleiding daarvan werd aan mij gevraagd
of ik mee wilde werken aan een internationaal onderzoek van de recherche en de
politie in Engeland naar kindermisbruikers
en kinderpornodownloaders. Dat leek me
ontzettend interessant, dus heb ik gesolliciteerd en ben ik aangenomen. Naast het tutorschap en het onderzoek bij de recherche
had ik nog een vrije dag over en wilde graag
gaan promoveren bij Hjalmar van Marle,
dus na wat overleg heb ik toen een promotieplek bij hem gekregen en daar ben ik nog
steeds ontzettend blij mee.
Waar richt je onderzoek zich op?

Foto: Manon Kleijn

Wat heb je gestudeerd?
In 2008 ben ik begonnen met de bachelor Criminologie aan de Erasmus universiteit, daarna heb ik de master Forensische
Criminologie gedaan in Leiden omdat ik
het multidisciplinaire perspectief van die
opleiding erg leuk vond, en met name de
psychiatrische vakken vond ik het meest
interessant. Daarnaast heb ik voor mijn
masterscriptie onderzoek gedaan bij het Pieter Baan Centrum. Ik heb een onderzoek
gedaan naar vrouwencriminaliteit, en dan
met name wat de verschillen zijn in persoonskenmerken, psychiatrische kenmerken en delictkenmerken tussen mannen- en
vrouwencriminaliteit.

Mijn onderzoek richt zich op kinderpornodownloaders en kindermisbruikers. Er
wordt geprobeerd om kinderpornoverspreiding te stoppen. Tegenwoordig is het met
internet gemakkelijk om aan kinderporno
te komen en dit te verspreiden. De vraag
is dan wanneer de stap wordt gemaakt van
kinderporno kijken tot het werkelijke contact. Het werkelijke contact met kinderen
wordt ook gemakkelijk gemaakt door internet. Om deze zedengroep op te sporen en
te behandelen is het van belang om het gedrag van deze daders te analyseren, zodat er

“Voor mijn onderzoek bij
de recherche heb ik ook
dingen gezien, en eigenlijk
wil je die helemaal niet
zien”

Hoe ben je onderzoeker bij het Erasmus MC geworden?
Het is eigenlijk puur toeval hoe ik aan deze
baan op het MC ben gekomen. Tijdens
mijn sollicitatiegesprek op de Erasmus
universiteit werd er gevraagd of ik naast

misschien eerder ingegrepen kan worden.
Er is bijvoorbeeld een groep daders die al
een lange geschiedenis heeft met geweld en
zedendelicten, bij deze groep is het risico
aanwezig dat zij van ‘hands off ’ naar ‘hands
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on’ gaan of die stap inmiddels al hebben
gemaakt. Die overgang moet ingeschat en
voorspeld worden, want de prioriteit bij de
opsporing ligt bij het minimaliseren van de
slachtoffers. Voordat we dat kunnen voorspellen, ga ik me in mijn onderzoek eerst
focussen op het beschrijven van kenmerken
van de zedendaders en de verschillen en
overeenkomsten in kaart brengen.

“Misschien ook wel omdat
de media het label versterkt, zien wij ze ook wel
als een aparte groep zedenmisdadigers”
Wat wil je bereiken met je onderzoek?
Het onderzoek wat ik doe is relevant voor
bijvoorbeeld de politie. Door middel van
het in kaart brengen van risicofactoren, kan
voorspeld worden wanneer een ‘hands off ’
dader eventueel over kan gaan tot het plegen van ‘hands on’ delicten. Zo kan de politie inschatten welke zaken prioriteit hebben
en dus eerst moeten worden aangepaktpakken. Dit alles met het oog om het aantal
slachtoffers van misbruik te minimaliseren.
Daarnaast is een onderdeel van mijn onderzoek ook relevant voor de behandeling van
deze zedendelinquenten. Door specifieke
kenmerken in kaart te brengen over deze
zedendaders, proberen we te kijken hoe er
passende behandelingen kunnen worden
aangeboden die aansluiten bij de specifieke
behoeften van de zedendaders. Het uiteindelijke doel is om recidive te minimaliseren of eventueel zelfs te voorkomen. In
mijn proefschrift wil ik zo veel mogelijk
verbanden leggen tussen de verschillende
kanten die bij mijn onderzoek komen kijken. Uiteindelijk wil ik veel kennis leveren
voor de praktijk van de politieopsporing.

INTERVIEW
En als het lukt, wil ik ook proberen om te
helpen met de behandeling. Dit komt allemaal terug in mijn proefschrift, je hebt
de juridische kant, de praktische kant, de
behandelingspraktijk. En dat is wat ik wil,
met zoveel mogelijk disciplines te maken
hebben. Ik ben criminoloog en wil het
veelzijdige karakter van een criminoloog
maximaal tot uiting laten komen in mijn
proefschrift.

“En dat is wat ik wil, met
zoveel mogelijk disciplines
te maken hebben”
Hoe verloopt het onderzoek tot nu toe?
Ik ben begonnen met een literatuuronderzoek over wat er nu bekend is over dit
onderwerp en waar nog onderzoek naar
nodig is. Wat bijvoorbeeld uit eerder onderzoek gebleken is, is dat kindermisbruikers
zouden kunnen denken dat kinderen ook
seks met volwassenen willen, omdat ze er
blij en enthousiast uitzien op plaatjes. Bij
downloaders van kinderporno is deze gedachte mogelijk minder aanwezig waardoor
zij als het ware ‘geremd’ worden om daadwerkelijk contact te leggen met kinderen
terwijl misbruikers deze cognitieve distorsies wel kunnen hebben. Nu zijn we bezig
met het werven van respondenten in onder
andere poliklinieken. Bij hen gaan we vragenlijsten afnemen en laten we ze bepaalde
computertaken uitvoeren.

“Bij kinderporno is
een kind én misbruikt
en ook nog eens op
internet gezet”
Hoe pak jij het aan om respondenten
te werven?
De respondenten mogen vrijwillig meewerken, ze zijn niet verplicht. Sommige
mannen zijn heel welwillend om mee te
werken en willen graag meer over zichzelf
te weten komen. Echter, er zijn ook mannen die wantrouwig zijn en bang zijn dat zij
in de publiciteit komen of onder de aandacht van de politie komen. Het is daarom
heel belangrijk om deze mannen enthousiast te benaderen en ze te verzekeren dat het
onderzoek anoniem is.

Hoe is het om met deze groep daders
te werken?
Het is soms heftig. Voor mijn onderzoek
bij de recherche heb ik ook dingen gezien,
en eigenlijk wil je die helemaal niet zien.
Maar het is wel belangrijk om dat gezien te
hebben, want dan weet je ook waar je het
over hebt. Het belangrijkste is dat je het er
goed met je collega’s over kan hebben en er
samen over kan praten, omdat je met realistische, soms heftige dingen te maken hebt.
Gelukkig ben ik bezig met het verzamelen
van meer kennis over deze groep zedendaders met het uiteindelijke doel om er iets
tegen te doen. En met dat in mijn achterhoofd blijf ik gemotiveerd om er een mooi
proefschrift van te maken.
Is er vraag naar onderzoek naar zedendaders?
Het is lastig, want het is een heel specifieke
groep zedendaders. Maar toch heerst er veel
angst en is men bewust dat het heel veel
voorkomt, waardoor ik toch denk dat er
meer behoefte aan onderzoek is. Het is een
hot topic en prioriteit bij politie en overheid
en daarom wil men graag onderzoek doen
Denk je dat kindermisbruikers en zedendelinquenten de outsiders van de
samenleving zijn?
Ik denk dat de mensen deze groep als outsiders kunnen zien. Echter is dit niet helemaal kloppend met de theorie van Becker,
want Becker zag deviantie als ‘not a quality
of a bad person, but as the result of someone defining someone’s activiy as bad’. Het
is in principe meer dat wij een label op
mensen hebben geplakt omdat zij als het
ware afwijken van anderen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat ze misdadig zijn.
We definiëren het gedrag van kinderpornodownloaders en kindermisbruikers als
slecht, maar dat komt omdat zij ook daadwerkelijk een misdrijf plegen dat volgens
de wet niet mag. Wij labelen deze mensen
als vreselijke personen, maar dat komt puur
om wat ze doen. Misschien ook wel omdat
de media het label versterkt, zien wij ze ook
wel als een aparte groep zedenmisdadigers.
Je kunt je ook afvragen of het dan een moral panic is, is er teveel aandacht naar deze
groep of is dit terecht?, Het is namelijk wel
degelijk een gevaarlijke groep voor onze
samenleving. De schade is enorm en al
helemaal nu kinderporno wereldwijd wordt
verspreid over het internet. Bij kindermisbruik is een kind misbruikt, en misschien
getraumatiseerd voor het leven. Bij kinderporno is een kind én misbruikt en ook

nog eens op internet gezet. Deze kinderen
blijven altijd op het internet en op iemands
computer staan. De impact op deze getraumatiseerde kinderen is enorm.

“Ontzettend divers, op
verschillende werkplekken
werkzaam mogen zijn,
continue met andere dingen
bezig mogen zijn, steeds
met andere mensen overleggen”
Je bent je nu aan het specialiseren op
het gebied van kinderzedendelinquenten, is dit de carrière waar je ooit van
gedroomd had?
Nee en ja! Ik vond criminologie ontzettend
interessant vanwege de verschillende disciplines. Ik wist dat ik iets wilde doen waarbij ik alle facetten van criminologie kon
gebruiken, en dat ik onderzoek wilde gaan
doen met een interessante of bijzondere
vorm van criminaliteit, niet zoiets als woninginbraken. Toen dit op mijn pad kwam,
dacht ik ‘ja, dit is het gewoon’! Ik had ook
nooit verwacht dat ik een academische carrière zou krijgen, maar nu weet ik zeker dat
ik dit wil doen. Ik ben niet alleen bezig met
het onderzoek, het leuke aan mijn werk is
dat ik ook contact heb met de politie, met
de behandeling en met poliklinieken in
Rotterdam. Ontzettend divers, op verschillende werkplekken werkzaam mogen zijn,
continue met andere dingen bezig mogen
zijn, steeds met andere mensen overleggen.
Kortom, het diverse leven van een criminoloog. En ik vind het heerlijk!

Buurtbewoners protesteren tegen de komst van de
veroordeelde pedoseksueel Sytze van der V. in hun
wijk. Foto: Jeroen Jumelet/ANP
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ONDERZOEK

‘Marokkanen’ als outsiders
Door: Abdessamad Bouabid

Normconformisten en sociaal devianten

by applying those rules to particular people and
labeling them as outsiders”

Gedurende de culturele revoluties, sociale
onrusten en fundamentele economische
veranderingen van de jaren zestig, waarin
zekerheden en geaccepteerde waarden en
normen ineens ter discussie worden gesteld
en collectieve solidariteit plaatsmaakt voor
een cultuur van individualisme, komen
allerlei verschillende sociaal deviante
groepen en individuen met verschillende
perspectieven in opstand en gaan strijden
voor meer rechten, vrijheden en een eigen
plek in de samenleving. In de sociale
wetenschappen ontstaat langzamerhand
steeds meer kritiek op de bestaande
conservatieve,
functionalistische
en

Waar Becker in de jaren veertig en vijftig
onderzoek deed naar deze labeling van
marihuanagebruikers en jazzmuzikanten,
bestudeer ik de labeling van MarokkaansNederlandse jongeren in Nederland (in het
vervolg: ‘Marokkanen’) als hedendaagse
outsiders en de effecten van deze negatieve
labeling op hen. Dit doe ik in een
tweeledig promotieonderzoek. Enerzijds
onderzoek ik de maatschappelijke reacties
op ‘Marokkaanse’ jongeren in Nederland,
door middel van een kwalitatieve mediaanalyse en anderzijds onderzoek ik hoe
‘Marokkaanse’ jongeren in Nederland
omgaan met deze sociale reacties,
door middel van open interviews en
participerende observatie. Een aantal
bevindingen kan ik alvast met jullie delen.

“De sociaal deviant wordt
gezien als iemand die een (pathologisch) onvermogen heeft
om de dominate culturele normen te internaliseren of last
heeft van morele degeneratie”
positivistische perspectieven op normaliteit
en deviantie, waarin de sociaal deviant wordt
gezien als iemand die een (pathologisch)
onvermogen heeft om de dominante
culturele normen te internaliseren of last
heeft van morele degeneratie. Uit deze
kritiek ontstaat een nieuwe en kritische
benadering – met de labelingtheorie en
de subculturele theorie als pijlers – waarin
sociale deviantie wordt gezien als een
sociale constructie van de dominante
‘normale’ meerderheid en die als label de
niet-normconformisten wordt opgeplakt,
met negatieve maatschappelijke reacties als
gevolg. Eén van de hoofdpersonen binnen
dit nieuwe perspectief is niemand minder
dan Howard S. Becker, de Amerikaanse
socioloog die in de jaren veertig en vijftig
al vanuit dit nieuwe perspectief onderzoek
deed naar marihuanagebruikers en
jazzmuzikanten. Hij concludeert in zijn
boek Outsiders uit 1963 dat deze sociale
constructie van sociale deviantie als volgt
werkt:
“Social groups create deviance by making the
rules whose infraction constitutes deviance, and

Labeling als outsiders
Uit mijn eerste analyses blijkt dat
‘Marokkaanse’
jongeren
in
de
maatschappelijke reacties op hen inderdaad
vaak als outsiders worden gelabeld. Zij
zijn: ‘hangjongeren’, ‘overlastplegers’
in bioscopen, zwembaden, badplaatsen
en
discotheken,
‘straatterroristen’,
‘tasjesdieven’, ‘autokrakers’, ‘drugrunners‘,
‘loverboys’, ‘topcriminelen’, ‘extremisten’,
‘jihadgangers’, ‘Syriëstrijders’, ‘terroristen’,
‘jodenhaters’, ‘homohaters’, ‘werklozen’
,
‘uitkeringsfraudeurs’,
‘vroegtijdige
schoolverlaters’, et cetera. Nou weet
iedereen dat deze bovenstaande vormen
van sociale deviantie niet alleen te vinden
zijn onder ‘Marokkaanse’ jongeren; er zijn
immers ook ‘autochtone’ hangjongeren,
topcriminelen (vb. Willem Holleeder),
jodenhaters (vb. de NVU) , homohaters
(vb. ‘haatpriesters’), uitkeringsfraudeurs,
extremistische bekeerlingen, et cetera.
Echter worden deze vormen van rule
breaking in de maatschappelijke reactie
specifiek gerelateerd aan deze groep
jongeren en worden zij hiermee gelabeld
als outsiders (of om met Becker te spreken:
“Social groups create deviance by making
the rules whose infraction constitutes
deviance, and by applying those rules
to particular people and labeling them
as outsiders”). Deze labeling gebeurt
voornamelijk in energieke maatschappelijke
‘overreacties’ op gebeurtenissen waarin
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‘Marokkaanse’ jongeren een rol (lijken te)
spelen. Enkele voorbeelden. Zo worden de
‘rellen in Slotervaart’ van 2007 gezien als
symptoom van ‘het Marokkanenprobleem’,
terwijl er ‘slechts’ sprake is van een
reeks brandstichtingen van een groepje
‘raddraaiers’. In Gouda ontstaat in 2008
een negatieve maatschappelijke reactie
op ‘Marokkaanse’ jongeren, nadat een
‘Marokkaan’ een buschauffeur in de Goudse
‘Marokkanenwijk’ Oosterwei overvalt en
neersteekt. Wanneer even later blijkt dat
de dader echter geen ‘Marokkaan’ is en
dat de overval ook nog eens plaatsvond
in de ‘autochtonenwijk’ Goverwelle, is
het kwaad – de labeling – al geschied.
Bij de ‘rellen in Culemborg’ tijdens de
jaarwisseling 2009-2010 tussen twee
groepen jongeren spreekt men al snel van
een etnisch conflict tussen ‘Marokkanen’
en ‘Molukkers’. De ‘Marokkanen’ worden
in de maatschappelijke reacties negatief
beschreven als ‘duivels’ en de ‘Molukkers’
positief als ’helden’, die in tegenstelling tot
‘de Nederlanders’ wel in opstand durven te
komen tegen deze ‘nationale plaag’ van ‘kutMarokkanen’. Als in 2012 vervolgens een
grensrechter wordt doodgetrapt door drie
‘Marokkanen’ en een ‘Antilliaan’ proberen
enkele claimsmakers het incident wederom
te framen als een ‘Marokkanenprobleem’
(niet als ‘Antillianenprobleem’) in plaats van
een ‘voetbalprobleem’. Twee incidenten
van eigenrichting, de dodelijke aanrijding
van de tasjesdief Ali El B. in 2005 en het
doodschieten van de twee juwelierovervallers
in Deurne in 2014, worden in de
maatschappelijke reactie niet volledig
afgekeurd. Nou gebeurt dit wel vaker na
incidenten van eigenrichting, maar niet dat
men wijst op ‘de Marokkanenproblematiek’

“De ‘Marokkanen’ worden
in de maatschappelijke reacties
negatief bechreven als ‘duivels’
en de ‘Molukkers’ positief als
‘helden’, die in tegenstelling
tot ‘de Nederlanders’ wel in
opstand durven te komen tegen
deze ‘nationale plaag’ van
‘kut-Marokkanen’ ”

ONDERZOEK
die de spuigaten uitloopt. En ga zo nog
maar even door. Als men alle negatieve
maatschappelijke reacties in samenhang
bekijkt, kan men een algemene ‘morele
paniek’ over ‘Marokkanen’ in Nederland
ontwaren met ‘Marokkaanse’ jongemannen
als de folk devils.

“Met aanpassing kiest men
een pragmatische middenweg:
Als men met ‘Nederlanders’
is, dan past men zich aan hun
dominante cultuur aan en als
men onder ‘Marokkanen’
is, dan past men zich weer
aan de eigen sociaal deviante
cultuur aan”
Copingstrategieën van outsiders
In het tweede deel van mijn proefschrift
onderzoek ik wat voor effecten deze morele
paniek heeft op ‘Marokkaanse’ jongeren.
Hoe gaan zij in het dagelijks leven om
met dergelijke negatieve maatschappelijke
reacties en labelingsprocessen? Op basis
van de wetenschappelijke literatuur en
vijftien reeds geïnterviewde jongeren,
heb ik al enkele copingstrategieën kunnen
onderscheiden:
assimilatie,
separatie,
aanpassing, verzet, secundaire deviantie,
weerlegging en onverschilligheid. Ik zal
ze één voor één even kort toelichten. Met
assimilatie kiest iemand ervoor – om met
Erving Goffman te spreken – om zo veel
mogelijk ‘voor normaal door te gaan’
en volledig op te gaan in de ‘dominante
Nederlandse cultuur’. Hier lijnrecht
tegenover staat separatie, waarmee men
zich juist zo veel mogelijk isoleert van
deze dominante cultuur en zich terugtrekt
in de eigen groep waar men zich wel
geaccepteerd voelt en wel ‘zichzelf ’
kan zijn. Met aanpassing kiest men een
pragmatische middenweg: Als men met
‘Nederlanders’ is, dan past men zich aan
hun dominante cultuur aan en als men
onder ‘Marokkanen’ is, dan past men zich
weer aan de eigen sociaal deviante cultuur
aan. Daarnaast kan iemand in verzet komen
tegen het hem opdringen van de dominante
cultuur door ‘de dominanten’. Door middel
van activisme, politiek, muziek, kunst
of literatuur, probeert men dan ruimte
te creëren of op te eisen voor de eigen
sociaal deviante cultuur. Als de negatieve
labelingsprocessen het sociaal deviante
gedrag van de jongeren juist versterken en

jongeren bijvoorbeeld crimineler worden of
‘islamitisch radicaliseren’, spreekt men van
secundaire deviantie. De labelingsprocessen
kunnen ook een ‘motiverende werking’
hebben op jongeren. Zij proberen dan
het negatieve groepsimago te weerleggen
en ‘de dominanten’ het tegendeel van het
stigma te laten zien door extra ‘succesvol’
te zijn (voornamelijk op het gebied van
onderwijs, arbeid en huisvesting). Een
laatste copingstrategie is onverschilligheid.
Het gaat hier dan om jongeren op wie
de labelingsprocessen simpelweg geen
effect hebben. De negatieve labeling glijdt
simpelweg langs deze ‘teflon-Marokkanen’
heen.
Genialiteit of atavisme?
In mijn promotieonderzoek maak ik
naast outsiders nog gebruik van andere
theoretische concepten van Becker, zoals
moral entrepreneurs (mensen met macht
die de rules propageren en/of invoeren),
conforming citizens (mensen die zich aan
deze regels houden), pure deviants (mensen
die zichtbaar deze regels overtreden),

secret deviants (mensen die heimelijk
deze regels overtreden) en falsely accused
(mensen die de regels niet overtreden, maar
toch als regelovertreders worden gezien).
Naast deze Beckeriaanse concepten maak
ik gebruik van nog een aantal ‘oude’
theoretische concepten uit de geniale
jaren zestig en zeventig – oftewel de jaren
waarin het symbolisch interactionisme en
de labelingtheorie hoogtij vierden – om
hedendaagse fenomenen te verklaren en te
verstehen. Ondergewaardeerde concepten
als: ‘secundaire deviantie’ van Edwin Lemert
(1952), ‘stigma’ van Erving Goffman (1963)
en de ‘morele paniek’ van Stanley Cohen
(1972) en Jock Young (1971) hoeven gek
genoeg maar weinig aangepast te worden
om op de huidige outsiders toegepast te
kunnen worden. Zij bieden uitstekende
verklaringen voor contemporaine vormen
van othering en uitsluiting. Die vraag die
nu nog rest is of dit nou de genialiteit van
die wetenschappers bewijst of slechts het
atavisme van de hedendaagse samenleving?
(Tja,… of allebei?)
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OPINIE

Nederland, blijf tolerant!
‘Outsiders’, het is een thema dat altijd actueel blijft en past bij de recente ontwikkelingen rondom ons ‘tolerante’
Nederland. Wij als samenleving creëren outsiders. Nu meer dan ooit.
Door: Annemiek Luimes

De opvang van (Syrische) vluchtelingen
zorgt voor enorme verdeeldheid in Nederland. Hier stond ik nooit zo bij stil, totdat
ik enkele weken geleden het NOS journaal
aan het kijken was. In Zwolle is een sporthal
beschikbaar gesteld om vluchtelingen in op
te vangen. Het gaat om zo’n 100 tot 150
vluchtelingen, die in afwachting van een
vaste verblijfplaats in de sporthal huizen.
Tot die tijd zorgt het Rode Kruis voor
voedsel, kleding, activiteiten en zelfs voor
onderwijs voor de kinderen. De opvang in
de sporthal duurt maximaal twee weken en

hun problemen er niet ook nog eens bij!’
antwoordde een man die in de buurt van de
sporthal woont op de vraag van de journalist wat hij van dit initiatief vindt. Vol verbazing heb ik aangehoord hoe andere omwonenden dit beaamden. Één van de buren
voegde daaraan toe: ‘Ik laat mijn huis niet
vrijwillig leegroven!’
Dit maakte mij zo ontzettend boos! Hoe
kunnen mensen hun eigen situatie vergelijken met die van oorlogsvluchtelingen? Ik
snap best dat niet iedereen in Nederland

“Angst en haat mogen niet
regeren. Het ergste wat er
kan gebeuren is dat we haat
en wraakgevoelens tussen
bevolkingsgroepen toelaten in
onze harten ”
is hiermee dus van zeer tijdelijke aard. Het
is een prachtig initiatief dat laat zien hoe
tolerant ‘wij Nederlanders’ zijn. Dat laatste
is echter schijn. Wij Nederlanders zijn lang
niet (meer) zo tolerant als we graag denken. De hele Zwarte Pieten discussie is hier
het bewijs voor. Want is het echt zo moeilijk om kleine aanpassingen door te voeren
als we hierdoor een hele bevolkingsgroep
ongekwetst kunnen laten?
Het interview dat aansloot op dit item van
de NOS slaat echter alles. ‘We hebben al genoeg problemen in Nederland. We hoeven

het even goed heeft als de gemiddelde student, dat er mensen zijn die het met een
minimum inkomen moeten doen en ieder
kwartje moeten omdraaien om rond te
komen. Deze man leek er echter niet een
van te zijn, dit concluderend door zijn
ruime woning met riante tuin. En waarom
zijn de eerste reacties op buitenlanders
standaard gericht op criminaliteit?
Het baart mij zorgen dat er in onze huidige maatschappij nog zo gedacht wordt.
In tijden van maatschappelijke onrust zijn
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het deze mensen die Nederland tot één
grote conformistische massa maken als het
om buitenlanders gaat. Het label ‘mogelijke crimineel en terrorist’ lijkt de nieuwe

“Wij als samenleving
creëren outsiders. Nu
meer dan ooit”
standaard te zijn. Ik begrijp dat recente
ontwikkelingen aanleiding kunnen geven
tot angst: jihadisten die naar Syrië afreizen,
de Islamitische Staat rukt op, aanslagen
door extremisten in Europa en mensen die
proberen onze vrijheid aan te tasten. Minstens zo erg is de oproep van aanhangers
van de PVV om alle moskeeën in brand te
zetten, in navolging van de brandbom in
een moskee in Zweden. Deze mensen overschaduwen de Nederlanders die niet bang
zijn voor het onbekende, die zich niet laten
leiden door angst en haat. We moeten ons
geen angst laten opleggen.
Na de aanslagen in Parijs sprak burgemeester Aboutaleb in Rotterdam: ‘Het
slechtste wat we nu kunnen doen, is
voldoen aan de verwachting van de terroristen: dat we haat en wraakgevoelens tussen bevolkingsgroepen toe laten in onze
harten.’ Aboutaleb is een wijs man. Ik hoop
dat het niet zover komt.

‘
h
g
t
o

‘Met
hem wil ik
graag een
toekomst
opbouwen’
Jeroen de Winter
3e jaar HBO Recht, Hogeschool Leiden

Meest geliefd. Meest gebruikt.
kluwercollegebundel.nl

CIA ACTIVITEITEN

CommonStudySessionsof theCommon
Study Program in Critical Criminology
Criminologie krijgt steeds meer een internationaal karakter als gevolg van de globalisering en de grensoverschrijdende
criminaliteit. Daarom hebben bijeenkomsten zoals Common Study Sessions voor deze multidisciplinaire studie zeker
een meerwaarde. Een study session waarbij kennis en ervaring over uiteenlopende onderwerpen wordt uitgewisseld en
besproken levert vaak weer nieuwe inzichten op.
Door: Svetlana Brubleuskaya & Bram Emmen

beschermen.
Na een lange maar erg interessante dag was
iedereen uitgenodigd in een ‘Bistrot Café’
waar de hele groep mocht genieten van live
muziek en een glaasje Griekse wijn.

Dit najaar was het de beurt van the University
of Peloponnese in Corinthe om professoren
en deelnemende studenten uit verschillende
landen te mogen verwelkomen. Het was
uiteindelijk een relatief kleine groep die
aan dit programma heeft deelgenomen.
Dit maakte de presentaties en de daaruit
volgende discussies zeker niet minder
interessant. ‘What is crime?’ was de vraag
waar de kritische criminologen, docenten
en studenten gedurende drie dagen een
antwoord op probeerden te geven. Dit
gebeurde vanuit verschillende onderwerpen
binnen de criminologie. Nadat we op
dag 1 allemaal in een Amphitheater,
wat de naam is van een collegezaal,
werden ontvangen, mocht onze eigen
hoogleraar René van Swaaningen een
introducerende presentatie geven over de
ontwikkelingen van criminologie en het
concept van criminaliteit. Wat verstaat
men tegenwoordig onder criminaliteit? Is
het eigenlijk wel de taak van criminologen
om daar over na te denken? Deze
presentatie heeft interessante en kritische
vragen bij iedereen opgeroepen en daar

werd tijdens de eerste koffiepauze druk
over gediscussieerd. Door mee te doen
aan dit programma krijgen promovendi
en ouderejaarsstudenten de kans om
hun onderzoek of visie op een bepaald
criminologisch fenomeen te presenteren
en ter discussie te stellen. Daarnaast is
het een kans om feedback van bekende
criminologen uit verschillende landen te
krijgen. Studenten uit België, Duitsland,
Griekenland, Hongarije, Engeland en
Spanje hebben deze kans gegrepen en
hebben belangrijke vraagstukken op de
eerste dag van dit programma mogen
presenteren. De onderwerpen liepen erg
uiteen: van het concept ‘green criminology’
tot ‘high frequency trading’ waarbij er geen
fysieke crimineel aan te wijzen is, maar het
de computer is die de ‘schuldige’ is. Bram
Emmen, masterstudent aan de Erasmus
Universiteit mocht deze dag afsluiten met
een vooral zeer leerzame presentatie in
de vorm van een workshop waarin hij
vertelde over hoe onderzoekers hun vaak
gevoelige data tegenwoordig beter tegen
diefstal, verlies en ook de overheid kunnen
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Dag 2:
Bij het aanbreken van de tweede dag
begonnen zelfs de Nederlanders zich aan
te passen aan het Griekse dagschema. Dat
betekende vooral dat het vertrek vanuit
het hotel samenviel met de start van
het programma. Geen probleem, want
uiteindelijk begon het programma zoals
verwacht toch een half uur later. Dag 2
begon met een interessante lezing van Olga
Petintseva (universiteit Gent) waarbij ze
door het gebruik van beeldmateriaal een
discoursanalyse gaf van “de stem” van
de jonge immigrant die aangewezen is als
delinquent. Met de afsluiter dat dossiers
wel een zekere sexyness bevatten begon de
dag dan ook goed. Jenni Ward (universiteit
Middlesex) liet weer eens zien dat de
common sessions ook de ruimte bieden om
onderzoek dat nog in de voorfase verkeert
voor te leggen aan de groep. Haar ontwerp
over drugsverkoop in de partyscene werd
ook nog besproken tijdens de koffiebreak
die hierna volgde. In de parallelsessies na
de koffiebreak werden er verschillende
onderwerpen door studenten besproken.
Allen waren zij interessant en voer voor de
discussie die tussen spreker en toehoorders
gehouden werden. Mussaab Montier

“Daarom hebben
bijeenkomsten zoals
Common Study
Sessions voor deze
multidisciplinaire studie
zeker een meerwaarde”
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“De onderwerpen liepen erg uiteen: van
het concept ‘green criminology’ tot ‘high
frequency trading’ waarbij er geen fysieke
crimineel aan te wijzen is, maar het de
computer is die de ‘schuldige’ is”
(Universiteit Middlesex) sloot deze dag af
met een genuanceerde blik op racial profiling
in the Texas department of public safety.
Met in het achterhoofd de gebeurtenissen
in Furguson was dit zeker aanleiding om
de vraag op te werpen waar nu de grens ligt
wanneer de politie start met profileren van
mogelijke daders. Wanneer is dit racisme en
wanneer is het een politieagent die werkt op
basis van ervaring?
Na een uitgebreide lunchbreak startte het
programma op geheel Griekse stijl enige
tijd te laat. Dit werd mede veroorzaakt
door een paar technische problemen
rondom de beamer, die door de aanwezigen
criminologen met vereende kracht opgelost
werden. Daarbij moet vermeld worden dat
de Rotterdamse student op zo’n moment
gewezen wordt op de goede voorzieningen
van zijn eigen universiteit. Zo bleek er
namelijk geen ondersteunend personeel
meer aanwezig te zijn op de universiteit in
verband met noodgedwongen rigoureuze
bezuinigen. Deze werkzaamheden werden
opgepakt door studenten. De vraag rijst
dan toch of ook de Rotterdamse student de
wc’s van zijn alma mater zou poetsen. Nadat
de technische problemen waren verholpen
kon Daan van Uhm (universiteit Utrecht)
zijn uitermate boeiende presentatie geven
rondom de illegale handel in wilde dieren
en daarbij behorende producten. Vooral de
onderzoekstijl van Van Uhm, die grofweg
inhield dat hij waar het kon zelf ging kijken,
ook als dit betekende dat hij in China naar
tijgerfarms moest afreizen, sprak tot de
groep.
De dag werd uiteindelijk afgesloten met
een rij van vier Griekse studenten van de
gastuniversiteit. Ook hier was goed te zien
dat de waarde van de common sessions
mede ligt in de veelheid van onderwerpen

die besproken worden. Zo varieerden
de onderwerpen van de laatste lezingen
van herstelrecht tot Roma kinderen en
van suïcide in Griekenland gedurende de
recessie tot drugsverslaafden in de Griekse
economische crisis.
Dag 3:
Vrijdag was aangebroken en dat betekende
alweer de laatste dag van het Common Study
Sessions programma. Roger Matthews,
professor aan the University of Kent,
startte deze dag met het presenteren van
zijn nieuwe boek over ‘Realist Criminology’.
In dit boek geeft hij aan dat criminologische
onderzoeken sociaal en politiek irrelevant
zijn geworden. Hij geeft kritiek op een
aantal belangrijke benaderingen binnen de
criminologie en legt de nadruk op het feit
dat criminologen zich moeten aanpassen
aan het veranderende karakter van deze
wetenschap. Het zal dan ook niemand
verbazen dat hij met deze presentatie genoeg
stof voor discussie had opgeworpen. Een
zeer levendige discussie vloeide dan ook
voort uit Roger Matthews stellingname
waarbij er vanuit de zaal zowel stevige
kritiek als ook bijval kwam. Studenten
uit Griekenland en Engeland sloten het
ochtendprogramma af met presentaties
over jeugdige delinquenten in het kader
van het strafrechtsysteem. Hiermee was het
inhoudelijke programma van deze common
sessions dan ook afgerond.
Met het einde van het inhoudelijke
programma was echter niet het bezoek
aan Corinthe afgelopen. De organisatoren
hadden nog een rondleiding door het
antieke Corinthe in de planning opgenomen,
waarbij we vanuit de universiteit opgehaald
werden en met een bus afgeleverd werden.
Tijdens de rondleiding werd het belang van
de regio door de eeuwen heen uitgelegd

en konden we verschillende objecten en
reünies zien. Hierna werden we met de bus
terug gebracht naar de universiteit. Na kort
de gelegenheid gehad te hebben om naar
het eigen hotel te gaan en even op te frissen,
was er het traditionele afscheidsdiner. Het
afscheidsdiner begon in het traditionele
restaurant Mpitzios waar een Grieks diner
gegeten werd en er de mogelijkheid was
om onbeperkt een locale Griekse wijn en
fris te drinken. De sfeer werd gezet door
een Grieks bandje, waarbij ook door de
professoren een dansje werd gewaagd. Na
het eten was er ruimte voor de uitreiking
van de certificaten, waarbij zoals altijd extra
aandacht was voor de studenten die drie
keer aanwezig geweest zijn bij de common
sessions. Na het diner was dan echt de
officiële afsluiting van de common sessions.
Extra dank was er voor de organisatoren,
de studenten en alle medewerkers die de
session in Corinthe tot een goede session
hebben gemaakt. Uiteindelijk besloot een
groep criminologen de avond voort te
zetten in Corinthe waarbij tot in de late uren
werd gefeest, gedronken en gediscussieerd.

“De sfeer werd gezet
door een Grieks
bandje, waarbij ook
door de professoren
een dansje werd gewaagd”
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Niet normaal: een radicaal verhaal
Door: Mike Pieters

Outsiders, Becker schreef er al over in 1963
en in de hedendaagse maatschappij lijkt dit
begrip levendiger dan ooit: dat valt onder
meer te zien aan de diversiteit aan bijdragen in dit tijdschrift. Labeling van deviant
gedrag en -niet onbelangrijk- van deviante
personen of groepen heeft een grote maatschappelijke impact. In dit artikel zal beschouwd worden welke invloed ‘labeling als
outsiders’ heeft op radicaliseringsprocessen,
welke factoren hier nog meer een rol spelen
en wat er allemaal een rol speelt bij deradicalisering. Gezien het gemak waarmee het
begrip radicalisering in allerlei situaties gebruikt wordt, is een duidelijke definitie van
belang. Hier is gekozen voor de definitie
van Gielen en Van Wonderen (2013):

“Lub (2012) stelt dat hierbij
ook medewerking van ouders
noodzakelijk is, omdat
zij hun kinderen minder
ontvankelijk kunnen maken
voor het radicale verhaal
door in de opvoeding het
aanleren van stereotyperingen
en onverdraagzaamheid te
vermijden”

“Het proces bij een persoon of groep waarbij de bereidheid groeit om diep ingrijpende
veranderingen van de samenleving en de
democratische rechtsorde (eventueel op
ondemocratische wijze) na te streven en/of
te ondersteunen, dan wel anderen daartoe
aan te zetten.”
Als er geweld wordt gebruikt om dit na te
streven, wordt er trouwens niet meer gesproken van radicalisering, maar van extremisme. Niet alleen internationaal, maar
ook binnen Nederland is er veel onderzoek
gedaan naar begrippen als radicalisering, extremisme en het hieraan verwante terrorisme. In dit onderzoek worden verschillende
groepen en ideologieën onder de loep genomen, o.a. rechts-extremisme, het Moluks

1. Omdat mensen vaak (morele) steun zoeken in hun
sociaal netwerk, en omdat de zogenaamde ‘recruiters’
van extremistische netwerken hun sociale netwerk
gebruiken om hun ideeën over te brengen (Wiktorowicz, 2005).
2. Hier dient echter wel bij vermeld te worden dat
dit pas effectief was na de gewelddadige beëindiging
van de treinkaping op de Punt in 1997, omdat toen
het geloof onder de Molukkers afnam dat de doelen
met geweld konden worden bereikt (Demant & De
Graaf, 2009).
3. Het tijdig herkennen van signifiers kan in dit geval
lastig zijn, omdat deze zich vaak in het internationale
domein bevinden. Dit internationale karakter van
de signifiers betekent ook dat er veel meer signifiers
zijn en dat het dus moeilijk kan zijn om hier ditzelfde
deradicaliseringsbeleid op toe te passen (Demant &
De Graaf, 2009).

terrorisme in de jaren ‘70 en Islamitische radicalisering. Het meeste recente Nederlandse onderzoek focust zich echter op deze
laatste groep, hoewel de resultaten soms
generaliseerbaar zijn of overeenkomen met
onderzoek naar de overige groepen.
Sinds 2006 is er in beleidskringen meer aandacht gekomen voor actieve deradicalisering in plaats van een focus op terrorisme
(Demant & De Graaf, 2009) en hierin is te
zien dat ‘radicalen’ als outsiders worden bestempeld. Het proces van radicalisering zal
worden beschreven aan de hand van twee
categorieën van factoren die hieraan bijdragen en afgesloten zal worden met de resultaten van onderzoek naar deradicalisering.
De ‘fundamentele oorzaken’
Als fundamentele oorzaken van radicalisering worden vaak discriminatie, vernedering
en relatieve deprivatie genoemd (de Graaf,
de Poot & Kleemans, 2009). Door toegenomen polarisatie in de maatschappij kunnen (tweede- of derde generatie) allochtone
jongeren vaker geconfronteerd worden
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met racisme en discriminatie, hetgeen een
goede integratie in de maatschappij in de
weg staat. Samen met het feit dat zij zich
tegelijkertijd minder kunnen identificeren
met de herkomstculturen van hun ouders,
kan dit zorgen voor een toevlucht tot het
geloof; hierbij dient vermeld te worden dat
slechts een zeer beperkt aantal van hen radicaliseert (Coolsaet, 2005). Vernedering
kan in de huidige samenleving bijvoorbeeld
worden ervaren door de (subjectieve en historische ervaring van) onderdrukking van
de islamitische wereld door het Westen (De
Wijk, 2005); hier kunnen parallellen gevonden worden met de radicalen in Nederland
in de jaren 1840, die het gevoel hadden buiten de macht te staan en bedreigd te worden
door de koning en zijn ministers (Moors,
2010). Relatieve deprivatie, ten slotte, blijkt
vooral van belang voor leden van minderheidsgroepen die het relatief goed doen en
zich qua sociaal-economische status meten
met mensen uit de meerderheidsgroep:
wanneer zij racisme ervaren en (hierdoor)
bepaalde dingen niet kunnen bereiken, leidt
dit tot een gevoel van onrechtvaardigheid

ONDERZOEK
en ook dit kan radicalisering in de hand
werken (Koomen & van der Pligt, 2009). Al
deze factoren kunnen een rol spelen in het
creëren van een zogenoemde ‘cognitieve
opening’ (Wiktorowicz, 2005), dat houdt in
dat er een moment ontstaat waarop iemand
vatbaar wordt voor overtuigingen, normen
of waarden die fundamenteel verschillen
van hun huidige gedachtegoed. Een probleem met de theorie van de fundamentele
oorzaken is dat er veel mensen zijn die deze
problemen ervaren, terwijl slechts een heel
klein deel hiervan radicaliseert (De Graaf,
De Poot & Kleemans, 2009); daarom wordt
er tegenwoordig ook meer onderzoek gedaan naar sociaal-psychologische elementen
om radicalisering te verklaren.
Sociaal-psychologische factoren
Onder sociaal-psychologische factoren
worden onder meer processen gerekend van
groepsdenken, in-group favorism, socialeidentiteitstheorie, en het belang van sociale
netwerken en de relatieve isolatie daarvan.
De sociale-identiteitstheorie benadrukt het
belang van onzekerheid over wie men is,
hoe men moet handelen of wat men moet
geloven (Koomen & van der Pligt, 2009).
Deze onzekerheid kan onder andere in een
sociaal- en politiek klimaat van polarisatie
ontstaan en kan tot gevolg hebben dat men
een toevlucht zoekt in de zekerheid die religieus extremisme lijkt te bieden (Wiktorowicz, 2005). Ditzelfde proces kan optreden,
met betrekking tot het ontstaan van rechtsextremisme, wanneer men last heeft van

“Het ingrijpen in een
dergelijk proces kan
ook worden gezien als
het vormen van een
gedachtenpolitie”
baanonzekerheid en hierdoor ‘statusangst’
ervaart: deze angst kan ertoe leiden dat men
de wereld in groepen met bepaalde stereotypen wil opdelen om op die manier tot

een minder complex wereldbeeld –en dus
een duidelijkere positie voor zichzelf– te
komen. Omdat men de sociale groep waar
hij of zij zelf toe behoort (in-group) vaak
positiever beschouwt dan overige sociale
groepen (out-groups), een proces dat ingroup favorism wordt genoemd, kan er een
grotere sociale afstand tussen de groepen
ontstaan en dit vergroot de kans op rechtsextremisme (Stynen & de Witte, 2011). Als
een bepaalde groep het gevoel heeft onder
druk te staan, kan dit er bovendien toe leiden dat eensgezindheid belangrijker wordt
dan ruimte voor kritiek en dat een groepering zich isoleert van de rest van de samenleving. Van deze twee factoren is bekend
dat zij leiden tot het extremer worden van
het gedachtegoed van groepen (Koomen &
van der Pligt, 2009). Waar de ‘fundamentele oorzaken’ dus vooral lijken te verklaren waarom bepaalde personen openstaan
voor een proces van radicalisering, bieden
de sociaal-psychologische factoren een verklaring voor het daadwerkelijke proces van
radicalisering.
Deradicalisering
Zoals in de inleiding gesteld werd, is er
vanaf 2006 veel (hernieuwde) aandacht
geweest voor deradicalisering en het voorkomen van radicalisering. Het is hierbij van
belang om te erkennen dat het voeren van
een bepaald buitenlands beleid kan werken
als katalysator van radicalisering. Dit, alsmede uitlatingen in de binnenlandse politiek, wordt door extremisten ook gebruikt
om verhalen te construeren over onderdrukking en uitsluiting. Deze verhalen en
gebeurtenissen, signifiers, worden dan gebruikt in de verspreiding van de ideologie.
Dit was bijvoorbeeld het geval in de tijd van
het Moluks terrorisme, waar bepaalde politieke gebeurtenissen als signifier werden
gebruikt. De Nederlandse regering heeft
toen een strategie ontwikkeld om deze verhalen te neutraliseren –en dat doet zij ook
in de huidige bestrijding van Islamitisch
extremisme (Demant & De Graaf, 2009).
In dit laatste geval wordt dit bijvoorbeeld
gedaan door het tegengaan van het gevoel

van uitsluiting, zodat het radicale verhaal
minder aantrekkelijk wordt; hier is ook de
aanpak van polarisatie en discriminatie van
belang (Gielen & van Wonderen, 2013).
Lub (2012) stelt dat hierbij ook medewerking van ouders noodzakelijk is, omdat zij
hun kinderen minder ontvankelijk kunnen

“Deze onzekerheid
kan onder andere in
een sociaal- en politiek
klimaat van polarisatie
ontstaan, en kan tot
gevolg hebben dat men
een toevlucht zoekt in de
zekerheid die religieus
extremisme lijkt te
bieden”
maken voor het radicale verhaal door in de
opvoeding het aanleren van stereotyperingen en onverdraagzaamheid te vermijden.
Daarnaast probeert men ook nog de verspreiders van radicale boodschappen op te
pakken of tegen te werken, zodat zij minder
gelegenheid hebben om hun boodschap te
verspreiden (Demant & De Graaf, 2009).
Tot slot
Bij de bespreking van de processen omtrent
(de)radicalisering zijn veel verschillende factoren voorbij gekomen die een complexe
samenhang hebben. Er kan worden gesteld
dat er niet één vast pad tot radicalisering bestaat, maar misschien moet het ontrafelen
van dit proces ook niet onze voornaamste
zorg zijn: radicalisering heeft vaak te maken
met geloofsovertuigingen en het ingrijpen
in dergelijke processen kan ook worden gezien als het vormen van een gedachtenpolitie (de Graaf, de Poot & Kleemans, 2009).
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Kutfeest

Nieuwjaarsochtend was er bij een van mijn maten een huisfeest. Het was leuk, een slokje van dit en een sipje van
dat. Totdat een gesprek, dat ik hield met een lang niet geziene vriend, werd onderbroken. Een vriendin zakte door
een tafel, viel over een andere tafel en zakte in elkaar. Ze had samen met nog drie anderen een paar pillen op en
ging nu met een andere vriendin knock-out. De derde ‘bleef zitten’ in een stoel en de vierde verdween en kwam later
sober terug.
Door: Benjamin Tappermann

Enfin, het huisfeest was nu wel
verpest. Drugs gebruiken is op zich
geen probleem, maar doe het met een
beetje verantwoordelijkheid. Neem niet
drieënhalve pil als je verder nooit gebruikt.
Het was hier in huis echter vrij normaal,
gewoon een zakje ‘Green Heineken’ op
tafel gooien. Toen na enige uren met moeite
de andere vriendin op schoot stilzat, vroeg
ik aan de meest ervaren drugsgebruiker
van de groep: zijn drugsgebruikers nog
outsiders? Hij antwoordde:“Niet iedere
drugsgebruiker is een outsider, maar elke
verslaafde wel. Het categoriseren is voor
veel mensen anders. Zo is voor mij een
outsider iemand die door zijn gebruik in
PsyQ belandt, maar voor je ouders zou het
iemand zijn die alleen al naar raves gaat en
hardcore luistert.”
Ik ben het wel met hem eens. Door
mijn ervaring met zowel verslaafden
als recreatief gebruikers, meen ik dat
recreatief gebruikers geen outsiders zijn
en verslaafden wel. Als je dan eenmaal
als verslaafde ben gelabeld, kom je nooit
meer van dat stigma af. Binnen mijn
sociale groep vindt men het niet erg als
iemand een pilletje of iets dergelijks popt,
maar mijn moeder en haar vriend vinden
zulke mensen allemaal tuig. Drugsgebruik
is in mijn vriendengroep geaccepteerd,
aangezien wij zelf ooit wel iets gebruikt

hebben en omdat we er veel verhalen over
horen van die ene gebruiker. Het is niet
meer iets vreemds. Mijn moeder kent ook
verslaafden, maar zij heeft juist een aversie
tegen het gebruik gekregen, omdat zij weet
naar welke afgrond drugs kunnen leiden.
Verder vroeg ik nog welke betekenis hij aan
het drugsgebruik gaf. “Drugsgebruik is voor
mij een manier of even los van het normale
leven te zijn: stress- en gezeikvrij en het
naar mijn zin hebben met anderen. Ik heb
bij avond festivals waar ik gebruik namelijk
altijd het gevoel of ik een extra vakantiedag
in mijn week heb geschoven.” Maar voor
iedereen is drugsgebruik natuurlijk anders.
Het verschil is ook gewoon moeilijk te
zien. Dit komt doordat er een heel groot
overgangsgebied is, een grijze zone, tussen
recreatief gebruikers en verslaafden. Dit
maakt het plakken van het label ‘outsiders’
op de groep ‘drugsgebruikers’ heel lastig en
er bestaat dus geen eenduidig antwoord.
Als er nou iemand in je groep pillen
gebruikt, let dan op. Hier zijn wat tips van
die gebruiker. Als iemand minder of niet
lekker gaat, ga met die persoon even zitten,
praat een beetje en ga iets te drinken of
iets met veel suiker halen. Gaat iemand
helemaal fout, dan is in het begin eerste hulp
belangrijk. Leg die persoon in een stabiele
zijligging, houdt ze wakker en ondersteun
het
lichaam.
Probeer
verkrampte
lichaamsdelen weer los te krijgen, door
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bijvoorbeeld armen of benen te strekken
en hun kaken te masseren. Probeer ook hier
ze te laten drinken en misschien wat suiker
te laten eten. Als het beter wordt, blijf er

“Het was hier in huis
echter vrij normaal,
gewoon een zakje ‘Green
Heineken’ op tafel
gooien”
dan bij zitten.
Zoals mijn vriend al aangaf: “Elke keer is
anders, dus je moet ook de verschillende
gevallen leren onderscheiden.” Daarbij
is het ook sociaal en prettig voor de
gastheer of gastvrouw om te helpen met
het opruimen van al het rond geslingerde
glaswerk en de gemorste alcohol. Dan hoeft
hij of zij zich daar in ieder geval niet meer
druk om te maken.
Rond vijven fiets ik naar huis. Wat moet ik
nog doen? Met de gebruikers gaat het goed,
alles is opgeruimd en de meeste mensen zijn
al weg. Nog eventjes een paar uur slapen.
Onderweg kom ik nog een groep jongens
tegen, een van hen zit op de grond zit te
peuken met kots om zich heen. Zes uur is
mijn bed bezet en vier uur later mag ik er
weer uit. Wat een drukke ochtend. Drukker
dan de metro naar de uni.

“Dit komt doordat er een heel groot
overgansgebied is, een grijze zone, tussen
recreatief gebruikers en verslaafden.
Dit maakt het plakken van een label
‘outsiders’ op de groep ‘drugsgebruikers’
heel lastig en er bestaat dus geen eenduidig
antwoord”

ACHTERGROND

In gesprek met Howard Becker
Omdat het themanummer van het CIA Magazine betrekking heeft op “Outsiders”, heeft de redactie mij gevraagd
om een tekst te schrijven over mijn omgang met Howard Becker. In de afgelopen twee jaar heb ik regelmatig
contact gehad met Howie, zoals hij zich noemt. Hij vertelde me dat alleen zijn moeder hem Howard noemde. We
hadden contact via email, telefoon en ik heb hem een keer ontmoet in de stad waar hij woont, San Francisco. De
redactie van het Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit had mij gevraagd om een bijdrage te leveren aan de
sectie‘significant others’, die gaat over inspirerende academici. Mijn invalshoek was om Becker te bevragen over de
ontstaansgeschiedenis van ‘Outsiders’ (Müller 2013).
Door: Thaddeus Müller

Becker is gepromoveerd in 1951 op 23
jarige leeftijd (!). Zijn dissertatie had geen
betrekking op een criminologisch thema
en ging over de carrière van leraren in
Chicago. In feite heeft hij Outsiders tussen
al zijn andere studies door geschreven.
Het is begrijpelijk dat Howie zichzelf ook
niet ziet als een criminoloog of deviantie
socioloog. Toch was hij vriendelijk genoeg
om mijn emails te beantwoorden. Hij was
niet alleen aimabel, maar kon ook lichtelijk
geïrriteerd zijn over bepaalde zaken, zoals
mijn gebruik van het woord “context”.

Wat ik me van ons eerste contact goed kan
herinneren is zijn ontspannen, aimabele en
directe houding. Hij wilde het interview via
de mail doen en hij nodigde me uit om hem
op te komen zoeken tijdens zijn jaarlijkse
sabbatical in Parijs: ‘I’d be glad to see you there’.
Hij maakte ook meteen duidelijk dat hij
eigenlijk weinig op had met drugsonderzoek:
‘Although I have to tell you what you must already
have figured out for yourself, which is that I haven’t
had anything to do with drug research in a very long
time. For some reason, people still want to talk to
me about this, even though I have nothing new to
say at all.’
En: ‘…my own research interests had long since
turned to art and all that. I was just curious.’
Het leek erop dat hij bijna per ongeluk een
criminologische klassieker had geschreven.
Het was iets wat hij erbij had gedaan als
twintiger. Outsiders was gepubliceerd in
1963, maar het onderzoek waarop het
boek is gebaseerd, heeft ruim daarvoor
plaatsgevonden in twee periodes (1948/49
en 1951/52). Becker, geboren in 1928,
was dus een vroege twintiger tijdens deze
studies.

‘The “cultural and societal” context is too big and
vague a thing to talk about. That isn’t what I lived
in. I lived in the immediate world of my experience:
the music business, musicians, the university and
other students, etc. (…) “Context” is too general.’
Ik reageerde als volgt: ‘I laughed (with respect)
at how you reacted to my use of context. True, we
do not live in a context.’
Waarna hij de volgende reactie mailde:
‘Glad you took this so well! People make those
kinds of explanations more or less unthinkingly.’

“Het leek erop dat hij
bijna per ongeluk een
criminologische klassieker
had geschreven. Het was
iets wat hij erbij had
gedaan als twintiger”
Ik vond het bijzonder dat hij Outsiders
had geschreven in een periode waarin velen
uiterst negatieve denkbeelden hadden over
cannabis. Howie rookte zelf ook marihuana
en wist dus uit eerste hand dat het niet
verslavend was en dat alle horrorverhalen
daarover (in de media van de jaren ‘40 en
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‘50) onzin waren.
Tijdens ons e-mailverkeer maakte hij
duidelijk dat hij het druk had met tal van
zaken, waaronder het afronden van twee
boeken. Het was duidelijk dat hij zijn email
zo kort mogelijk probeerde te houden: ‘I’m
in the midst of trying to finish a book and so
cannot devote as much time to this kind of fun as
I would like!’
Op een gegeven moment gaf Becker geen
antwoord meer op mijn emails. Ik dacht
dat hij er genoeg van had en ging op zoek
naar andere bronnen die mij hopelijk
(meer) informatie konden geven over de
totstandkoming van Outsiders. Ik vond
uitgewerkte interviews maar ook audio
bestanden. In al die documenten zaten
her en der passages die gingen over de
ontstaansgeschiedenis van Outsiders. Ik
heb die segmenten in een chronologische
volgorde gezet en kreeg zo een mooi zicht
op de ontwikkeling van het boek (Müller
2013).
Becker heeft trouwens een aangename
ontspannen stem waar het prettig naar
luisteren is. Na een dag op de universiteit,
luisterde ik liggend op de grond naar wat
hij zei. Ik maakte aantekeningen als ik iets
relevants hoorde en dat ging ik vervolgens
verbatim uitwerken. Na ongeveer een
maand kreeg ik weer contact met Becker.
Hij zei dat hij het druk had gehad met
het afronden van twee boeken. Ik legde
een aantal van mijn bevindingen aan
hem voor, waar hij op een hartelijke en
geïnteresseerde manier reageerde. Ik geef
twee voorbeelden:
Voorbeeld 1: verwijzingen
T: ‘In Outsiders you say that chapter 3 and 4
were related to your master thesis, but it seems
that chapter 5 and 6 came from your master thesis,
because you refer to participant observation in
1948/1949 on page 84, and you thank the same

ACHTERGROND

“Ik vroeg hem of ik een selfie
van ons twee kon maken. Dat
vond hij geen probleem. Toen ik
al schertsend zei dat hij moest
lachen, zei hij dat hij zelden lacht
op foto’s ”
people in your AJS-article. Am I wrong?’
B: ‘You are right! It’s amazing that in all these
years you are the first person to notice this glaring
error. This is evidence for my strong belief that no
one ever actually reads the things they cite (well,
almost no one, you are the first). Congratulations!’
Voorbeeld 2: geweld
T: ‘Rereading your citations I realized that violence
was not uncommon in the jazz world of Chicago. It
triggerd some questions. (…) In most publications
it is said that violence decreased when the war
started. But you seem to picture something else. Still
I wonder how common it was to see violence in the
social world you worked in.’

“Howie rookte zelf ook
marihana en wist dus
uit eerste hand dat het
niet verslavend was en
dat alle horrorverhalen
daarover (in de media
van de jaren ‘40 en ‘50)
onzin waren”
B: ‘There was a certain amount of what you might
call “enforcement” violence, like a club owner
hitting a customer who got drunk and aggressive,
or fights that broke out among customers at a bar,
which the bartender or owner night feel it necessary
to get involved in in order to stop it. (…) You could
easily avoid all of this if you took some simple
precautions, like minding your own business. I was
never threatened and avoided irritating people who
might hurt me and whom I had no good reason to
hurt. Hope this helps.’
Toen ik Howie vertelde dat er een
Engelstalige versie van het artikel

geaccepteerd
was
door
Symbolic
Interaction, een toptijdschrift, ontstond er
een conflict. Hij gaf aan dat hij het er niet
mee eens was. Hij wil namelijk niet dat een
uitgeverij de rechten over zijn teksten bezit.

het vooral vervelend vond als citaten uit
ons email contact eigendom zou worden
van een uitgeverij. Uiteindelijk kwamen
we tot de oplossing waarin ik zijn citaten
parafraseerde.

‘I don’t want people who want to reprint what I
say to have to buy the rights from one of these
companies, I don’t want them making any money
from selling what I do. (…) I also think that the
practice of charging fees to submit an article, and
usually quite high fees, is outrageous and I don’t
want to cooperate in any way with an organization
that does that.’

‘In this way, you can give Dingwall (de
Hoofdredacteur van SI, TM) the paper for
the journal, he can publish it, and you can
have the good of that publication, and my
mania for not doing business with them will
be satisfied at the same time. If that works
for you, odd as it will seem to others, we will
each have what we need and, as Shakespeare
said, “All’s well that ends well.”’

In het vervolg van zijn antwoord maakte
Howie duidelijk dat hij met deze kwestie
erg in zijn maag zat, met name door de
potentiële negatieve consequenties voor de
publicatie van mijn artikel.
‘This is all very quixotic of me, I’m very aware
of that, but then I can afford it, I no longer have
an academic position that calibrates my salary to
publication in the kind of journals we’re talking
about. It’s quite otherwise for people like yourself,
who are still working in these settings. I’m aware of
that too, and I fear that your article has run afoul
of these somewhat eccentric ideas of mine. I comfort
myself that I warned you about this possibility but
that doesn’t make me feel any better about it.’
Hoewel ik het standpunt van Howie een
‘tikje’ dogmatisch vond, kon ik het moeilijk
oneens met hem zijn en gaf de bezwaren
van Becker door aan de hoofdredacteur
van Symbolic Interaction. Maar ook hij kon
Becker niet vermurwen. Ik wist dat Becker

Ik heb vervolgens mijn artikel aangepast en
Howie ging akkoord. Onze ontmoeting in
San Francisco had een bijzonder karakter.
Becker nam alle tijd om met mij te praten
over zijn nieuwe werk, zijn ideeën voor en
de boeken waar hij aan werkt (één over de
Chicago School en één over gerommel met
M&T), over mijn artikel over Outsiders,
over mijn onderzoek naar wetenschappelijk
fraude (Diederik Stapel) en de huidige
academische wereld, waar hij zich grote
zorgen over maakt. Becker was uiterst
geconcentreerd en elke zin was raak. Zijn
‘coole’ humor gaf ons samenzijn een uiterst
ontspannen karakter. Ik voelde me niet
alleen verbonden met Howie, maar ook met
de wetenschappelijke traditie waar hij deel
van uit maakte. Na een uur moest hij naar
een andere afspraak. Ik vroeg hem of ik een
selfie van ons twee kon maken. Dat vond
hij geen probleem. Toen ik al schertsend zei
dat hij moest lachen, zei hij dat hij zelden
lacht op foto’s.

Bronnen:
Müller, T. (2013) Chicago, Jazz en Marihuana. Howard Becker over Outsiders. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit
(3) 3, 90-108.
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Real men wear pink

Angola, Algerije, Egypte, Liberia, Kenia, Tunesië, Bangladesh, India, Qatar, Guyana, Jamaica en Trinidad &
Tobago. 12 landen waar, samen met nog 64 andere landen, homoseksualiteit illegaal is. Je kan het in de 21ste eeuw
bijna niet meer geloven, maar zo worden we nogmaals herinnerd aan hoe gelukkig wij mogen zijn dat wij in Europa
zo’n ruimdenkende en progressieve geest hebben... Tenminste, dat zou je denken. Wat zeggen de cijfers?

Door: Thom Dijkhuizen

Laatst keek ik naar de voetbalwedstrijd sc
Cambuur Leeuwarden – PSV Eindhoven
en in de 81ste minuut, bij een stand van 0-2,
hoorde ik de meegereisde PSV supporters
luidkeels scanderen: ‘Alle Friezen zijn
homo’s!’ Een paar dagen geleden las ik in de
krant dat een man van 46, voor de deuren
van een gayclub, in elkaar is geslagen door
twee jongeren. Diezelfde dag werd er in
de trein van Helmond naar Eindhoven
een NS conducteur bewusteloos geslagen,
nadat er naar hem “vuile flikker” was
geroepen. In Juli 2014 kwamen er cijfers
van de Landelijke Politiedienst naar
buiten: ‘Landelijk verdubbelde het totaal
aantal meldingen van anti-LHBT geweld
bij de politie, van 623 (2011) naar 1.143
(2012), zo werd onlangs bekend gemaakt.’
Als kers op de roze slagroomtaart kwam
het homocommunityplatform Gay.nl in
oktober 2014 met de cijfers van een gay
lifestyle-onderzoek, waaruit blijkt dat
23,43% van de Nederlandse homomannen
weleens te maken heeft gehad met antihomogeweld.

aanzienlijk probleem in een westers land
als Nederland, aangezien grofweg 4% van
de mannen en 3% van de vrouwen zich als
homoseksueel, resp. lesbisch identificeert.
Als biseksueel betitelen zich 3% van de
mannen en eveneens 3% van de vrouwen,
terwijl 10% van de mannen en 12% van de
vrouwen aangaven dat zij één of meerdere
keren seks hebben gehad met mensen van
het eigen geslacht.

Of we het nou willen of niet, ook al is
homoseksualiteit legaal in Nederland en zijn
er wetten om deze vrijheid te waarborgen; we
kunnen er niet omheen dat homoseksuelen
door een flink deel van de samenleving als
‘outsiders’ worden gezien. Dat is toch een

Ik denk dat juist deze onwetendheid in
combinatie met een verschil in cultuur er
voor zorgt dat er in de hele wereld zo’n
afkeer is tegen LHBT’s. Het maakt niet
uit of het gaat om geluiden vanuit het
Christendom, het Jodendom of vanuit

Culturele verschillen
In de meestvoorkomende discussie over
homoseksualiteit, die vaak gevoed wordt
door verschillende meningen vanuit
verschillende culturen, is de vraag meestal
naar het ontstaan van homoseksualiteit.
Er bestaan allerlei theorieën en veel van
die theorieën worden fel bestreden. Is
homoseksualiteit aangeboren of tijdens
de jeugd verworven? Is homoseksuele
geaardheid iets van de laatste paar eeuwen
of is zij er altijd al geweest? Hebben alle
homoseksuelen iets gemeenschappelijks,
afgezien van hun seksuele aanleg?

de Islam, geen van deze theologische
overtuigingen staan open voor het
accepteren van homoseksualiteit. Zij zien
homoseksualiteit als een zonde. Het idee
dat wij in de westerse cultuur, gebouwd
op het Christendom, homoseksualiteit
accepteren en dat het juist de Islamitische
landen zijn die het afkeuren, is dan ook
verre van correct.
Een, weliswaar absurd, voorbeeld is dat
van pastoor James David Manning van de
ATLAH Missionary Church in Harlem,
New York. In een interview met Youtubeshow ‘The Young Turks’ predikte hij dat
‘sodomieten gestenigd zouden moeten
worden’. Hij stelde echter dat dit niet iets
was wat hij zelf verzonnen had. Hij was
slechts de verteller van het woord van God.
“Ik heb het evangelie niet geschreven.
Mozes zegt in Leviticus zelf dat sodomieten
gestenigd moeten worden. Ik heb dat
niet opgeschreven, ik verkondig enkel het
woord van God. Als jullie op iemand boos
willen zijn, wees dan boos op Mozes.” Ook
al gaat het hier over dezelfde man die heeft
gezegd: “Miljoenen mensen op de wereld
vinden de smaak van sperma lekker. Dus
dacht Starbucks, ‘als zoveel mensen dat
lekker vinden, waarom stoppen we het dan
niet in onze koffie?”, kan je niet ontkennen
dat het inderdaad zo in de Bijbel staat en
er dus nog Christenen zijn die dit dogma
aanhangen. Maar misschien heeft de 3,5
jaar in een Amerikaanse gevangenis een
bepaalde invloed gehad op zijn visie...
Rusland
Zoals de meesten van jullie wel weten,
is in Rusland twee jaar geleden een wet
aangenomen die in Europa bekend staat als
de ‘Homowet’. Er bestaat echter een nuance
in dit verhaal. Als er goed naar de wet wordt
gekeken, valt er te lezen dat het in dezen
gaat om het verbieden van propaganda
voor “niet-tradititionele seksuele relaties”
onder minderjarigen. Het idee achter deze
wet zou zijn; het beschermen van de jeugd
tegen allerlei bedreigingen die het leven in
petto heeft.
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Los van het feit of je de mening deelt
van het Russische Parlement, valt er in de
hele wet niks te lezen over het verbieden
van homoseksualiteit. De wet is echter wel
zodanig vaag opgesteld, dat er makkelijk
misbruik van gemaakt kan worden. NOS
Correspondent David Jan Godfroid sluit
in zijn weblog over Moskou dan ook niet
uit, dat deze wet gebruikt zal worden om
bijvoorbeeld gay prides te verbieden.
Immers zou de jeugd op straat hiermee in
aanraking kunnen komen en beschadigd
raken...
Hij stelt dat duidelijk is te zien hoe de
politiek deze topic gebruikt om stemmen
te winnen. Het Russische volk heeft niet
zoveel met LHBT’s en de president van
Rusland Vladimir Poetin wil, populistisch
als hij is, graag punten scoren. De oppositie
durft echter ook zijn vingers niet te
branden aan dit onderwerp. Daar waar
de westerse media bericht van enorme
demonstraties tegen de zogenaamde “antihomo wetgeving”, staan er in werkelijkheid
steeds hooguit tientallen mensen op straat
te demonstreren. Uit angst om stemmen te
verliezen blijft het dus ook angstvallig stil
aan de kant van de ‘liberale’ partijen.
Als laatst is zijn ervaring met homohaat in
de straten van Moskou en Sint-Petersburg
ook nog eens heel anders dan de westerse
media wil doen geloven. Zo sprak een
krant over dat buitenlanders in Rusland
gearresteerd en vijftien dagen vastgezet
kunnen worden vanwege het enkele feit dat
ze homo zijn. Godfroid stelt dat dit onzin is
en gezien het feit dat hij, als correspondent
van de NOS, daar al jaren tussen de russen
leeft, ben ik toch geneigd hem te geloven.
Er valt in ieder geval niet te zeggen dat
het zogenaamde toenemende geweld het
gevolg is van de nieuwe wetgeving, maar
homoseksuelen hebben het overal ter
wereld al zwaar genoeg en dit zal hierbij
zeker niet helpen.
Afrika
Homoseksualiteit blijft
omstreden onderwerp.
in Rusland is er niks
van homoseksualiteit

in Afrika een
De regelgeving
bij. Het uiten
kan vreselijke

consequenties met zich meebrengen.
Gevangenisstraffen, martelingen, sociale
onderdrukking en de dood kan het tot gevolg
hebben. Religie heeft een grote invloed
in Afrika op de manier van omgang met
homoseksualiteit. In bijna alle Afrikaanse
landen wordt er door de hele bevolking
een bepaalde god aangehangen. Of zij nu
de Islam of het Christendom aanhangen,
maakt geen verschil in hun afkeur van
‘de homoseksueel’. Oeganda is op dit
moment bezig met een anti-homobeleid
waarbij alle homo’s het land uit worden
gejaagd en 85% van de burgers in Christen.
Terwijl in zeker vier landen in Afrika,
waar de Islam het meestvoorkomende
geloof is, homoseksualiteit zelfs wordt
bestraft met de doodstraf en zelfs
mensen die informatie achterhouden over
homoseksuelen kunnen worden bestraft.
Gelukkig is er een uitzondering op de
regel. Misschien wel wegens de diversiteit
in Zuid Afrika is homoseksualiteit daar niet
strafbaar en daarmee is het een unicum op

het Afrikaanse continent.
Conclusie
In veel moderne en vaak Westerse
landen is homoacceptatie vergevorderd.
Homoseksuelen hebben dezelfde rechten
en kunnen trouwen en hun eigen leven
leiden. Het recht in de Westerse wereld
om te zijn wie je bent, is iets wat met
name in de individualistische culturen
prominent aanwezig is. Collectivistische
culturen staan vaker negatief en angstig
tegenover afwijkende denk en leefpatronen.
In een collectivistische samenleving wordt
er niet hartelijk gedacht over ‘anders
denkenden’ en daarom is het leven voor
een homoseksueel vrijwel onmogelijk in
zo’n samenleving. In Afrika vindt men
vrijwel alleen maar collectivistische culturen
en ook Rusland, groot voorstander van het
communisme, is collectivistisch te noemen.
En dan mag de Westerse wereld echter nog
zo vooruitstrevend zijn, er kan nog veel
verbeteren.

Bronnen:
http://76crimes.com/76-countries-where-homosexuality-is-illegal/
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Sociaal en Cultureel Planbureau (2012). “Niet te ver uit de kast - Ervaringen van homo- en biseksuelen in Nederland”, Den Haag, p. 11 e.v.
Sociaal en Cultureel Planbureau (2010, 24 juni). Steeds gewoner, nooit gewoon. Gedownload op 29 januari 2015, van: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/
Publicaties_2010/Steeds_gewoner_nooit_gewoon

MAART 2015 // CIA MAGAZINE // 31

INTERVIEW

Een tipje van de sluier
Afgelopen zomer werd ik aangesproken door een jongen uit mijn straat. Hij was net naar Rotterdam verhuisd en
zijn internetabonnement ging pas een paar weken later in. Hij vroeg mij of hij tijdelijk mijn wifi-code mocht gebruiken. Vervolgens raakten we aan de praat en vertelde ik hem over mijn studie en passie voor misdaad, waarop hij
antwoordde dat ik dan vast van zijn broer had gehoord, die op de ‘most wanted list’ heeft gestaan. Hierna volgde een
uiteenzetting van zijn bizarre familieomstandigheden. Dit is me erg bijgebleven en het leek me daarom interessant
hem te interviewen voor dit magazine. Dit interview beoogt een ander perspectief te bieden op het criminele circuit en
de beweegredenen om tot criminaliteit over te gaan dan dat professionals van boven af (kunnen) bieden. De respondent is van Kaapverdiaanse en Surinaamse afkomst. Wegens privacyredenen zal zijn naam niet genoemd worden.
Door: Elma de Jongh

Kun je iets over jezelf en over je opvoeding vertellen?
Ik ben 23 jaar. Kort nadat ik werd geboren
zat mijn moeder vast voor bolletjes slikken
en mijn vader zou vastzitten voor moord.
Dat heeft hij mij verteld toen ik hem op
mijn dertiende voor het eerst ontmoette.
Mijn broer zit sinds 2011 vast en ik heb
hem nu vier à vijf jaar niet meer gezien.
Hij is zelf heel onduidelijk over hoeveel gevangenisstraf hij krijgt. Terwijl hij vastzat
heeft hij met iemand anders nog iemand afgetuigd, dus hij heeft nog meer straf gekregen dan dat hem opgelegd was.

“Ik denk wel dat het voor
een gemiddelde Nederlander
makkelijker is om aan werk
te komen dan voor een gemiddelde allochtoon”
Hij heeft iemand vermoord, begreep
ik?
Dat weet ik niet, want ik was er niet bij.
Ik weet natuurlijk ongeveer het verhaal
wel, omdat ik in Rotterdam woon. Ik wil
niet opscheppen, maar in de Rotterdamse
onderwereld kent iedereen mijn broer
wel. Als dat toen voor dat incident niet
het geval was, dan was het na dat incident
wel zo. Een neef van mij is ook voor die
zaak veroordeeld. Met hem ga ik goed om.
Het schijnt dat ze gewoon in een huis zaten met die maat van hem. Ze zaten met
pistolen te spelen en toen is die van mijn
broer per ongeluk af gegaan. Ik vind het
een apart verhaal, wanneer je als volwassen
man iemand op zo’n manier van het leven
berooft. Als dat het geval is dan ben je best

een lomperik denk ik, maar ik vind mijn
broer geen lomperik. Integendeel, ik denk
dat hij dondersgoed weet wat hij doet. Is
dat duidelijk zo?
Ja, dat is ongeveer wel duidelijk. Je vader heb je dus de eerste dertien jaar van
je leven niet gezien?
Nee. Mijn pleegvader is vroeger directeur
geweest van drie scholen voor speciaal
onderwijs in Rotterdam. Bizar genoeg zat
het zoontje van mijn echte vader daar op
school, mijn halfbroertje dus. We wisten
ongeveer hoe mijn vader heette en dat zijn
zoontje dreadlocks heeft. En ja, toen zagen
we iemand die precies aan die omschrijving voldeed. Dat bleek ook echt het zoontje
van mijn vader te zijn, dus toen heeft mijn
pleegvader mijn vader benaderd en hebben
we een afspraak gemaakt. Ik heb hem één
keer in mijn leven gezien. Ik heb nog een
paar keer met hem afgesproken, maar toen
kwam hij niet opdagen. Als ik zou willen
zou ik hem zo kunnen opzoeken.
Zou je dat willen?
Nou, ik heb hem wel willen opzoeken om
hem een pak rammel te geven, maar dat
vind ik zielig voor zijn zoontje. Ik werk in
de beveiliging en ik heb geen zin om daar
gezeik mee te krijgen. Ik houd meer van
mijn pleegvader dan van mijn echte vader,
dus het is niet zo dat ik iets mis of een
leegte voel.
Heb je ooit het gevoel gehad dat je anders bent, omdat je niet door je eigen
ouders bent opgevoed?
Ja. Als je ouder wordt, ga je om je heen kijken en zie je dat iedereen blank is. In de
spiegel zie je dat jij een andere huidskleur
hebt. Vroeger was dat soms wel apart hoor.
Dat is bijna niet uit te leggen.
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Had je daar veel last van of werd je daar
op aan gesproken?
Nee, ze spraken me er niet op aan. Maar je
voelt je echt wel anders als je in een dorp
woont. Je bent een van de weinige donkere
personen daar. Je bent ook anders. Je ziet er
ook anders uit, maar in doen en laten voelde
ik me niet anders. Nee, ik heb er geen last
van gehad, maar ik voel me in Rotterdam
wel meer thuis dan waar ik ben opgegroeid.
Ik heb het er tot mijn achttiende altijd echt
naar mijn zin gehad, maar op een gegeven
moment gewoon niet meer.
Je vertelde in je mail over je neven, die
ook in de gevangenis hebben gezeten.
Heb je met hen wel goed contact?
Ja, ik laat iedereen in zijn waarde. Mijn ervaring is; wie goed doet, goed ontmoet. Daar
ben ik heilig van overtuigd bij negen van
de tien mensen. Er zijn ook psychopaten
die echt niets van het leven snappen, maar
negen van de tien keer als je iemand respect
geeft en aardig tegen diegene doet, krijg je
dat ook terug. Ik kom uit een dorp waar
ook mensen met kisten en bomber jacks
aan woonden. Zij riepen dat ze een hekel
hadden aan alle Marokkanen en zwarten,
maar als ze ruzie hadden, en je hen hielp,
dan stond je zij aan zij met hun te vechten
tegen andere skinheadfiguren. Dan ineens
was jij de uitzondering die wel goed was.
Zo simpel zijn mensen. Daarom, wie goed
doet, goed ontmoet. Veel mensen zijn de
fout in gegaan door gebrekkige opvoeding
of armoede. Er zijn ook mensen die schijt
aan de staat hebben. Dat zie je heel veel bij
Marokkanen, die hebben echt een hekel aan
Nederlanders en Nederland. Dat komt ook
door de partijen als PVV en zo. Ik denk dat
het niet goed is om te zeggen dat iedereen
die een strafblad heeft, slecht is. Sommige
mensen hebben gewoon echt pech.

INTERVIEW

“Vroeger als hij bij ons thuis kwam, zat
hij gewoon met geladen pistolen in huis te
zwaaien. Dat zie je dan als jongetje van vijftien. Dan weet je wel met wat voor zaakjes je
broer zich bezig houdt”
Om jou heen zijn dus heel veel mensen
de fout in gegaan. Waardoor komt dat?
Armoede, denk ik.
Waardoor denk je dat het komt dat jij als
enige uit je familie niet de fout in bent
gegaan?
Dat is een goeie, want dat zou ik eigenlijk
nog steeds niet weten. Ik heb ook wel foute
dingen gedaan, maar ik ben er altijd mee
weg gekomen. Ik wil het niet verpesten; ik
wil wel in de beveiliging blijven werken en
met een strafblad kan dat niet.
Je kan ook op een illegale manier aan je
geld komen, dat is misschien makkelijker dan in de beveiliging?
Ik ben zo vaak op een illegale manier aan
mijn geld gekomen. Maar niet actief. Ik zal
nooit een actieve dealer worden, maar ik
denk wel, als je geld kunt pakken, moet je
het pakken.
Nee, dat denk ik niet. Ik heb zelf van
jongs af aan veel bijbaantjes gehad.
Toen heb ik ook dingen gedaan die ik
niet altijd even leuk vond, maar ik heb
wel geleerd dat je hard moet werken
voor je geld.
Ja dat denk ik ook, maar ik denk wel dat het
voor een gemiddelde Nederlander makkelijker is om aan werk te komen dan voor een
gemiddelde allochtoon.
Merk je dat ook bij jezelf ?
Nee, dat niet. Zodra ik mijn mond open

doe, ondervind ik er geen hinder meer
aan. Ik ben denk ik bij negen van de tien
sollicitatiegesprekken die ik heb gevoerd,
aangenomen. Ik ben zelfs twee keer stoned
naar een sollicitatiegesprek gegaan, en toen
ben ik ook aangenomen. Moet je na gaan.
Maar met mails sturen ben ik vast wel eens
afgewezen op mijn naam. Dat gebeurt in
Nederland. Als je Mohammed Algazi heet
of zo, heb je het nog moeilijker dan wanneer jij als Surinamer of Antilliaan een traditionele Nederlandse naam hebt.
Weten je collega’s wat er in je familie
speelt?
Nee, die gozer waar ik mee heb gewerkt
was ongeveer net zo oud als ik, dus daar
praatte ik wel eens mee. Hij wist wel dat
ik in een pleeggezin ben opgevoed en dat
mijn broer vast zat, maar meer niet.
Zeg je dat dan bewust niet wegens
schaamte of wegens angst voor consequenties/wantrouwen?
Vroeger vond ik het stoer. Ik heb ook wel
eens toen ik ruzie had, mijn broer erbij
gehaald. Ik vond het echt heel stoer als
jongetje dat mijn broer vast zat, maar nu
vind ik het eigenlijk alleen maar tragisch en
triest.
Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar
de reacties van de maatschappij, maar
eigenlijk weet niemand het dus?
Als je pleegkind bent, is dat niet aan de
buitenkant te zien natuurlijk. Maar voor mij
is het alleen maar positief geweest. Mijn
echte ouders zijn echt niet zo geschoold
en zo rijk als mijn pleegouders. Ik heb daar
toch altijd wel het beste van het beste van
gehad.
Is je halfbroer ook in een pleeggezin
opgevoed?
Mijn broer was toen al wat ouder, die was
veertien of vijftien. Mijn oom in Suriname

heeft toen voor hem gezorgd. Hij heeft een
andere vader. Toen hij veertien was is zijn
vader is doodgeschoten, en onze moeder
kwam toen vast te zitten. Vroeger is het
gewoon al helemaal fout gegaan simpelweg omdat hij geen ouders had. Mijn broer
heeft het ook wel zwaar gehad. Hij komt
soms zo bruut over dat ik bijna niet weet
hoe ik met hem om moet gaan. Vroeger als
hij bij ons thuis kwam, zat hij gewoon met
geladen pistolen in huis te zwaaien. Dat zie
je dan als jongetje van vijftien. Dan weet je
wel met wat voor zaakjes je broer zich bezig
houdt.
Als hij vrijkomt, zou je hem dan graag
willen opzoeken?
Ja natuurlijk, hij heeft mij twee weken geleden gebeld. Ik vond hem verrassend
menselijk overkomen, dus als hij er uit komt
wil ik hem wel gelijk zien.

“Ik denk dat het niet goed
is om te zeggen dat iedereen
die een strafblad heeft, slecht
is. Sommige mensen hebben
gewoon echt pech”
Ben je niet bang dat je mee dat wereldje
wordt ingetrokken?
Ja daar ben ik wel bang voor. Vooral mijn
ouders zijn daar bang voor. Maar mijn broer is ook gewoon heel makkelijk. Als ik een
pistool wil, dan zou hij me ook gewoon een
pistool geven. Ik denk wel dat ik moet uitkijken dat ik niet ook een strafblad oploop als
ik veel met hem optrek. Nou ja… Ik denk
wel dat ik die beheersing heb om op het
goede pad te blijven.

MAART 2015 // CIA MAGAZINE // 33

CIA ACTIVITEITEN

Spaghetti met pesto,
gepocheerd ei en parmezaanse kaas (2pers.)

Dit is een van de simpelste en lekkerste gerechten die je
als student betaalbaar klaar kan maken!
Ingrediënten
Zout
Eetlepel azijn
Eetlepel olijfolie
200gr Spaghetti
2 Eieren
Parmezaanse kaas, geraspt
AH excellent Genovese Pesto
Rucola

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Bereiding
Breng water aan de kook voor de spaghetti, doe een snufje
zout en een eetlepel olijfolie in het water om de spaghetti
niet aan elkaar te laten plakken.
Kook de spaghetti gaar, zoals op de verpakking, in zo’n
8-10 minuten.
Breng, terwijl de spaghetti kookt, water aan de kook voor
de gepocheerde eieren. Om de eieren sneller te laten stollen, doe je een eetlepel azijn en een snufje zout in het
water.
Als het water kookt, pak je een kleine lepel/theelepel en
maak je een waterkolk in de pan.
Breek een ei open en giet het midden in de waterkolk.
Laat het ei 3 minuten in het water koken en haal het er
met een grote lepel uit. Herhaal deze handeling vanaf
punt 4.
Giet de inmiddels gaar gekookte spaghetti af en verdeel
het over de borden.
Schep een eetlepel olierijke verse pesto op de spaghetti.
Leg de rucola en het gepocheerde ei erop en top het af
met een handvol geraspte Parmezaanse kaas.
Eet smakelijk!

Gevulde Paprika

Dit is een ontzettend makkelijk gerecht, lekker met of zonder
vlees. Ook handig om restjes groente in kwijt te kunnen, en het
ziet er ook nog eens goed uit!
Ingrediënten
150gr Rijst
2 Paprika’s
1 Ui
2 Blikjes tomatenpuree
Bakje champignons (evt. andere groenten)
2 Knoflooktenen
100gr Gehakt
Zout
Peper
1.

2.
3.

4.
5.
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(2pers.)

6.

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 graden en snij de boven
kant van de paprika en verwijder de zaadlijst. Snij ook een
stukje van de onderkant, zodat je de paprika neer kunt
zetten.
Zet de paprika’s in een ovenschaal 20 minuten in de oven,
snij ondertussen de ui, knoflook en champignons.
Kook de rijst in 10 minuten gaar en laat deze na afgieten 5
minuten staan met de deksel erop. Fruit ondertussen de ui
en knoflook in een koekenpan, voeg het gehakt toe tot het
bruin ziet. Als laatste voeg je de champignons toe en bak
je deze nog 2 á 3 minuten mee.
Als de rijst klaar is voeg je deze bij de champignons en het
vlees en meng de tomatenpuree erdoorheen.
Vul de paprika’s met dit mengsel, doe wat over is in de
ovenschaal en zet het geheel nog 10 minuten in de oven.
Eet smakelijk!

FUNPAGE
Stuur het juiste antwoord naar e.jaspers@law.eur.nl en maak kan op
een fles wijn/bier!

____ ____ ____ (L = I)

____ ____ ____ ____

____ ____

____ ____ ____ ____ (EO = U)

____ ____

____ ____ ____ (- D)

Benjamin Tappermann

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
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WE WANT YOU

Heb je bestuursinteresse, kom dan 2 april naar de
bestuursinteresseborrel of mail naar info@svcia.nl

