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Vooraf  
Geachte leden,

Het jaar zit er op en staat gelijk alweer voor de deur. Voor mij zit 
het jaar erop, wat wil zeggen dat ik de correctiestift overdraag aan 
mijn fantastische opvolgster. Voor jullie staat het jaar alweer voor 
de deur, wat voor de meeste van jullie gewoon weer een volgend 
jaar aan de Erasmus Universiteit betekent, terwijl voor de en-
thousiaste nieuwe lezers een heel nieuw leven gaat beginnen. Waar 
kan dat nou beter dan bij de mooiste studievereniging van Rotter-
dam, of  durf  ik te zeggen Nederland? Ja, ik durf  te zeggen Ned-
erland! Dit afgelopen jaar heeft mij meer gebracht dan ik mij ooit 
kon voorstellen. Nieuwe vriendschappen zijn gemaakt, nieuwe 
connecties die mij misschien kunnen brengen waar ik ooit graag 
dien te geraken. Ik had het voor geen goud willen missen, maar 
ben stiekem wel blij en opgelucht dat mijn hele goede opvolgster 
het nu van mij over gaat nemen. Ik wil haar hartstikke veel succes 
wensen en daarnaast mijn medebestuursgenoten bedanken voor 
een geweldig mooi jaar!

Met vriendelijke groet,

Thom Dijkhuizen
h.t. Hoofdredacteur XIIIe bestuur der Studievereniging Criminologie in Actie

Beste lezer,

De vakantie is alweer bijna ten einde, hopelijk bent u allen weer 
uitgerust en klaar voor het komende studiejaar. Ook ik heb 
genoten van een heerlijke zomervakantie, vol energie zal ik dit 
jaar aan de slag gaan als Commissaris Media! De afgelopen twee 
jaar heb ik mijn schrijftalenten ingezet voor het CIA Magazine, 
dit jaar zal ik weer met veel plezier schrijven, daarnaast zal ik ook 
aan het roer staan van het CIA Magazine en de Redactie. Het 
afgelopen jaar zijn twee magazines verschenen onder leiding van 
hoofdredacteur Thom Dijkhuizen. Thom en de redactiecommissie 
hebben hun uiterste best gedaan voor de magazines en de online 
artikelen. Het afgelopen jaar heeft de website een metamorfose 
ondergaan en is er meer aandacht besteed aan de online artikelen. 
Ik hoop dit jaar de stijgende lijn van kwaliteit en kwantiteit door te 
zetten. Thom, het was me een waar genoegen, ik neem graag het 
stokje van je over! Ik heb er #zinin!

Met vriendelijke groet,

Veerle Bonestroo
f.t. Commissaris Media XIVe bestuur der Studievereniging Criminologie in 
Actie 
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Geachte leden,

Het collegejaar 2014-2015 zit er weer op. Wat is de tijd voorbij gevlo-
gen en wat hebben we een prachtig CIA-jaar achter de rug. Nu staat 
het volgende collegejaar alweer op de stoep. En daar hoort ook bij: 
een nieuw bestuur! Met trots presenteer ik jullie mijn opvolger, Sarah 
Achahbar. Zie hieronder een introductiewoordje van haar.
Voor alle eerstejaarsstudenten: van harte welkom. Neem van mij 
aan: lid worden van CIA is de perfecte start van je studie. Wij zijn 
namelijk de leukste studievereniging van Rotterdam! Voor maar 18 
euro per jaar kun je met superleuke criminologische activiteiten mee, 
genieten van dit mooie magazine dat halfjaarlijks op je deurmat valt, 
een dansje wagen op de leukste borrels en nog veel meer. En dat 
alles zonder al te veel verplichtingen! Mocht je nog niet overtuigd 
zijn, neem dan snel een kijkje in de rest van het magazine voor inter-
essante artikelen over onze vereniging, criminologie en studeren in 
Rotterdam. We zullen je niet teleurstellen!
Tot slot: bedankt iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet 
voor onze vereniging. Veel succes en plezier voor het veertiende 
bestuur!

Hoogachtend,

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

Geachte leden,

Mijn naam is Sarah Achahbar en ik vind het een eer om Sharon 
Ubani komend jaar op te mogen volgen als voorzitter van het 
veertiende bestuur der studievereniging Criminologie In Actie. Mijn 
bestuursgenoten en ik zullen onze uiterste best doen om dit jaar net 
zo succesvol te maken als de voorgaande jaren. Ik stel mijn bestu-
ursgenoten met trots aan u allen voor. Maak kennis met de vice-
voorzitter en secretaris Eelke Ettema. Hij zal zich buigen over de 
ledenadministratie en tevens mijn rechterhand zijn. Verder zal Mike 
Pieters, penningmeester, de zorg dragen over de financiën van de 
vereniging. Veerle Bonestroo, commissaris media, zal het CIA-mag-
azine verzorgen voor het komend jaar. Babette Segers, commissaris 
externe betrekkingen, zal het contact met huidige sponsoren on-
derhouden en zoveel mogelijk nieuwe sponsoren binnenhalen. En 
tot slot zal Pim de Bruin als commissaris activiteiten criminologisch 
gerelateerde uitstapjes organiseren. Het veertiende bestuur gaat de 
uitdaging graag aan en samen met jullie hopen we een goed en gezel-
lig jaar tegemoet te gaan. 

Hoogachtend,

Sarah Achahbar
f.t. voorzitter XIVe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie
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Het was een aparte avond, de laatste gezamenlijke tijdens de vroege Common Sessions editie op privéfeestterrein 
Grüner & Jäger in Hamburg. Het had ooit nog eens als clubhuis voor de Hitlerjugend gediend. Op deze plek 
sprak ik met David Porteous en Angus Nurse, twee docenten van de Londense Middlesex Universiteit, waarmee 
eerder dit studiejaar nog een uitwisseling plaatsvond. Ze spraken hun gedachten uit die ze hadden over hoe de 
verkiezingsuitslag van de Britse algemene verkiezingen eruit zou gaan zien in Groot Brittannië. Net als de laatste 
polls zou er géén partij als grote winnaar uit de bus zou rollen.

ACTUEEL

Conservatieve censuur

Door: Mitchell van Waaij
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“Te lang is het Verenigd Koninkrijk een 
passief  tolerante samenleving geweest”

“Voor het eerst sinds 
1992 hebben de Tories 

het weer volledig voor het 
zeggen”

Foto: Mitchell van Waaij

Niets bleek minder waar. Kennelijk had 
niemand van tevoren op de uitslag die 2 
dagen later bekend werd gerekend, peilin-
gen incluis. De Conservatieven behaalden 
onverwachts een klinkende overwinning. 
Voor het eerst sinds 1992 hebben de To-
ries het weer volledig voor het zeggen in het 
Britse parlement. Na de winner takes it all 
meerderheid van 326 zetels die zij behaal-
den tegenover 232 voor Labour, nog maar 8 
voor de bijna weggevaagde Liberal Demo-
crats in het Britse Lagerhuis, als verkiezing-
suitslag, traden in eerste instantie drie par-
tijleiders af: Ed Milliband van Labour, Nick 
Clegg van de Liberal Democrats en ook – 
zo zei men tenminste – Nigel Farage van de 
United Kingdom Independence Party. 
Maar Farage blijft alsnog aan als partijleider, 
zo kopten de kranten op de maandag na het 
weekend van de verkiezingsuitslag. VNL 

voorman Joram van Klaveren heeft voor de 
algemene verkiezingen laten weten naar een 
opening voor samenwerking met UKIP te 
hebben gezocht in het Europese Parlement 
(Trouw, 7 april 2015 ). Niet dat zij verder 
ook maar in de buurt van een meerderheid 
komen. Want met 4 miljoen stemmen kreeg 
Farage het niet voor elkaar om ook maar 
boven 1 zetel uit te komen in het Britse 
House of  Commons. Verder zal VNL li-
jsttrekker Bram Moskowicz de partij eerst 
überhaupt nog zetels in de Tweede Kamer 
in de wacht moeten slepen, eerdat het daad-
werkelijk tot zo’n samenwerking komt.
Vijf  dagen, na met glansrijke glorie geze-
gend te zijn, kondigde aangebleven Prime 
Minister David Cameron aan nieuwe wetten 
te zullen gaan invoeren die gericht zijn op 
radicalisering. Eind mei sprak Koningin 
Elisabeth uit welke twintig nieuwe wetten 
en maatregelen er op de agenda van het 
nieuwe Britse regeringsjaar zijn gezet, waar-
onder ook deze extremismewet. Deze wet 
bevat plannen voor bevelen in situaties van 
extremisme en ontwrichting van de samen-
leving, die tot doel hebben diegenen tegen 
te gaan die jongeren proberen te radicalis-
eren. Zelfs censuur wordt niet geschuwd, 
waar het gaat om terroristenwerfvideo’s, 
want “te lang is het Verenigd Koninkrijk 
een passief  tolerante samenleving geweest, 
die tegen haar burgers heeft gezegd: zolang 
als u de wet gehoorzaamt, zullen wij u met 
rust laten.”
Steun voor de nieuwe anti-radicalisering-
swet, zo zou men mogen verwachten, kun-
nen ze bij VNL wel vinden. Toen ik VNL 
mailde, was het van Klaveren die me terug-
mailde, uit zijn antwoord op 14 mei bleek 
dat hij niet op de hoogte was van wat voor 
wetten prime minister Cameron zojuist had 

elk land de regie in eigen handen heeft voor 
wat betreft de eigen wetgeving.
Dus de censuur die bestaat in die Russische 
anti-homowetten, waarmee de wereld ti-
jdens de Olympische Winterspelen in 2014 
in Sotsji kennismaakte, lijkt wereldwijd een 
gemene deler voor de conservatieven. De 
Russische conservatieven verlangen terug 
naar hun gouden tijd van de USSR zonder 
homo’s, de Britse naar hun koloniale tradi-
ties en de Nederlandse uit die hoek lijken er 
ook geen bezwaar op te hebben.
Over een kleine 3 maanden is onze uni-
versiteit gastheer voor de Common Ses-
sions met crimmigratie als thema. Het kan 
bijna niet missen of  de Britse wetsplannen 
komen aan bod. Wetsplannen, waarvan 
ook het criminaliseren van “illegale arbeid 
(door illegalen)” en het uitbreiden van het 
principe “eerst deporteren, later (in land 
van herkomst) beroep doen” en dit principe 
ook nog eens van toepassing te verklaren 
op alle dergelijke gevallen van illegale im-
migratie.

aangekondigd. Merkwaardig gelet op het 
feit dat het conservatieve gedachtegoed 
van vaderfilosoof  Edmund Burke in zijn 
straatje past.
Over of  de samenwerking met UKIP wel 
zo verstandig zou zijn, vanwege bijvoor-
beeld de discutabele houding die som-
mige UKIP leden aannemen tegenover 
homoseksuelen, liet de VNL voorlichter 
weinig los. Hij antwoordde duidelijk ter-
ughoudend. Hierom stelde ik hem in een 
volgende mail de vraag of  hij denkt dat een 
ontwikkeling als in Rusland met de anti-
homowetten een goede is. De theologiege-
schoolde van Klaveren zei op 18 mei dat 
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Het XIVe bestuur der studievereniging 
Criminologie In Actie
De afgelopen maanden is CIA druk bezig geweest met het selecteren en inwerken van een nieuw bestuur. Hier stellen 
de bestuursleden zich aan u voor. 

Mijn naam is Sarah Achahbar. Ik ben twintig 
jaar oud en woonachtig in Rotterdam. Ik 
begin dit jaar aan mijn derde bachelorjaar 
van Criminologie. Komend jaar zal ik naast 
Criminologie een (deeltijd) bachelor volgen 
in Wijsbegeerte. Naast mijn studie doe ik 
aan dansen. Vaak kun je me vinden met 
een boek in mijn hand of  in de bioscoop. 
Daarnaast geniet ook ik van de gebruikelijke 
studentenfeesten. Tevens werk ik parttime 
bij de Albert Heijn en als ik eens niet druk 
bezig ben met mijn studie of  bijbaan, ben ik 
te vinden bij mijn familie en vrienden. 

Ik ben zeer vereerd dat ik de functie 
van voorzitter mag vervullen komend jaar. 
Het is een uitdaging die ik graag aanga. 
Criminologie In Actie heeft me de laatste 
twee jaren veel gegeven. Dankzij onze 
prachtige studievereniging heb ik nieuwe 
vrienden gemaakt, mensen ontmoet en 
kwaliteiten ontwikkeld die in mijn verdere 
loopbaan goed van pas zullen komen. 
Sinds dit jaar ben ik actiever geworden bij 
de vereniging en heb ik me ingezet  om een 
steentje bij te dragen. Hoewel er slechts een 
aantal maanden voorbij zijn gegaan, voelt 

het voor mij alsof  ik al jaren bij de vereniging 
zit. De vereniging creëert niet alleen een 
gezellige sfeer onder de studenten, maar 
heeft ook heel duidelijk een toegevoegde 
waarde voor de studie; de vereniging brengt 
criminologie in de praktijk! Ik hoop het 
komende jaar een ieder van jullie dezelfde 
ervaring te mogen geven en zie jullie dan 
ook graag bij de activiteiten.  

Beste landgenoten, leden, dames en 
heren. Het is mij een waar genoegen om 
mij voor te mogen stellen aan u als Eelke 
Ettema,  secretaris van het XIVe bestuur 
der studievereniging Criminologie In Actie 
aankomend collegejaar.
Ik ben twintig jaar, inmiddels twee jaar 
wonend in 010 en ik ga komend collegejaar 
aan de slag met het derde jaar Criminologie 
aan het Erasmus. Buiten de studie om 
ben ik momenteel als excutief  aspirant-
surveillant vrijwillige politie werkzaam bij 
de eenheid Rotterdam. Bovendien ben  ik 
een redelijke sportfreak en train ik bij het 

universiteitsbasketbalteam Baros, fitness en 
boks ik. 

Ik koos Criminologie omdat ik van begin af  
aan al een carrière bij de politie of  defensie 
voor ogen heb gehad. Om die reden ben 
ik gestart als politievrijwilliger, zodat ik de 
praktijk al meemaak en eventueel al kan 
zoeken naar een specialisatie.
Sinds jaar één ben ik lid van Criminologie 
In Actie en in jaar twee ben ik actief  
commissielid geworden bij het Feest en Bier 
Instituut en de Sportcommissie. In die tijd 
bij CIA heb ik alleen maar plezier gehad, 

maar ik wilde meer voor de vereniging 
betekenen. Daarom heb ik gekozen voor 
een bestuursjaar. Komend jaar zal ik als 
secretaris optreden en ga ik de uitdaging 
aan om studenten, net zoals CIA mij dat de 
afgelopen jaren heeft gebracht, veel goeds 
te brengen.

Ik heb ontzettend veel zin om met het XIVe 
bestuur der studievereniging Criminologie 
In Actie een fantastisch jaar neer te zetten!

Met drie mannen en drie vrouwen in het 
XIVe bestuur is dit jaar aan mij de eervolle 
taak om te zorgen dat niet al het geld op gaat 
aan drank. Op deze manier blijft er hopelijk 
ook nog wat over voor het magazine, de 
reis, de uitwisseling, het gala – om maar 
eens een aantal belangrijke kostenposten 
op te noemen. Maar laat ik jullie eerst even 
vertellen wie ik ben, in de hoop dat jullie 
mij vervolgens de financiën van CIA toe 
kunnen vertrouwen voor dit jaar.

Mijn naam is Mike Pieters (of, voor degenen 

die daar behoefte aan hebben: mijn echte 
naam is Jacobus Adrianus Pieters) en ten 
tijde van dit schrijven ben ik 22 jaar oud. 
Voordat ik aan de opleiding Criminologie 
begonnen ben, heb ik een jaar Econometrie 
gedaan hier aan Erasmus. Omdat deze 
opleiding niet helemaal aansloot bij wat 
ik de rest van mijn leven wilde doen, 
heb ik besloten om over te stappen naar 
Criminologie. De voorliefde voor cijfers 
is echter met de tijd nog niet verdwenen, 
dus vandaar dat ik blij ben dat ik nu 
tijdens mijn master aan de EUR –hopelijk 

met een scriptie die betrekking heeft op 
cybercriminaliteit– de mooie functie van 
penningmeester in het XIVe bestuur mag 
gaan vervullen.  

Ik wil graag afsluiten met een oproep aan 
jullie allen om dit jaar actief  lid te worden, 
en om naar de ALV’s te komen om ons te 
helpen de vereniging naar een nieuw niveau 
te tillen! (En om mijn boekhouding te 
controleren…) 

Voorzitter: Sarah Achahbar

Secretaris: Eelke Ettema

Penningmeester: Mike Pieters
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Zodra ik het telefoontje kreeg dat ik 
uitgekozen was als commissaris externe 
betrekkingen, was ik niet alleen blij met de 
grote uitdaging die mij te wachten staat, 
maar vind ik het ook een hele eer deze mooie 
vereniging te vertegenwoordigen. Niet 
alleen zal ik er alles aan doen om de goede 
lijn die is ingezet door mijn voorganger, 
Eva Notté, door te zetten, maar ook waar 
mogelijk nieuwe samenwerkingen aan te 
gaan. Dit alles kan niet zonder jullie! En 
vandaar ook dat ik onder andere leiding zal 
gaan geven aan de Acquisitiecommissie. Ik 
hoop dan ook dat velen van jullie met mij 

deze uitdaging willen aangaan en zich zullen 
aanmelden voor deze commissie. 

Ook nog iets over mijzelf. Ik ben Babette 
Segers, 24 jaren jong, geboren en getogen 
in de omgeving van Utrecht (Den Dolder) 
en sinds een aantal jaar woonachtig in 
Rotterdam. Na eerst gewerkt te hebben 
besloot ik in 2013 het studentenleven (weer) 
op te pakken door Criminologie te gaan 
studeren in Rotterdam. Naast mijn studie 
ben ik actief  aan het sporten. Onder andere 
waterpolo (bij Ragnar), skaten, squashen en 
hardlopen houden mij op de been naast de 

algemeen bekende studentengezelligheid in 
de avond. 

Al gauw, na het beginnen aan mijn 
studie, kwam in aanraking met CIA, 
waar ik onder andere actief  ben 
geweest voor de Activiteitencommissie, 
Eerstejaarsweekendcommissie, 
Reiscommissie en de Goede Doelen 
commissie. Ik kan dit eenieder aanraden. Ik 
hoop jou in ieder geval dit jaar te zien bij 
een van onze borrels! Laten we er een mooi 
jaar van maken!

Mijn naam is Pim de Bruin. Ik ben 20 jaar, 
zit in het tweede jaar en ik ben opgegroeid 
in Dieren, maar woon al een jaar in de 
allermooiste Rotstad die er is. Mijn hobby’s 
zijn series en honkbal kijken. Ook vind ik 
het erg leuk om FIFA te spelen en bier of  
wijn te drinken met vrienden, daarom zal je 
mij altijd tot laat bij de CIA borrels vinden. 
Vorig jaar heb ik in de eerstejaarsweekend 
commissie gezeten. 

Dit jaar zal ik de taak van commissaris 
activiteiten op mij nemen binnen het XIVe 

bestuur der Studievereniging Criminologie 
In Actie. Dat betekent dat ik mijn best ga 
doen om leuke activiteiten voor jullie te 
organiseren, zodat jullie niet alleen maar 
in de collegebanken hoeven te zitten, maar 
ook leuke uitstapjes kunnen maken. Zo zal 
ik onder andere proberen dat er ook dit jaar 
weer tegen de ME gevochten kan worden 
en dat er weer een interessante en leuke 
tweedaagse trip komt. Ook zal ik uitstapjes 
naar gevangenissen en inrichtingen 
organiseren. Behalve leuke uitstapjes zal ik 
ook zorgen voor interessante lezingen.

Lijkt het jou ook erg leuk om zulke dingen te 
organiseren? Dan is het mogelijk om bij mij 
in de activiteiten commissie te komen. Zo 
kan jij ook jouw leuke ideeën werkelijkheid 
laten worden. Meer informatie hierover 
volgt in september/oktober. 

Ik heb erg veel zin in het bestuursjaar en ik 
hoop dat we er met z’n allen een leuk jaar 
van gaan maken.

Mijn naam is Veerle Bonestroo en ik sta 
aan het begin van mijn derde bachelorjaar. 
En wat voor een jaar! Ik hoop dit jaar 
mijn bachelor te halen, daarnaast mag ik 
de mooie functie van commissaris media 
vervullen binnen het 14e bestuur van 
Criminologie In Actie. 

Loenen op de Veluwe is het pittoreske 
dorpje waar ik op 8 juli 1995 ter wereld 
kwam, dit maakt mij ook het jongste 
bestuurslid. Na mijn eindexamen vertrok 
ik naar Rotterdam, de stad waar ik ook het 

liefste Criminologie wilde gaan studeren. 
De afgelopen twee jaar is mij duidelijk 
geworden dat dit een hele goede keuze was.

Voor de oplettende lezer: het is natuurlijk 
niet de eerste keer dat ik met mijn pen in het 
CIA Magazine sta. De afgelopen twee jaar 
heb ik met veel plezier stukken geschreven 
voor het CIA Magazine en de website, 
daarom solliciteerde ik enthousiast voor 
commissaris media, en zo geschiedde. Ik heb 
heel veel zin in het komende jaar, verwacht 
twee magazines gevuld met spannende 

artikelen en natuurlijk veel online artikelen! 
Ook mag u mij altijd op eventuele taalfouten 
wijzen, uw commissaris media is ook maar 
een mens en maakt af  en toe fouten. Samen 
met mijn knappe bestuursgenoten heb 
ik het volste vertrouwen dat dit jaar een 
prachtig CIA-jaar gaat worden. Ik hoop dat 
we dit jaar veel kunnen betekenen voor de 
criminologiestudenten en CIA-leden. Graag 
zie ik jullie terug op een van de borrels, een 
feest, bij een activiteit of, wie weet, bij een 
commissievergadering!

Foto: v.l.n.r. Veerle Bonestroo, Babette Segers, Eelke Ettema, Sarah Achahbar, Mike Pieters en Pim de Bruin

Commissaris Externe Betrekkingen: Babette Segers

Commissaris Activiteiten: Pim de Bruin

Commissaris Media: Veerle Bonestroo
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Ik heb voor komend jaar een extra curriculum ontwikkeld voor álle 
Criminologie-studenten. Er zijn geen problemen, opdrachten of  tentamens, 
maar ook geen cijfers of  studiepunten. Wat er wel is, is een aantal films en 
series die je MOET bekijken.

Blok 1: Het Getto
In het eerste blok bezoeken we een 
aantal achterstandswijken om te zien 
hoe voornamelijk jongeren omgaan met 
de structurele achterstanden en sociale 
uitsluiting die ze ervaren in getto’s in 
verschillende werelddelen: La Haine in 
Parijs, City of  God in Rio de Janeiro, Tsotsi 
in Johannesburg, Slumdog Millionaire in 
Mumbai en Menace to Society en Boyz n 
the Hood in Los Angeles. 

Blok 2: Georganiseerde criminaliteit
In dit tweede blok zoomen we in op 
criminele organisaties en staan de series 
The Sopranos, Sons of  Anarchy, Hollands 
Hoop en Penoza centraal. In The Sopranos 
kijken we hoe de hedendaagse Italiaanse 
maffia zich nog probeert staande te houden 
in de Verenigde Staten en is voorkennis 
vereist dat men opdoet in films als: The 
Godfather-trilogie, Goodfellas, Casino, 
Gotti, Donnie Brasco, etc. In Sons of  
Anarchy kijken we naar een ander type 
criminele organisatie, namelijk een die is 
vormgegeven als motorclub. In Hollands 
Hoop en Penoza kijken we naar een de 
werking van criminele organisaties in 
Nederland.

Blok 3: ‘Ongeorganiseerde’ criminaliteit 
In blok 3 focussen we op criminaliteit dat 
niet of  nauwelijks is georganiseerd, wat gek 
genoeg dichter bij de realiteit zit, en ervaren 
we de complexiteit waarmee criminelen 
te maken krijgen. In de films Reservoir 
Dogs, Pulp Fiction, ‘Lock, Stock and Two 
Smoking Barrels’ en Snatch en de serie 
Fargo zien we hoe criminele activiteiten 
nooit lopen als ‘gepland’ en sterk beïnvloed 
worden door sociale interacties en vooral 
door heel veel (on)geluk. 

Blok 4: Drugs
De focus van dit blok is een populair 
product van de eerder besproken criminele 
organisaties en criminelen: Drugs. We 
kijken naar films als Trainspotting, Fear 
and Loathing in Las Vegas en Requiem 

Extra curriculum

Door: Abdessamad Bouabid

for a Dream en beleven de gebruikerskant 
van drugs, maar kijken ook naar series als 
Breaking Bad, waarin een nerdy Scheikunde-
docent zich opwerkt tot drugsbaron, en 
films als Scarface, New Jack City en Blow, 
waarin mensen bakken met geld verdienen 
aan de productie- en distributiekant. Een 
film die laat zien waar beide kanten elkaar 
op een complexe manier raken, is Traffic.

Blok 5: Witte boorden
Nadat we de criminele onderwereld hebben 
bestudeerd, richten we ons op ‘de criminele 
bovenwereld’. In series als House of  Cards, 
Boardwalk Empire, Game of  Thrones en 
Homeland en films als The Ides of  March 
zien we hoe mensen in officiële functies in 
‘democratische rechtstaten’ zogenaamd in 
landsbelang liegen, bedriegen en criminele 
delicten plegen voor persoonlijke doelen 
als carrière maken, het strelen van het 
eigen ego en het spekken van de eigen 
portemonnee. Daarnaast zien we in films 
als Wall Street, The Insider, Lord of  War, 
The Wolf  of  Wall Street en Margin Call 
hoe ‘gerespecteerde’ zakenmannen in 
maatpakken openlijk criminaliteit plegen, 
zonder gecriminaliseerd te worden.
Blok 6: Oorlog
Een van de vele vormen van criminaliteit 
die worden gepleegd door mensen met 
witte boorden zijn oorlogen. In dit zesde 
blok trekken we legerkisten aan en ervaren 
we deze gecreëerde zotheid. Films als 
Apocalypse Now, Platoon, Full Metal 
Jacket en Jarhead en series als Generation 
Kill laten de absurditeit zien die mensen uit 
de onderklasse beleven als ze door ‘de witte 
boorden’ worden uitgezonden naar plaatsen 
waar ze niet of  nauwelijks iets van af  weten.
 
Blok 7: Psychopaten
In de voorgaande blokken hebben we 
al kennisgemaakt met enkele criminelen 
die we als psychopaten zouden kunnen 
bestempelen. In dit blok zoomen we in op 
dit soort figuren door te kijken naar series 
als Dexter en True Detective en films als 
Funny Games, The Silence of  the Lambs, 

American Psycho en No Country for Old 
Men, om het lugubere brein van mensen te 
leren kennen die een goede tik van de molen 
hebben gekregen en doen we pogingen 
deze te begrijpen.

Blok 8: Integratie
We sluiten dit extra curriculum af  met de 
sublieme, complexe en verbazingwekkende 
serie The Wire, waarin alle vorenstaande 
thema’s zijn geïntegreerd. We zien hoe 
getto-bewoners, drugsverslaafden en 
drugshandelaren (georganiseerd en 
ongeorganiseerd) proberen te overleven 
in de arme Amerikaanse stad Baltimore 
en we zien hoe incapabele politie- 
en onderwijssystemen, corrupte en 
populistische politici en sensatiebeluste 
media, bewust of  onbewust, een negatief  
steentje bijdragen aan de complexe sociale 
problematiek van de grote stad.

Vaardighedenonderwijs: Sport
Parallel aan de blokken kunnen studenten 
(net als vorig jaar) het hele jaar door van een 
team van sectieleden les krijgen in de sport 
‘voetbal’ vanuit de Hollandse school en de 
Spaanse tiqui-taca-filosofie.

Foto: Abdessamad Bouabid
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Amerika’s langst gezochte crimineel
Eind jaren ’40 ontstond er binnen de FBI een discussie over hoe meer ruchtbaarheid gegeven kon worden aan de 
grootste schurken van de Verenigde Staten. De FBI hoopte dat op deze manier de pakkans vergroot zou worden. 
Dit leidde ertoe dat in 1950 de “Ten Most Wanted List” gepubliceerd werd door de FBI. Anno 2015 hebben al 
meer dan 500 grote criminelen op de lijst gestaan. De criteria zijn dat de misdadiger een langlopend strafblad en 
nog lopende aanklachten moet hebben die de misdadiger tot bijzonder gevaarlijk maken. Een crimineel van deze lijst 
waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt is Victor Manuel Gerena. 
Door: Veerle Bonestroo

In 1984 kwam Victor Manuel Gerena op de 
“Top Ten Most Wanted Fugitives” lijst te 
staan, wat hem de twijfelachtige eer geeft 
om de crimineel te zijn die tot nu toe als 
langste op deze lijst heeft gestaan. 
Gerena werd in 1958 geboren in The 
Bronx, New York, in een gezin van Puerto 
Ricaanse afkomst. In 1970 verhuisde 
het gezin naar Hartford, een stadje waar 
veel Puerto Ricanen woonden. Op de 
middelbare school was Gerena een populaire 
modelleerling en zoals veel jongeren had hij 
weinig interesse in politiek. Zijn moeder, 
Gloria Gerena, was wel politiek actief  in 
de Puerto Ricaanse Socialistische Partij en 
beïnvloedde Victor met deze ideologie. Een 
splintergroepering van deze politieke partij 
die in de jaren ’70 ontstond was de gang 
Los Macheteros. Deze bende streed voor 
de onafhankelijkheid van Puerto Rico door 
middel van het uitvoeren van gewelddadige 
en zelfs terroristische operaties. 
Ondertussen ging Gerena naar de 
universiteit, waar hij niet meer de 
modelleerling was die hij ooit was. Hij 
verliet al voordat het eerste jaar voorbij was 
de universiteit.

gebruikt om de verdere operaties van Los 
Macheteros te financieren.
In deze hele operatie was Gerena slechts 
een kleine schakel, de operatie was 
bedacht door verschillende leden van Los 
Macheteros. In 1985 zijn negentien leden 
van de bende aangeklaagd die verdacht 
werden van medewerking aan de overval. 
Veertien zijn er veroordeeld na het proces, 
één is vrijgesproken, een werd ontslagen 
van rechtsvervolging en drie van de 
aangeklaagden zijn nooit gearresteerd, 
waaronder Gerena. 
De grootste bankoverval tot dan toe in 
Amerika zorgde voor een grote schok en 

degene die het geld wegsluisde, Gerena 
verdween spoorloos. Blijkbaar voldeed 
Gerena aan de criteria van een bijzonder 
gevaarlijke crimineel, waardoor hij in 1984 
op de Ten Most Wanted Fugitives lijst van 
de FBI werd geplaatst. Nu, meer dan dertig 
jaar later, staat Gerena nog steeds op deze 
lijst. 
Op de site van de FBI is te vinden dat 
hij aangeklaagd wordt voor bankoverval, 
gewapende overval, smokkel en onwetmatig 
vluchten om veroordeling te voorkomen. 
In het signalement is een beschrijving van 
zijn uiterlijk te vinden, littekens die hij 
zou hebben, zijn schuilnamen, slechts één 
verouderde foto en, last but not least, de 
beloning voor de gouden tip. Een miljoen 
dollar. Dat is wat de FBI vandaag de dag 
over heeft voor een van de medeplichtigen 
van Amerika’s grootste bankoverval ooit. 
Of  heeft de FBI dit over voor een man die 
wellicht een kleine schakel was in een grote 
bende, voor een misdaad die meer dan 
dertig jaar geleden is gepleegd?

Terug in Hartford had hij wat simpele 
baantjes en in korte tijd verwerkte hij twee 
dochter bij twee verschillende vrouwen. In 
1982 ging hij werken als bewaker bij een 
gelddepot van de bank Wells Fargo en hij 
was verloofd. 
Rond deze tijd zat de bende Los Macheteros 
krap bij kas, maar er werd aan een operatie 
gewerkt met de codenaam ‘White Eagle’. 
Zo werd Gerena gerekruteerd voor deze 
operatie, want hij werkte natuurlijk als 
bewaker bij een gelddepot. 
Op 12 September 1983 was het zover, 
de operatie White Eagle zou uitgevoerd 
worden. Deze dag begon voor Gerena en 
zijn verloofde als een rustige dag. Gerena 
bracht zijn verloofde naar het stadhuis, want 
ze zouden binnenkort gaan trouwen en zij 
zou de papieren in orde maken. Vervolgens 
ging hij naar zijn werk. Het gelddepot was 
vaak onderbezet, dus werkte Gerena die 
dag samen met maar twee collega’s, James 
McKeon en Timothy Girard. Aan het eind 
van de avond, toen de dienst er bijna op zat, 
wist Gerena zijn collega’s te ontwapenen en 
deed ze handboeien om. Hij injecteerde ze 
allebei met een onbekende, maar verdovende 
vloeistof. Ze raakten niet buiten bewustzijn 
maar Gerena kon alsnog zijn gang gaan. In 
zijn eentje maakte Gerena meer dan zeven 
miljoen dollar buit en reed met het geld in 
zijn achterbak weg. 
Destijds was dit de bankoverval met de 

grootste buit ooit. Na de overval vluchtte 
Gerena naar Mexico, waar hij van Mexico 
City naar Havana is gevlogen. Sindsdien is 
hij spoorloos verdwenen. De FBI vermoedt 
dat hij nog steeds op Cuba verblijft. Op 
80.000 dollar na, ingenomen door FBI-
agenten in Puerto Rico en Boston, is het 
geld spoorloos verdwenen. Het geld is 

“De beloning voor de 
gouden tip: een mil-

joen dollar”

“De FBI vermoedt 
dat hij sindsdien op 

Cuba verblijft”
Foto: Victor Manuel Gerena
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Paul Tjiam, oprichter CIA en held van 
Irakese kinderen

Door: Annemiek Luimes

Allereerst, zou je kort iets over jezelf  
kunnen vertellen? 
‘Ik ben Paul Tjiam en ik heb van 2001 tot 
en met 2009 aan de Erasmus Universiteit 
gestudeerd. In deze periode heb ik de 
opleidingen Criminologie (met Sociologie 
als propedeuse), Algemene Cultuurweten-
schappen en Nederlands Recht afgerond.’

Drie studies klinkt als een drukke tijd. 
Veel Criminologen maken zich zorgen 
over het vinden van een baan en doen 
er daarom een extra studie bij. Was dit 
voor jou ook een reden om extra studies 
te volgen?
‘Ik ben begonnen met Sociologie en van 
daaruit ben ik Criminologie gaan studeren. 
Pas drie jaar later begon ik met B1 Neder-
lands Recht.

Ik maakte me geen zorgen om een baan te 
vinden. Het was meer dat ik niet als onder-
zoeker of  in het politiewezen wilde gaan 
werken en met criminologie ga je toch al 
snel die kant op. Maar het belangrijkste 
was dat ik strafrecht heel leuk vond en dat 
ik mezelf  wel als strafrechter zag werken. 
Daarom ben ik met Nederlands Recht be-
gonnen. Ik deed toen al twee studies maar 
gelukkig gaat het studeren mij redelijk een-
voudig af, dus een derde studie parallel kon 
er op zich nog wel bij.’
Hoe heb je je studententijd ervaren?
‘Mijn studietijd was erg leerzaam en leuk. 
Ik denk dat ik een juiste balans had tussen 
hard studeren en ontspanning.’ 

Heb je naast je studie nog studiegerela-
teerde nevenactiviteiten verricht? 

‘Naast mijn studie werkte ik met veel plezier 
als ‘ambassador’ voor verschillende facultei-
ten. Ik was daarnaast tutor en werkgroep 
docent voor het practicum Beschrijvende 
Criminologie. Ook heb ik twee jaar in het 
Faculteitsbestuur gezeten.’

Veel mensen zeggen dat hoge cijfers ha-
len minder belangrijk is dan relevante 
nevenactiviteiten verrichten. Hoe denk 
jij hierover?
‘Werkgevers die toptalent willen binnenha-
len zoeken in mijn ogen zowel naar hoge 
cijfers als naar relevantie nevenactiviteiten. 
Je kan niet meer bij ‘recruiters’ aankomen 
met een verhaal dat je alleen maar zessen en 
zevens hebt gehaald omdat je zo ontzettend 
veel commissies en besturen hebt gedaan. 
Omgekeerd geldt dat ook: studenten met 
hoge cijfers maar zonder relevante neven-
activiteiten zullen het ook moeilijk hebben 
bij topkantoren. ’

Je bent één van de oprichters van onze 
studievereniging. Welk doel had je voor 
ogen bij het oprichten van deze verenig-
ing? 
‘Ik kan me eerlijk gezegd niet precies meer 
herinneren of  we een specifiek doel hadden 
bij de oprichting. Edwin, Karin en ik waren 
naar Antwerpen geweest voor een crimi-
nologiecongres. Wij vonden die dag erg ge-
slaagd en hadden zoiets van ‘dit zouden ze 
vaker moeten organiseren voor studenten’. 
We werden ook aangespoord door de do-
centen van toen: Richard Staring, Damian 
Zaitch, Rene van Swaaningen en Henk van 
de Bunt. Volgens mij waren onze eerste 
plannen niet heel erg concreet. Gewoon 
mooie en leerzame activiteiten organiseren 
voor criminologiestudenten.’

Ben je nu nog betrokken bij de verenig-
ing?
‘Ik kan niet meer zeggen dat ik betrokken 

ben bij de vereniging. Dat zou ook niet 
goed zijn denk ik. Inmiddels sta ik te ver 
af  van wat huidige studenten nodig heb-
ben en leuk vinden, daarbij woon en werk 
ik in Amsterdam en houd ik mij niet meer 
bezig met criminologie. Dat wil overigens 
niet zeggen dat ik CIA ben vergeten. Ik ben 
erg gevormd door mijn eerste studiejaren. 
Zonder CIA zou ik niet zijn waar ik nu ben. 
Bovendien heb ik erg goede en leuke con-
tacten overgehouden aan die tijd.’

Je hebt ervoor gekozen verder te gaan in 
de juridische wereld. Wat trekt jou aan 
in het juridische?
‘Hoewel ik Criminologie als studie interes-
santer vond dan Nederlands Recht, koos 
ik er uiteindelijk voor om de commerciële 
advocatuur in te gaan. Ik ben afgestudeerd 
in ondernemingsrecht en wilde daarom 
graag bij De Brauw Blackstone Westbroek 
werken. Ik zag mezelf  niet als onderzoeker 
door het leven gaan. De advocatuur vind ik 
geweldig. Het is heel dynamisch, inhoudeli-
jk hoogstaand en spannend. Kortom: voor 
mij een ideale baan. Daarnaast werk je hier 
op de Zuidas met veel jonge, intelligente, 
enthousiaste en gedreven mensen. Dat bev-
alt mij goed.’

De advocatenwereld staat bekend als 
een harde wereld waarin je jezelf  om-
hoog moet vechten. Ervaar jij dit ook 
zo? 
‘Haha! Omhoog vechten: nee. Als je slim én 
‘dedicated’ bent, kom je heel ver. Ik heb – 
gelukkig –  weinig ellebogenwerk ervaren. 
Zowel bij De Brauw als bij mijn huidige 
kantoor (Simmons & Simmons) is de sfeer 
tussen de advocaat-stagiairs en medewerk-
ers erg goed en verre van vijandig. Ik denk 
dat het een grote misvatting is dat je je om-
hoog moet vechten. Natuurlijk zullen er 
soms mensen zijn die ‘omhoog likken en 
naar beneden trappen’, maar die types vind 

In 2009 sloot Paul Tjiam zijn studietijd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af. Hij studeerde Criminolo-
gie, Algemene Cultuurwetenschappen en Nederlands Recht, en studeerde af  in het ondernemingsrecht. Daar-
naast is hij één van de medeoprichters van onze prachtige studievereniging. Na zijn studie ging hij aan de slag als 
advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. In september vorig jaar verliet Paul De Brauw om op sabbatical 
te gaan en in februari was hij te gast bij ‘Jinek’ nadat hij vier maanden naar Irak was geweest om vluchtelingen te 
helpen. Hoog tijd voor een praatje met deze duizendpoot. 

“Als je slim én 
dedicated bent, kom je 

heel ver”
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“Uiteindelijk gaat het er niet om wat iemands 
beweegredenen zijn. Het zuivere feit dat je het doet, en 
dat je de moeite neemt om iets voor anderen te doen, is 

het enige wat telt.”

je terug in elke organisatie.
Dat je af  en toe lange dagen maakt, hoort 
bij de Zuidasadvocatuur. Je werk met veel 
internationale cliënten (dus: verschillende 
tijdzones), de belangen van de zaken zijn 
groot en vaak moet op korte termijn 
worden geschakeld. In dat geval kan je 
moeilijk tegen de cliënt zeggen dat het ‘al 
half  zes is’ en je werkdag is afgelopen.’ 

Denk je dat iedereen die rechten stu-
deert hiertegen opgewassen is?
‘Ik denk dat er ook veel afgestudeerde 
rechtenstudenten zijn die er bewust voor 
kiezen om niet naar een groot Zuidaskan-
toor te gaan. Je moet er ook maar net zin 
in hebben. Als je per se elke dag op tijd 
naar huis wilt en altijd het weekend vrij 
wilt hebben, dan zou je inderdaad kunnen 
overwegen iets anders te doen. Goed, ik 
kan het iedere ambitieuze Rotterdamse 
rechtenstudent aanraden om hier naartoe 
te komen. Het is een prachtige leerschool, 
een mooie basis voor een verdere carrière 
en bovendien leer je veel interessante en 
leuke mensen kennen. De kans is klein dat 
je spijt krijgt. Oh ja, en Amsterdam is best 
een mooie stad waar heel veel gebeurt. Al 
denken ze daar in Rotterdam wel eens an-
ders over…’  
Zou je van jezelf  kunnen zeggen dat 
je met een sociaal-wetenschappelijke 
blik door het leven gaat? Of, anders 
gezegd, denk je dat je in het dagelijks 
leven nog iets een je criminologische 
achtergrond hebt?
‘Nee. Helaas. Op mijn werk ga ik niet met 
een sociaal-wetenschappelijke blik door 
het leven en in mijn vrije tijd doorgaans 
ook niet. De enige momenten waarop ik 
wel mijn sociaal-wetenschappelijke of  
criminologische kennis gebruik is wan-
neer ik met vrienden discussieer over 
maatschappelijke problemen. Dat doe ik 
niet op dagelijkse basis.’ 

Vorig jaar ben je voor vier maanden op 
sabbatical geweest. Wat heeft je ertoe 
aangezet dit te doen en hoe heb je dit 
ervaren?
‘Ik wilde even afstand nemen van het 
werkende leven en me in een ander op-
zicht nuttig maken voor de maatschap-
pij. Vroeger was ik nauwer betrokken bij 

maatschappelijke projecten. Zo heb ik 
voor mijn studietijd zeven maanden in een 
weeshuis in Indonesië gewerkt. Dat was 
een bijzondere periode waarbij ik daadwer-
kelijk op microniveau mensen kon helpen. 
Ik ben blij dat ik dat nu weer heb kunnen 
doen, alleen dan voor vluchtelingen in 
Irak.’

Welk moment is je het meest bijgeblev-
en uit je sabbatical?
‘Pfoe… dat zijn er werkelijk te veel om op 
te noemen. Ik denk dat de tweede keer dat 
ik in Noord-Irak in een vluchtelingenkamp 
was, mij het meest is bijgebleven. De kam-
pleiding, aan wie ik net voor duizenden 
euro’s aan melkpoeder, luiers, speelgoed en 
kleding had gegeven, was zó ongelooflijk 
blij. Ze zijn volledig afhankelijk van gif-
ten. Het was mooi om te zien dat ze echt 
wat aan de spullen hadden en daarmee de 
vele vluchtelingen weer een beetje verder 
konden helpen.’

Heb je het gevoel dat je echt mensen 
hebt geholpen tijdens je sabbatical of  
geeft het vooral jezelf  een goed gevoel 
om dit gedaan te hebben?
‘Honderden kinderen in verschillende 
kampen hebben speelgoed en knuffels, 
warme mutsen, sjaals, melkpoeder en lu-
iers gekregen. Dat deze kinderen in ieder 

geval een beetje zijn geholpen, staat volgens 
mij wel vast. Je hebt geen idee wat je daar 
aantreft: ze hebben niks. Iedereen is hal-
soverkop gevlucht voor IS, vaak met alleen 
de kleren die ze op dat moment aanhad-
den. Kortom, ze zijn blij met alles wat je 
hen kan geven. En natuurlijk geeft het een 
goed gevoel om anderen te helpen. Cadeaus 
geven is altijd leuker dan cadeaus in ont-
vangst nemen. Dat is een open deur. Het is 
soms ook wel jammer als mensen daar juist 
de nadruk op leggen. Want uiteindelijk gaat 
het er niet om wat iemands beweegredenen 
zijn om (ontwikkelings)hulp te geven. 
Het zuivere feit dat je het doet, en dat je 
de moeite neemt om iets voor anderen te 
doen, is het enige wat telt. Dat je dat doet 
door naar een ontwikkelingsland te gaan 
om daar te helpen, of  het dichter bij huis 
zoekt om in Nederland armen of  hulpbe-
hoevenden te helpen, dat is irrelevant. De 
een helpt zijn zieke oma of  tante, de ander 
begeleidt jongeren met huiswerk. Allemaal 
even prachtig.’

Ben je van plan terug te gaan? En zou 
je anderen aanraden om zo’n sabbatical 
te doen?
‘Ja, ik ben van plan terug te gaan, zolang 
de situatie daar niet onveiliger wordt. En 
ik zou zeker iedereen kunnen aanraden om 
eens in de zoveel tijd iets anders te doen. 
Het verfrist je geest en het relativeert.’ 

Wat zou je op persoonlijk vlak nog wil-
len bereiken in de toekomst?
‘Ik hoop dat ik in de toekomst net zo geluk-
kig blijf  als ik nu ben. Want op dit moment 
heb ik werkelijk niks te wensen.’

“Ik wilde even 
afstand nemen 

van het werkende 
leven en me 
in een ander 

opzicht nuttig 
maken voor de 
maatschappij”
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Je ziet ze gemiddeld zo’n vijf  weken per jaar, maar wat doen onze docenten eigenlijk de rest van hun tijd? CIA 
magazine vroeg docenten Nicole Haas en Karin van Wingerde wat zij eigenlijk nog meer doen naast hun rol als 
docent.

We zien jullie vijf  weken per jaar als we 
jullie vak volgen, maar wat doen jullie 
eigenlijk de rest van het jaar?
De vakken die voor jullie 5 weken duren, 
duren voor ons wat langer….Ruim 
vooraf  moeten we natuurlijk zorgen 
dat het onderwijsmateriaal af  is voor 
op LawWeb, zoals het blokboek, de 
practicumopdrachten en de literatuur. Ook 
bereiden we de colleges voor, nodigen 
we eventueel gastdocenten uit, zorgen we 
dat de tutorinstructies compleet zijn en 
bedenken we tentamenvragen. Tijdens het 
vak spreken we de tutoren iedere week 
om de voor- en nabesprekingen voor te 
bereiden en te evalueren. Daarnaast geven 
we college, zijn we betrokken bij de practica, 
en onderhouden we het contact met de 
studenten. Na afloop van het vak kijken we 
de tentamens na en evalueren we het vak 
samen met het studentenpanel. Daarnaast 
begeleiden we natuurlijk ook een aantal 
masterstudenten bij hun afstudeerscriptie. 
En we doen ook nog onderzoek…

Wat voor onderzoek doen jullie dan?
Nicole: Mijn onderzoeksinteresse gaat uit 
naar de relatie tussen burgers en actoren 
van het rechtssysteem (zoals de politie). Ik 
heb in Argentinië bijvoorbeeld onderzoek 
gedaan naar politiegeweld tegen burgers. 
Vanuit de EUR ben ik betrokken bij de 
evaluatie van de invoering van de Nationale 
Politie in Oost-Nederland, waarbij ik onder 
andere de veiligheidsgevoelens van burgers 
en hun  mening over de nationale politie 
analyseer.

Karin: Ik ben gefascineerd door de vraag 
hoe we het gedrag van grote bedrijven 
en (legale, maar ook illegale) organisaties 
effectief  kunnen beïnvloeden, door 
bijvoorbeeld toezicht te houden of  regels 
te handhaven door straffen op te leggen. 
Momenteel doe ik bijvoorbeeld onderzoek 
naar de vraag hoe er eigenlijk in grote 
zaken uit de Monitor Georganiseerde 
Criminaliteit wordt gestraft door de rechter 
en in hoeverre die straf  ook overeenkomt 
met de eis van de officier van justitie. In 
een ander onderzoek richt ik me weer meer 
op de bestuursrechtelijke handhaving. Daar 
kijk ik hoe toezichthouders van de Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf  
aankijken tegen de aard en hoogte van 
de sancties die ze kunnen opleggen en in 
hoeverre hun perceptie van de sanctie 
invloed heeft op hun beslissing om te 
waarschuwen of  toch een boete op te 
leggen.

Doen jullie nog meer dan onderwijs en 
onderzoek?
Karin: Mijn belangrijkste taak naast 
onderwijs en onderzoek is dat ik voor 
anderhalve dag per week promovendi-
coördinator ben van onze faculteit. Als 
je na je studie nog geen genoeg hebt van 
onderzoek en de wetenschap, dan kun je 
kiezen voor een promotietraject waarbinnen 
je gedurende vier jaar zelfstandig onderzoek 
doet naar een bepaald thema. Sinds een 
aantal jaar zijn de opleiding en begeleiding 
van promovendi aan Erasmus School of  
Law ondergebracht in een graduate school. 

Mijn rol is die van vertrouwenspersoon 
voor promovendi, maar ik ben daarnaast 
ook verantwoordelijk voor de opleiding die 
promovendi volgen in hun eerste jaar.
En zo kennen Nicole en ik elkaar eigenlijk 
ook. Wij kwamen elkaar tegen omdat we als 
promovendi allebei verbonden waren aan 
de Onderzoeksschool Maatschappelijke 
Veiligheid: een graduate school die nu 
niet meer bestaat. We volgenden samen 
onderwijs en presenteerden bijvoorbeeld 
onze onderzoeksplannen en –resultaten 
bij congressen en seminars. Jaren later 
kwamen we elkaar op de gang tegen op 
de 7e verdieping van het L-gebouw: nu als 
collega’s!
Nicole: Het leek mij leuk om de 
academische wereld te combineren met 
de praktijk. Ik werk daarom een dag per 
week bij Springplank040, een organisatie 
in Eindhoven die dak- en thuislozen via 
werk probeert te helpen re-integreren in 
de maatschappij. Ik evalueer deze aanpak, 
en breng de achtergrond en risicofactoren 
van deze doelgroep in kaart. Omdat er 
ook mensen met een strafblad aan het 
programma deelnemen, is dit onderzoek 
ook relevant voor mijn baan bij criminologie 
aan de EUR. Het is erg leuk om theorieën 
uit de criminologie in de praktijk tegen 
te komen, zoals voormalig daklozen die 
vertellen dat ze stopten met criminaliteit 
toen ze een vriendin kregen.

De agenda van… Nicole Haas en Karin 
van Wingerde

Door: Nicole Haas & Karin van Wingerde

Karin van Wingerde
Studeerde criminologie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Promoveerde 
(2012) op de vraag of  er van sancties een 
afschrikwekkende werking uitgaat op het 
gedrag van bedrijven in de afvalbranche. 
Werkte na haar promotie een tijdje als 
onderzoeker bij de Rekenkamer Rotter-
dam. Is sinds september 2013 weer terug 
aan de EUR. Geeft de vakken: Actoren in 
de rechtshandhaving (B2); Doing Crimi-
nological Research: Methodological and 
Ethical Issues (Master); Corporate and 
White-collar crime (Master).

Nicole Haas
Studeerde psychologie aan de Univer-
siteit Maastricht. Promoveerde (2010) op 
het onderwerp ‘maatschappelijke steun 
voor eigenrichting’. Deed postdoc onder-
zoek in Argentinië naar politiegeweld en 
corruptie. Werkt bij de EUR sinds feb-
ruari 2014. Geeft de vakken: Psychologie 
(B1); Criminele Carrières (B2); Jeugd-
criminaliteit en Interventies (Master).Foto: Nicole Haas en Karin van Wingerde





Door: Richard Staring & René van Swaaningen

Van 15 maart tot 21 maart zijn we met 
de studievereniging CIA en een groep 
van 30 studenten in Athene geweest. Het 
centrale thema van de studiereis ‘irreguliere 
migratie en de bewaking van de Europese 
buitengrens’ had niet treffender gekozen 
kunnen worden op een moment dat het een 
na het andere bericht over boten volgepakt 
met ouderen, vrouwen, kinderen en vooral 
veel jonge mannen op de Middellandse Zee 
richting de Italiaanse of  Griekse eilanden 
koers zetten om daar niet zelden ter 
verongelukken. We hebben de studenten 
al op verschillende interessante en mooie 
studiereizen mogen vergezellen. We hebben 
in Istanbul met studenten met topjes aan 
en op naaldhakken langs de oude muur en 
in de arme conservatieve migrantenwijken 
gelopen. In Boekarest hebben we 
Romawijken bezocht, ons de soep van 
koeien ingewanden laten smaken en de 
gesproken met medewerkers van NGO’s die 
slachtoffers van mensenhandel opvingen. 

In Rabat hebben we geluisterd naar verhalen 
over de Arabische lente, op kamelen 
rondgereden, in woestijnen overnacht  en 
met vertegenwoordigers van de lokale 
UNHCR de vluchtelingenproblematiek in 

Marokko besproken. Maar zonder al deze 
en andere CIA reizen te kort te willen 
doen, spande Athene wat ons betrof  – tot 
dusverre althans - de kroon. Het centrale 
verbindende thema, de georganiseerde 

activiteiten en natuurlijk het gezelschap 
studenten en tutoren maakten dit tot een in 
alle opzichten tot ‘een niet snel te vergeten 
reis’. Onder de inspirerende woorden van 
Alex Vermunt - “we gaan niet collectief  
eten, maar je kunt wel eten met de groep” 
- werd niet alleen overdag, maar ook in 
de avonden regelmatig met (een groot 
deel van) de groep gegeten, gedronken en 
gedanst.

Doordat de contacten met de Griekse 
ombudsman Vasilis Karydis, die als 
hoogleraar criminologie ook deelneemt 
aan ons Common Study Programme on 
Critical Criminology, al hecht waren zijn 
we overal met open armen ontvangen 
en kregen we toegang tot locaties die we 
anders waarschijnlijk niet zo snel zouden 
hebben gehad. Het eerste bezoek, aan een 
aanmeldcentrum voor asielzoekers, was al 
meteen bijzonder confronterend. Waar wij 
gewoon door konden lopen, stonden de 

Hoe Kenny de weg kwijt raakte 
in Athene
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Tijdens de onderwijsvrije week in maart ging een gezellige groep CIA’ers, inclusief  tutoren en de professoren Staring 
en Van Swaaningen op studiereis. De bestemming was Athene, wat gezien de timing, maar ook wat de stad te 
bieden had, een fantastische keus. Richard Staring en René van Swaaningen geven u een indruk van deze week laten 
u weten hoe zij deze geweldige studiereis hebben ervaren. 

“We gaan niet 
collectief  eten, 
maar je kunt 

wel eten met de 
groep”

CIA ACTIVITEITEN

Foto: Richard Staring en René van Swaaningen amuseerden zich tijdens de studiereis

“Ondanks het feit dat 
er een ‘snel-loket’ voor 
Syrische vluchtelingen 

was, kon de dienst maar 
dertig aanvragen per dag 

behandelen”



AUGUSTUS 2015 // CIA MAGAZINE // 15

asielzoekers in een kilometer lange rij voor 
de poort te wachten om geregistreerd te 
worden. Ondanks het feit dat er een ‘snel-
loket’ voor Syrische vluchtelingen was, 
kon de dienst maar dertig (!) aanvragen 
per dag behandelen. Hiervan, van de 
eindeloos wachtende mannen, vrouwen 
en kinderen, en van een aantal gesprekjes 
met enkele vluchtelingen, werd iedereen 
toch wel even stil. Typerend voor onze 
bezoeken was ook dat we eigenlijk 
nauwelijks ‘politiek correcte’ verhaaltjes 
kregen opgedist, maar dat onze Griekse 
gastheren zo open het eerlijke verhaal 
vertelden, ook al was die werkelijkheid vaak 
niet zo mooi. Een goed voorbeeld hiervan 
was het hoofd van Griekse kustwacht 
commodore Karageorgopoules, die ons 
in het enorme marinegebouw in de haven 
van Piraeus te woord stond. Op de vraag 
welk gevolg het elf  kilometer lange hek op 
de tweehonderd kilometer lange landsgrens 
tussen Turkije en Griekenland had gehad 
voor de vluchtelingenstroom, antwoordde 
hij zonder aarzelen: “dat meer migranten 
de weg over zee kiezen en daar niet zelden 
bij om het leven komen.” Tegelijkertijd 
ontkende hij stellig dat er sprake was van 
zogenaamde push backs: het terugduwen 
van vluchtelingen die vanuit Turkije 
Griekenland over zee bereikten naar de 
Turkse territoriale wateren. Een stelligheid 
die niet verwonderlijk is in het licht van de 
forse kritiek die Griekenland recentelijk 
hierover heeft ontvangen vanuit de 
Europese Unie. Ook vertelde hij uitvoerig 
over de verschillende nieuwe werkwijzen 
van de georganiseerde mensensmokkelaars. 
Niet alleen de inzet van luxe jachten voor de 
geprivilegieerde overkomsten maar ook de 
inzet van commerciële vrachtboten die zich 
net buiten de territoriale wateren bevinden 
en waar vluchtelingen vanaf  het land per 
boot naar toegebracht worden, behoorden 
tot de inzichten die Karageorgopoules naar 
voren bracht. Bij Frontex, het EU-korps 
dat voor de bewaking van de Europese 
buitengrenzen zorgt, en dat gehuisvest was 
in hetzelfde gebouw als de kustwacht, was 

de sfeer aanmerkelijk minder open. Vragen 
over het ogenschijnlijk tegenstrijdige 
karakter van de taken van Frontex, waarbij 
het toezicht op de Europese buitengrenzen 
moet worden gecombineerd met het redden 

van mensenlevens, werden door de Frontex 
vertegenwoordiger helaas maar ten dele 
beantwoord. 

Het bureau van de Griekse ombudsman 
had over de thema’s van onze studiereis 
net twee rapporten afgerond: één over 
de tekortkomingen van de opvang van 
vluchtelingen in Griekenland en één over 
de fascistische partij Gouden Dagenraad. 
Het was interessant om te zien hoe de 
mensen die zich met de opvang van 
vluchtelingen bezig houden hun stinkende 
best doen om er met de geringe middelen 
die zij hebben er het beste van te maken 
en de ombudsman zijn kritische rapport 
toch eigenlijk wel een beetje kwalijk namen. 
Ook interessant was, om na het verhaal 
van de president van de rechtbank, die de 
rechtszaak tegen de leiders van de Gouden 
Dagenraad vanwege racistisch geweld in 
georganiseerd verband had voorbereid, met 
de auteur van het ombudsmanrapport door 

de – weinig toeristische – buurten te lopen 
waar deze fascisten hun electoraat werven. 
Yiannis Boutselis – zo heet de betreffende 
medewerker van de ombudsman – had 
bij iedere historische plek een interessant 
verhaal, waarbij ook de controverses met 
de anarchistische jongeren goed werden 
belicht en waar, bij de Politechnische 
Universiteit, de link met het verleden – de 
studentenopstand die in 1973 door tanks 
van de toenmalige militaire junta bloedig 
werd neergeslagen – nadrukkelijk werd 
gelegd. 

Wat tevens moet worden opgemerkt is 
dat de sfeer uitstekend was. Mede doordat 
er – voor het eerst! – heel veel heren mee 
waren, leek het wel eens alsof  we met de 
harde kern van Feyenoord op stap waren, 
maar ach, echt gênant werd het niet en er 
zijn geen oudheden vernield. Spreekkoren 
waren er wel: over iemand die ‘anders 
geaard’ was (we noemen geen namen) of  
over Kenny van de Weg, de man waarvan je 
je afvraagt waarom die altijd in de weg loopt. 
Ter aankondiging daarvan ging een zekere 
‘Van Raakschot’ (een pseudoniem) op een 
stoel staan, zakte door de knieën, maakte 
bezwerende gebaren met zijn armen en 
dan… dan barstte de menigte Rotterdamse 
hooligans los. De beide hoogleraren 
hadden ook al snel een niet nader bekend 
te maken bijnaam gekregen – die met name 
veelvuldig klonk toen zij bij de pubquiz op 
de allerlaatste plaats belandden. Het was 
maar goed dat we vaak een apart zaaltje 
hadden in een restaurant! 

De reis liep echt op rolletjes. Dus “dames 
en heren, mondjes weer dicht”; hulde aan 
de organisatoren! 

“Het leek wel 
eens alsof  we met 
de harde kern van 
Feyenoord op stap 
waren, maar ach, 
echt gênant werd 
het niet en er zijn 

geen oudheden 
vernield”

“Het centrale verbindende thema, de georganiseerde 
activiteiten en natuurlijk het gezelschap studenten 
en tutoren maakten dit tot een in alle opzichten tot 

“een niet snel te vergeten reis”

CIA ACTIVITEITEN



tussenwerelden leven. Door de manier 
waarop bijvoorbeeld dakloze geestburgers 
in trailercamps leven, en hoe zij zich buiten 
hun eigen wereld manoeuvreren, is letterlijk 
onzichtbaar geworden voor de gewone 
burger. Wat wordt gezien en wat wordt 

niet gezien? Vooral dit laatste heeft Ferrells 
focus gekregen in zijn veldobservaties. 
Er zijn heel veel aspecten van de realiteit. 
Wat wordt er gezien en wat niet? En wat 
is de criminaliteit die gepleegd wordt tegen 
de zichtbare en onzichtbare realiteit? Wat 
gebeurt er allemaal in de stad, wanneer 
allemaal verschillende groepen naar de stad 
komen? 

Sommige mensen zijn onwelkom en 
worden weggeduwd. Hierdoor kunnen 
deze mensen niet meer meedoen en zijn ze 
sociaal dood. Ze worden niet buitengesloten 
door ze in een gevangenis op te sluiten, 
ze worden ook niet echt gedood, maar ze 
worden sociaal buitengesloten. Omdat 
ze niet langer onderdeel zijn van iets, 
worden ze ghosts. Ferrell wil weten hoe 
wij deze mensen kunnen begrijpen. Hij wil 
weten wie deze mensen zijn, hoe ze leven, 
hoe het is om een ‘niemand’ te zijn, om 
niet te worden gezien, niet mee te tellen. 
Enerzijds zijn de geesten de mensen die 
geen onderdeel uitmaken van onze realiteit, 
maar ze zijn er wel. Voorbeelden die Ferrell 
aanhaalt zijn het leven van een prostituee 
(vaak een seksimmigrant) of  criminelen die 
net uit de gevangenis zijn. Men staat als in 

Begin mei vond weer een halfjaarlijkse Common Session, de internationale studiebijeenkomsten van het Common 
Study Programme in Critical Criminology waar de EUR in participeert, plaats. Dit zijn bijeenkomsten waar 
(hoofdzakelijk master en PhD) studenten criminologie van tien Europese universiteiten en één Amerikaanse hun 
eigen werk presenteren en bediscussiëren en waar zij ook gastcolleges krijgen van de docenten van die elf  universiteiten. 
Naast kennisuitwisseling en de mogelijkheid die wordt geboden een kijkje te nemen in de criminologie van andere 
landen, is er ook ruim de tijd om te socializen. Dit jaar was Hamburg aan de beurt om de lente-editie van de 
Common Sessions te organiseren, die als thema ‘Crimes Against Reality’ had. De Erasmus Universiteit Rotterdam 
werd vertegenwoordigd door twaalf  studenten, drie promovendi, één tutor en één hoogleraar.

De Universiteit Hamburg is de grootste 
instelling voor onderzoek en onderwijs 
in het noorden van Duitsland en behoort 
tot de vier grootste universiteiten van 
Duitsland. We vonden het een schitterende 
universiteit, daar veel gebouwen nog geheel 
in oude staat verkeren. Ditzelfde geldt 
overigens ook voor de rest van Hamburg. 

Het congres werd geopend door de 
congresvoorzitter professor Susanne 
Krasmann van de Universiteit Hamburg. 
Daarna werd het woord overgedragen aan 
professor Christine Hentschel (eveneens uit 
Hamburg), die ons van een welkomstswoord 
voorzag en dieper inging op het thema 
‘Crimes Against Reality’. De vraag van wat 
(een goede weergave van) de werkelijkheid 
is, hebben de kritische criminologen zich 
al vele jaren gesteld. Het deconstrueren 
van wat criminaliteit is, wat een crimineel 
is en wie ‘de terrorist’ is, speelt hierbij een 
belangrijke rol. Wanneer noemt men iets 
crimineel en wanneer antisociaal? Voor 
georganiseerde en witteboordencriminaliteit 
geldt een zelfde benoemingsprobleem: 
is er sprake van criminaliteit of  wordt 
er ‘gewoon’ zaken gedaan? Het thema 
‘Crimes Against Reality’ omvat zowel 
de digitalisering van de werkelijkheid, 

waardoor we steeds meer in cyberspace 
leven (real virtuality), maar ook fenomenen 
waarbij de plaats en de tijd waarop delicten 
worden gepleegd verder gaan dan de 
traditionele criminologische inzichten 
over toezicht (bijv. drones) of  dader- (bijv. 
predictiestudies) en slachtofferschap (bijv. 
niet-menselijke dieren of  ecosystemen als 
slachtoffer). Van de vele uitdagingen waar 
criminologen zich voor gesteld zien, is de 
ontwikkeling van een criminologie van Big 
data misschien wel één van de grootste. 
Het geeft de vraag omtrent criminaliteit 
een andere draai, reality has gone virtual. 
Enerzijds is er sprake van continuïteit 
van bepaalde vormen van criminaliteit, 
anderzijds ontstaan er voortdurend nieuwe 
criminaliteitsproblemen. 

Jeff  Ferrell (TCU/Kent) – Ghost 
Ethnograpy

Na de openingssessie werd het woord 
gegeven aan professor Jeff  Ferrell. Ferrell 
sprak over zijn nieuwe onderzoek naar de 
etnografie aan de rand van de maatschappij. 
Hierin ging het om mensen, die ‘sociaal 
dood’ zijn, vandaar dat hij hen gemakshalve 
‘geesten’ noemde, en trok dit door naar 
een groep mensen die in zogenoemde 

ONDERWIJS

Hamburg 4-6 mei Common Study Sessions 

Door: Roos Slenters, Mitchell van Waaij & Kim Geurtjens
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“De vraag van wat een 
goede weergave van de 

werkelijkheid is, hebben 
de kritische criminologen 
zich al vele jaren gesteld”



betweener als het ware permanent in een 
wachtstand: men wacht op een volwaardig 
lidmaatschap van de samenleving. Een van 
de kritiekpunten die vanuit de zaal naar 
voren werd gebracht is dat mensen in hun 
eigen belevingswereld helemaal niet sociaal 
dood zijn. Zij creëren immers ook hun 
eigen wereld. 

Parallelle sessies

Elke ochtend en middag waren er sessies 
in kleinere groepen. Die kunnen wij 
niet allemaal behan-delen: wij zullen 
ons in dit verslag daarom concentreren 
op de Rotterdamse bijdragen. Door de 
hoeveelheid presentaties zijn er parallelle 
sessies gehouden die waren ingedeeld 
op thema. Bij deze sessies werd door 
(PhD-) studenten en docenten onderzoek 
gepresenteerd. Over elke pre-sentatie 
werd vervolgens gediscussieerd. Deze 
discussie was soms fel: er zit tenslotte 
een zaal vol kritische criminologen. Dit 
is echter een mooie gelegenheid bij de 
Common Session, zeker voor studenten 
die nog met hun afstudeeronderzoek 
bezig zijn. Kritiek en commentaar zorgt 
voor nieuwe ideeën, toevoegingen en 
verbetering, het voorkomt dat open deuren 
worden ingetrapt en helpt tunnelvisies te 
vermijden, waardoor het onderzoek naar 
een hoger niveau kan worden ge-bracht. 
Ook onze studenten van de Erasmus 
Universiteit hebben gepresenteerd. 
Bram Emmen heeft zijn onderzoek over 
Foucaults bio-politieke theorie op de 
Big Data samenleving gepresen-teerd. 
Mitchell van Waaij heeft zijn masterscriptie 
gedeeltelijk gepresenteerd. Hij vertelde 
over hoe trollen, al dan niet ingehuurde 
provocateurs, op doelbewust berichten op 
internetfora en weblogs plaatsen, die flames; 
voorspelbare emotionele reacties kunnen 
oproepen binnen de ge-geven context 
van de hoofdideologie van dergelijke sites. 
Svetlana Vrubleuskaya, die stage loopt bij 
de AFM, heeft een onderwerp uit haar 
scriptie gelicht: is omkoperij een misdaad 
van de machti-ge of  is het gewoon de 
hedendaagse realiteit in de internationale 
zakenwereld? Naast de studen-ten hebben 
ook twee PhD-studenten gepresenteerd. 
Timo Peeters heeft gepresenteerd over 
zijn onderzoek in Brazilië waar hij een 
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sloppenwijk vergelijkt heeft met een gated 
community in Brazi-lië: City built by fear. 
Wytske van der Wagen heeft gepresenteerd 
over het onderwerp dat niet alleen mensen, 
maar ook computers een bepaalde vorm 
van agency hebben. Dat klinkt misschien 
futuristisch, maar aan de hand van een 
analyse van botnets laat zij zien dat het 
dichter bij ligt dan dat men zou verwachten. 

Positieve criminologie

Op woensdag 6 mei startte de dag met de 
lezing over het net verschenen boek Positive 
criminology: Reflection on care, belonging 
and security. De auteurs waren aanwezig om 
hun boek te promoten: Brenda Oude Breuil 
(Utrecht), Simon Hallsworth (Suffolk) en 
Phill Carney (Kent). 

Er komen in het boek veel disciplines 
samen. Deze multidisciplinariteit is een 
bekend fenomeen binnen de criminologie. 
Brenda Oude Breuil vertelt eerst over 
wat het boek niet is: het is geen nieuwe 
richting in de criminologie en het is ook 
geen positivistische criminologie. Het gaat 
over op een andere manier kijken naar 
techniek en veiligheid en nieuwe lagen 
aanbrengen aan David Garland. Zij wijst 
op het gevaar van tunnelvisie en bovendien 
is het volgens haar gemakkelijk om kritiek 
te geven, maar is het ook tijd voor een 
alternatief  naast alle kritiek. Als het in het 
(publieke) debat gaat over veiligheid, gaat 
het vaak over beveiliging van mensen en 
voorwerpen. Zelden gaat het over echte 
veiligheid, namelijk liefde, vriendschap 
en je thuis voelen. Simon Hallsworth vult 
haar aan met de vraag wat er fout gaat met 
veiligheid. Hij gebruikt hierbij de metafoor 
van een tuin: je moet zorgvuldig aandacht 
aan je tuin geven. Dit geldt eveneens voor 
veiligheid. Positieve criminologie verwijst 
naar de focus op individuele ontmoetingen 
met als gevolg positief  ervaren invloeden. 
Het afstand doen van deviant gedrag en 
criminaliteit wordt bewerkstelligd door 
formele en informele therapieprogramma’s 
en interventies, zoals zelfhulpgroepen met 
de nadruk om positieve sociale elementen. 
Deze positieve sociale elementen zoals 
blootstelling aan goedheid en sociale 
aanvaarding benadrukken de positieve 
persoonlijke eigenschappen zoals 

veerkracht en samenhang. Daar waar de 
traditionele criminologie zich voornamelijk 
focust op de factoren en processen die 
individuen en groepen leiden tot wat wordt 
gedefinieerd als afwijkend en crimineel 
gedrag, is de positieve criminologie 
gefocust op behandeling en revalidatie 
van individuen en groepen die afwijkend 
en crimineel gedrag hebben vertoond. 
Bij deze behandeling wordt de nadruk 
gelegd op de positieve ervaringen die 
kunnen voorkomen. Er wordt uitgegaan 
van de werkzame kracht in de menselijke 
ontmoetingen en bijvoorbeeld een warm 
thuis, dit kan voor ieder iets anders zijn.

Als afsluiting van het congres vond er een 
groot debat plaats. Aan de hand van een 
stelling wordt het debat gevoerd waarna aan 
het eind door middel van stemming in de 
zaal een winnaar bekend wordt gemaakt. De 
stelling omvatte een reality check en luidde: 
om de criminologische problemen van 
vandaag te begrijpen moeten we de in de 
jaren zestig gelegen wortels van de kritische 
criminologie loslaten. Benedikt Lehmann 
en Keith Hayward (voor de stelling) namen 
het op tegen David Porteous en René van 
Swaaningen (tegen). Na een vurig debat 
werden door middel van de stemming onze 
eigen hoogleraar en David Porteous als 
winnaar van het debat aangewezen. 

Het congres werd afgesloten met de 
aankondiging van de volgende Common 
Sessions. Deze zullen van 2-4 december 
aan onze eigen universiteit plaatsvinden. 
Het thema is dan: Fortress Europe and 
the Solidarity project. Schrijf  de datum 
vast in je agenda en houd de website 
van het Common Study Programme 
commonstudyprogramme.wordpress.com 
in de gaten! Daar kun je ook nog videos van 
de plenaire lezingen uit Hamburg vinden.

“Als het in het publieke debat gaat over veiligheid, gaat het vaak over 
beveiliging van mensen en voorwerpen. Zelden gaat het over echte veiligheid, 

namelijk liefde, vriendschap en je thuis voelen”

“Na een vurig debat 
werden door middel van 
de stemming onze eigen 
hoogleraar en David 

Porteous als winnaar van 
het debat aangewezen”



Waar we eerst de cyber-ruimte zagen als 
een wereld die enkel naast onze ‘offline’ 
wereld bestond, begint langzaamaan het 
besef  te groeien dat deze werelden niet 
altijd los van elkaar staan; Inmiddels heeft 
96% van de Nederlandse huishoudens 
toegang tot het internet (Eurostat, 2015) 
en door de snelle ontwikkelingen op het 
gebied van the Internet of  Things (IoT) 
staan steeds meer systemen met elkaar in 
verbinding. Het vermengen van deze twee 
werelden zorgt ook voor toegenomen 
mogelijkheden om ‘klassieke’ delicten zoals 
seksueel kindermisbruik en stalking in het 
digitale domein uit te voeren (van Erp, Stol 
& van Wilsem, 2013). Dit roept de vraag op 
in hoeverre de online en offline daders van 
dergelijke delicten overeenkomen. Eerst zal 
worden ingegaan op de daders van seksueel 
kindermisbruik, om vervolgens stalking 
onder de loep te nemen. Ik zal afsluiten met 
een korte conclusie en enkele interessante 
literatuuraanbevelingen. 

Seksueel kindermisbruik
Manon Kleijn benoemde in een 
interview in het vorige themanummer 
(over outsiders) van dit tijdschrift al de 
mogelijkheid dat internet contact met 
kinderen voor kinderpornodownloaders 
en kindermisbruikers mogelijk makkelijker 
maakt. Zij wees daarnaast op het risico 
van het overstappen van ‘hands off ’- 
naar ‘hands on’ delicten. Het zich online 
toegang verschaffen tot, of  verzamelen 
of  verspreiden van, kinderpornografisch 
materiaal is een wezenlijk ander delict 
dan ‘hands on’ kindermisbruik en op 
grond hiervan zou men verwachten dat 
er ook verschillen tussen de daders te 
vinden zijn. Aan de andere kant zou het 
zo kunnen zijn dat dezelfde factoren 
voor beide dadergroepen tot dit regel 

overtredend gedrag leiden (Babchishin, 
Hanson & Hermann, 2011). Om dergelijke 
vraagstukken beter te kunnen bestuderen, 
is het nuttig om meer informatie te hebben 
over de daderpopulaties. In dit stuk zullen 
twee (redelijk) recente meta-analyses 
van verschillen tussen online en offline 
daders uiteengezet worden, aangevuld met 
enkele mogelijke verklaringen voor deze 
verschillen. 

In het onderzoek van Babchinshin et al. 
(2011) wordt de daderpopulatie opgesplitst 
in twee groepen: personen die ooit een 
online dader zijn geweest en personen 
die enkel offline dader zijn geweest. 
De voornaamste verschillen die in deze 
meta-analyse werden gevonden, waren 
dat online daders minder vaak tot een 
minderheidsgroep behoorden en dat zij 
minder vaak slachtoffer waren geweest 
van fysiek geweld. Qua psychologische 
kenmerken viel vooral op dat online daders 
meer empathie hadden voor de slachtoffers, 
dat zij minder cognitieve verstoringen 
hadden en dat zij zich minder emotioneel 
identificeerden met kinderen dan offline 
daders. Deze psychologische kenmerken 
worden door de auteurs aangedragen als een 
mogelijke verklaring van het minder plegen 
van ‘hands on’ delicten: online daders 
zouden meer remmende psychologische 
mechanismes hebben. Een ander verschil 
was dat de online daders hoger scoorden 
op pedoseksualiteit, hetgeen misschien 
verklaard kan worden door het feit dat 
online daders vaak alleen vervolgd worden 
als de afgebeelde kinderen duidelijk 
minderjarig zijn, in tegenstelling tot offline 
overtreders die vaak ook vervolgd kunnen 
worden vanwege handelingen met 16- 
of  17-jarigen (Babchinshin et al., 2011; 
Babchinshin et al., 2015). 

In een recentere analyse door Babchishin, 
Hanson en Vanzuylen (2015) is een van de 
grootste beperkingen van de studie uit 2011 
weggenomen: door de hoeveelheid nieuwe 
data die vanaf  2011 aan de literatuur is 
toegevoegd, konden zij nu daders die zowel 
online als offline een delict hadden begaan 
in een aparte (‘gemixte’) groep opnemen. 
Zij trekken ongeveer dezelfde conclusies 
wat betreft de (remmende) werking die 
bepaalde psychologische factoren kunnen 
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Klassieke delicten in cyberspace: een 
vergelijking	tussen	online	en	offline	daders
Door: Mike Pieters
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hebben, en voegen daar de routine 
activiteiten theorie (van Cohen & Felson, 
1979) als verklarende factor aan toe. Uit 
de meta-analyse van deze auteurs blijkt 
namelijk dat de offline, ‘hands on’ daders 
vaker toegang hebben tot kinderen in hun 
omgeving dan daders die enkel online hun 
delicten pleegden. De online daders hebben 
bovendien meer toegang tot het internet 
dan de offline daders. De gemixte groep 
had evenveel internet-toegang als de online 
daders, maar hun toegang tot kinderen zat 
–zoals verwacht aan de hand van de routine 
activiteiten theorie– tussen die van online 
en offline daders in.

Cyber-stalken
Jansen et al. (2013) definiëren stalking als 
“het bewust herhaaldelijk lastigvallen en 
achtervolgen van een persoon met de 
bedoeling die persoon iets te laden doen 
óf  hem/haar bang te maken”. Door de 
toegenomen communicatiemogelijkheden 
en de online beschikbare hoeveelheid 
‘persoonlijke’ informatie, kan stalking ook 
online worden uitgevoerd en sommige 
onderzoekers menen dat cyber-stalking 
de eerste stap kan zijn naar stalking ‘in 
real life’ (Dreβing et al., 2014; Marcum, 
Higgins & Ricketts, 2014). Cyber-stalking 
kan voor de slachtoffers schadelijk zijn 
en onder andere gepaard gaan met 
gevoelens van machteloosheid en depressie 
(Marcum et al., 2014), gevolgen die door 
McFarlane en Bocij (2003) ook beschreven 
worden voor offline stalking. In 2012 is 
volgens Jansen et al. (2013) 1,0% van de 
Nederlandse bevolking slachtoffer van 
cyberstalking geweest, hoewel diverse 
onderzoeken in het buitenland suggereren 
dat slachtofferschap misschien wel veel 
hoger ligt (zie bijvoorbeeld McFarlane 
& Bocij, 2003 of  Dreβing et al., 2014); 
Zowel de ernst, als de omvang van dit 
fenomeen maken dus dat het nodig is om te 
analyseren hoe (en of) de online en offline 
daders gerelateerd zijn. In tegenstelling tot 
de grote hoeveelheid informatie die over 
online seksueel kindermisbruik beschikbaar 
is, is cyberstalking een onderwerp waar 
minder (samenhangend) over gepubliceerd 
is. Voor zover mij bekend zijn er geen meta-
analyses gepubliceerd over de relatie tussen 
online en offline stalkers, dus hier gegeven 
beschrijving is gebaseerd op een aantal 
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(veelgeciteerde) publicaties. 
Een van de voornaamste overeenkomsten 
tussen beide daderpopulaties is dat ze vaak 
dezelfde motivatie hebben: het draait om 
het hebben van invloed en het uitoefenen 
van macht over het slachtoffer (Maxwell, 
2001; Pittaro, 2007). Boosheid of  woede 
is vaak ook een belangrijke factor (Pittaro, 
2007). Hoewel de relatie tussen dader en 
slachtoffer niet altijd hetzelfde is, gaat het 
bij zowel bij de online als offline vorm van 
het delict vaak om een mannelijke dader, 
een vrouwelijk slachtoffer en is er vaak 
sprake van een mislukte relatie voorafgaand 
aan het stalken; Vrouwen zijn online wel 
wat vaker daders dan offline (Maxwell, 
2001). Daarnaast dient ook opgemerkt te 
worden dat er bij online stalking minder 
vaak een persoonlijke relatie bestond 
tussen dader en slachtoffer en dat er dus 
vaker (in ongeveer 30% van de gevallen) 
sprake was van onbekenden (Marcum, 
Higgins & Ricketts, 2014). Bovendien 
blijkt dat online en offline stalking ook 
relatief  vaak samen voorkomen (dus met 
overeenkomende daders), waarbij 42% van 
de cyberstalkgevallen een gelijktijdig begin 
kent van online en offline stalking, het in 
16% van de gevallen begon met offline 
stalking en de online vorm in 17% eerst 
plaatsvond (Marcum et al., 2014). 

In de vorige paragraaf  werd duidelijk dat 
er wat betreft persoons- en een aantal 
overige kenmerken vooral kleine verschillen 
tussen de dadergroepen te vinden zijn. In 
een publicatie in 2003 hebben McFarlane 
en Bocij een typologie gemaakt van 
cyberstalkers, en die vergeleken met 
typologieën van ‘normale’ stalkers. Deze 
indeling wordt nog steeds gebruikt (zie 
bijvoorbeeld Pittaro, 2007) en laat zien 
dat er toch (grote) kwalitatieve verschillen 
tussen de groepen zijn. Hoewel er veel 
verschillende typologieën voor offline 
daders zijn, houden we nu het volgende 
onderscheid aan: erotomaan (in de waan 

dat de gestalkte persoon op ze verliefd 
is); obsessief  verliefd (vaak op een 
persoon waar geen band mee bestaat in de 
offlinewereld); en simpelweg obsessioneel 
(met een vorige liefde, of  om wraak op 
iemand te nemen). De gevonden online 
typologie was de volgende: wraakzuchtige 
cyberstalker (stalkt op een hele felle en 
bedreigende manier, vaak ook offline); 
‘samengestelde´ cyberstalker (vooral uit op 
het veroorzaken van ongemak en constante 
irritatie); intieme cyberstalker (gericht op 
het inpalmen of  aandacht krijgen van het 
slachtoffer, deze groep wordt opgedeeld 
in ex-geliefden en vluchtig ontstane 
gepassioneerde stalkers); en collectieve 
cyberstalkers (werken samen, vaak om via 
ICT-middelen meerdere slachtoffers te 
stalken). De intieme cyberstalker komt het 
meest overeen met de daders uit de offline 
typologie, maar de andere groepen hebben 
geen of  geen goede offline tegenhanger 
(McFarlane & Bocij, 2003) en ook hier werd 
weer een verschil in ICT-vaardigheden en 
fysieke toegang/nabijheid gesuggereerd 
(Pittaro, 2007) net als in het geval van 
seksueel kindermisbruik. 

In het artikel van Pittaro (2007) wordt 
voorgaande typologie ook gehanteerd en 
worden mogelijke verklaringen gegeven van 
het stalkgedrag. Enerzijds wordt gerefereerd 
aan de sociale leertheorie en conditionering, 
waaruit wordt geconcludeerd dat 
cyberstalkers het best genegeerd kunnen 

worden, en anderzijds wordt met de 
rationele keuze-theorie beargumenteerd 
dat de relatieve anonimiteit en het gemak 
waarmee het delict kan worden gepleegd 
een belangrijke factor zijn (waar op 
dit moment niet veel aan gedaan kan 
worden). De conclusie is ook hier dat de 
routine-activiteiten theorie een belangrijke 
verklaring kan leveren (Pittaro, 2007). 

Conclusie
Waar in het geval van seksueel 
kindermisbruik een redelijk duidelijke 
vergelijking gemaakt kon worden tussen 
offline en online daders, was dit bij stalking 
minder makkelijk. Bij beide delicten werd de 
routine-activiteiten theorie –en de daarmee 
samenhangende toegang tot (potentiële) 
slachtoffers en middelen om het delict te 
plegen– als een goed toepasbare theorie 
genoemd. Psychologische factoren 
hadden in de kindermisbruikliteratuur 
een duidelijkere rol dan in de literatuur 
over cyberstalking. Ten slotte moet 
geconcludeerd worden dat er belangrijke 
kwantitatieve en kwalitatieve verschillen te 
vinden zijn tussen de dadergroepen, maar 
dat er ook significante overeenkomsten zijn 
voor beide onderzochte delicten. 

Degenen die meer willen weten over 
dit onderwerp, kan ik allereest aanraden 
om de artikelen uit de referentielijst zelf  
te bestuderen aangezien het gezien de 
(beperkte) omvang van dit artikel niet 
mogelijk was om alle details te bespreken. 
Daarnaast zijn de volgende artikelen 
interessante aanknopingspunten om meer 
te weten te komen over cybercriminaliteit:
• Cyber agression: the relation between 
online offenders and offline social 
competence. (Schoffstall & Cohen, 2011)
• De rol van internet bij fraudedelicten. 
(Leukfeldt & Stol, 2012)
• What can gold farmers teach us about 
criminal networks? (Keegan et al., 2011) 
(Over wat ‘illegale’ gedragingen in het spel 
World of  Warcraft ons kunnen leren over 
offline illegale gedragingen)
• Risky internet behaviors: a case study 
of  online and offline stalking. (Dowdell 
& Bradley, 2010) (een casestudie naar een 
vijftienjarig meisje dat slachtoffer is van 
online en offline stalking) 
• Reporting and clearance of  cyberbullying 
incidents: applying “offline” theories to 
online victims. (Addington, 2013)

“Waar in het geval van 
seksueel kindermisbruik een 

redelijk duidelijke vergelijking 
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De geleidelijkheid van racisme

Door: Josephine van der Hoeven

Kun je zomaar alles zeggen en schrijven? Na de aanslag in Parijs op de redactie van Charlie Hebdo zijn ook in 
Rotterdam veel mensen samengekomen om te pleiten voor volledige persvrijheid. Uiteraard zijn de consequenties van 
de uitgaven van Charlie Hebdo bizar geweest. Maar de meningen verschillen als er wordt gekeken naar persvrijheid. 
Ik vind dat er meer moet worden opgelet bij teksten die gepubliceerd gaan worden.

Art 1 van de grondwet luidt: ‘Allen die zich 
in Nederland bevinden, worden in gelijke 
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie 
wegens godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht of  op 
welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ 
Ook belediging is een strafbaar feit. Maar 
dit is vaak in strijd met de vrijheid van 
meningsuiting waar steeds meer aandacht 
op wordt gevestigd. 

Op Facebook kwam ik enige tijd geleden 
een plaatje tegen als reactie op het 
boerkaverbod. Op de foto stond een tram 
afgebeeld in de vorm van een varken met 
als begeleidende tekst ‘De volgende stap: 
een moslimvrije tram’. De persoon die de 
foto plaatste deed dat niet anoniem. Veel 
mensen reageerden positief  en gaven de 
foto een like. Vrijheid van meningsuiting. 
Moet kunnen, toch?

Ik vond geschiedenis een van de leukste 
vakken op school. Mijn geschiedenisleraar 
was net een stripfiguur en precies 
de persoon waar je op hoopt bij een 
geschiedenisleraar. Hij vertelde bevlogen 
en gepassioneerd over zijn stokpaardje, de 
periode van de Tweede Wereldoorlog en de 
Jodenvervolging. De vaak verschrikkelijke 
verhalen die hij vertelde, leken te passen in 
het rijtje van heksenjachten en kruistochten; 
eeuwen geleden. Ik kon me haast niet 
voorstellen dat dit allemaal gebeurd was in 

de tijd waarin mijn grootouders leefden. De 
handelingen van de Nazi’s worden nog altijd 
als gruwelijk en inhumaan gestigmatiseerd. 
Het is lastig om in te denken dat mensen zo 
ver konden gaan.
Vooral in het laatste raakte ik steeds meer 
geïnteresseerd. Tijdens mijn profielwerkstuk 
ging ik me verder verdiepen in de nazi’s en 
hoe mensen blind leken te worden voor 
morele grenzen. Ik ging groepsgedrag en 
gehoorzaamheid bestuderen. Ik zag als 
een van de factoren van grenzen overgaan, 
dat het lijkt te ontstaan bij opkomende 
situaties. Grote daden beginnen met kleine 
stapjes. Ik zal het uitleggen aan de hand 
van het experiment uit 1974 van Stanley 
Milgram. Hier werden respondenten 
gevraagd om het menselijk geheugen te 
testen. Het werkelijke onderzoek was 
gericht op de invloed van autoriteit en of  
de autoriteit van een onderzoeker iemand 
er toe kan zetten om morele grenzen te 
overschrijden. De leerlingen waren eigenlijk 
acteurs en waren op de hoogte van het 
werkelijke doel. Als een leerling geen goed 
antwoord wist te geven, werd er door de 
respondenten een lichte schok gegeven. 
Hoe meer foute antwoorden, hoe hoger 
het voltage van de schok die werd gegeven 
door de respondenten. De respondenten 
gingen zo ver dat ze de dodelijke schok van 
450 volt toedienden. Omdat ze begonnen 
met een lage schok en steeds een hogere 
schok toe dienden, vonden respondenten 
het makkelijker om te gehoorzamen aan de 
onderzoeker. ‘All evil starts with 15 volts’ 
schreef  wetenschapper Zimbarbo naar 
aanleiding van dit onderzoek. 

Om even terug te komen op de Nazi’s; hier 
kan dezelfde situatie in herkend worden. 
Het begon met een langdurig heersend 
negatief  sentiment. Er was veel armoede 
en er waren veel problemen in Duitsland. 
Toen er een sterke politieke partij kwam, 
die een duidelijk plan had om de problemen 
op te lossen en onder leiding stond van 
een charismatische leider, leek een groot 
deel van het volk hier gevoelig voor. De 

“Op de foto stond een 
tram afgebeeld in de 

vorm van een varken, 
met als begeleidende 
tekst ‘De volgende 

stap: een moslimvrije 
tram’ ”

nationaalsocialistische partij vond dat de 
sterkeren het recht hadden de zwakkeren te 
overheersen. In het begin was de aandacht 
voor Joden relatief  laag. Maar stapje voor 
stapje werden de problemen verklaard door 
de ‘daden’ van het Joodse volk. Er werd een 
Jodenhaat gecreëerd op een hele beheerste 
en geleidelijke manier. Wat begint met 
vooroordelen gaat verder naar pesterijen. 
Er volgen nog vele stappen. Onder meer 
toegang die verboden wordt voor joden in 
bijvoorbeeld winkels. Ook het openbaar 
vervoer wordt Jodenvrij. 

Het openbaar vervoer Jodenvrij? Dat doet 
mij opeens verdacht veel denken aan de 
moslimvrije tram. 

“Het werkelijke 
onderzoek was gericht op 
de invloed van autoriteit 

en of  de autoriteit 
van een onderzoeker 

iemand er toe kan zetten 
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Een commissie binnen CIA houdt in dat een groepje leden samen met een bestuurslid druk bezig gaat met schrijven, 
sponsoren werven en vooral het organiseren van formele en informele activiteiten. Zonder commissies en commissiele-
den is er geen CIA, het afgelopen jaar hebben alle commissies fantastisch werk verricht voor CIA. Ook komend jaar 
zullen de commissies weer van start gaan, alle leden van CIA, van eerstejaars tot masterstudent, kunnen solliciteren 
voor een plekje in een gezellige en leerzame commissies. Hierbij een inkijkje in wat de commissies hebben gedaan en 
komend jaar gaan doen.

Acquisitie
Dit jaar is de acquisitiecommissie van 
start gegaan onder leiding van onze lief-
tallige commissaris extern, Eva Notté. 
De dames van acquisitie zijn meteen 
hard aan de slag gegaan met het bena-
deren van bedrijven. Eerdere sponsoren 
zijn benaderd, maar ook is er gewerkt 
aan de hand van een bedrijvenbestand 
en is er hard gezocht naar nieuwe spon-

soren. Alle belletjes en mailtjes van de 
commissieleden hebben hun vruchten 
afgeworpen, want we hebben een mooi 
resultaat bereikt door middel van de 
sponsoring van bedrijven! Naast spon-
soring van bedrijven, is de Club van 10 
ook weer van belang. Leden, oud-leden, 
familie en andere sympathisanten van 
CIA kunnen 10 euro bijdragen, wat ten 

goede komt aan CIA! De meiden heb-
ben veel geleerd van de commissie, zo-
als het representeren van je vereniging, 
communiceren met bedrijven en het 
leren omgaan met afwijzingen. Naast 
hard werken, was de commissie ook erg 
leuk! De vergaderingen waren altijd ge-
zellig en niet te vergeten: de etentjes!

De CIA commissiepagina, waar kan 
je komend jaar voor solliciteren?

Door: Veerle Bonestroo

Activiteiten
Dit jaar waren er veel enthousiastelin-
gen te vinden om activiteiten te orga-
niseren, dus commissaris activiteiten 
Laura ging van start met een grote, 
enthousiaste commissie. De activitei-
tencommissie organiseert formele en 
informele activiteiten voor de leden van 
CIA. De formele activiteiten zijn lezin-

gen en bezoeken aan instanties zoals 
een tbs-kliniek, een gevangenis of  het 
ministerie van Justitie. Bij een formele 
activiteit zorgen de commissieleden er-
voor dat er contact opgenomen wordt 
met de instantie, organisatie of  spreker, 
stellen een promotiebericht op, houden 
de aanmeldingen bij en begeleiden bij 

de activiteit zelf ! Dit jaar waren de in-
formele activiteiten ook een succes, de 
tweedaagse trip en de pubquiz waren 
goed bezocht. De activiteitencommis-
sie zorgt voor veel verschillende activi-
teiten, dus iedereen had het afgelopen 
jaar een leuke taak in deze commissie.

Eerstejaarsweekend
Zoals de naam al doet vermoeden, 
heeft de eerstejaarsweekendcommissie 
zorg voor het CIA introductieweek-
end begin dit collegejaar. Dit weekend 
is speciaal voor de nieuwe eerstejaars 
criminologiestudenten, de commissie 
probeert een er een criminologisch en 
vooral gezellig weekend van te maken! 

Verwacht veel spelletjes en activiteiten 
om medestudenten goed te leren ken-
nen, drie criminologisch relevante spre-
kers en natuurlijk een feest! De com-
missieleden zelf  dragen de zorg voor 
verschillende elementen voor het week-
end, zoals vervoer, eten en drinken, 
de sprekers, spelletjes of  de begroting. 

Naast de voorbereiding, gaan de com-
missieleden ook mee als begeleiding 
tijdens het eerstejaarsweekend. Deze 
commissie is een gezellige commissie, 
waar leuke dingen voor georganiseerd 
worden en natuurlijk de kans om het 
legendarische eerstejaarsweekend her te 
beleven!

Uitwisseling
Afgelopen jaar ging CIA voor de tweede 
keer op uitwisseling, dit maal naar Lon-
den! Londen is natuurlijk een prachtige 
stad waar genoeg te beleven is. Naast 
een leuke trip naar een stad, staat de 
uitwisseling ook meer in een educatief  
teken, en dan met name met een univer-
siteit uit de stad. De commissie had ge-
zorgd voor een leuke week met een in-

teressant educatief  programma. De be-
doeling van de uitwisseling is natuurlijk 
dat de studenten van de universiteit uit 
het buitenland ook weer een bezoekje 
brengen aan Rotterdam. Dit jaar brach-
ten de Britse studenten een bezoek aan 
Nederland. De werkzaamheden voor 
deze commissie houden in dat er een 
reis georganiseerd wordt, maar ook 

wordt er samen gewerkt met buiten-
landse universiteiten en studenten, en 
er moet een gezellig en educatief  pro-
gramma neer gezet worden. Een hele 
uitdaging, maar ook een ontzettend 
veelzijdige commissie. De commissie 
is alvast bezig om een leuke locatie in 
Europa te zoeken voor de komende uit-
wisseling.
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ICD
ICD staat voor Interstedelijke Crimino-
logie Dag. Elk jaar wordt deze dag ge-
organiseerd door CIA en onze Crimi-
nologische zusterverenigingen, CoDe 
uit Leiden en CDP uit Amsterdam. Als 
commissie wordt er samengewerkt met 
de commissies uit de andere steden. 
Dit collegejaar vond de ICD plaats in 

Amsterdam met het thema ‘Victimo-
logie’. Het was een leerzame dag en de 
commissie had gezorgd voor interes-
sant sprekers. De volgende ICD is in 
november en vindt plaats in Rotterdam. 
Omdat de Erasmus Universiteit en CIA 
gastheer is, is de commissie nu meer 
werk dan het afgelopen jaar. Het thema 

van de komende ICD is Mensensmok-
kel en Illegaliteit. Naast het benaderen 
van sprekers en andere inhoudelijke za-
ken, zal de commissie dit jaar natuurlijk 
ook bezig zijn met regelen van een lo-
catie, de catering, een borrel achteraf  en 
nog veel meer. 

FBI
Alle feesten, borrels en etentjes worden 
door deze mooie commissie georgani-
seerd. FBI staat dan ook voor het Feest 
& Bier Instituut en dat belooft toch be-
hoorlijk veel goeds. Het afgelopen jaar 
heeft deze commissie zijn naam zeker 

meer dan waar gemaakt. Alle feesten 
en borrels werden zeer druk bezocht 
en deze avonden zullen niet snel meer 
worden vergeten. Deze lijn zal zeker in 
het nieuwe jaar voortgezet worden en 
dit is dan ook zeker een commissie waar 

je bij wilt zitten als je graag een feestje 
viert! Heb jij leuke ideeen voor feesten 
of  heb je ervaring binnen het uitgaans-
leven, meld je hier dan voor aan en help 
met het verzorgen van wederom me-
morabele avonden!

Goede doelen commissie
De Goede Doelen commissie is dit jaar 
voor het eerst gestart. In samenwerking 
met Stichting MOVE. Deze organisa-
tie richt zich op de mindere wijken in 
Rotterdam, de studenten dragen hun 
steentje bij door samen te werken met 
leerlingen uit groep 7 en 8 van Rotter-

damse basisscholen. Het enthousiasme 
was groot, en er konden twee projecten 
van start gaan. De commissieleden ver-
zorgen lessen voor de kinderen, denken 
samen na over verbetering van de wijk 
en vertellen over studeren en de univer-
siteit. Als commissielid ben je natuurlijk 

actief  lid van CIA, maar ook zet je jezelf  
maatschappelijk in, kan je op een laag-
drempelige manier de studie in praktijk 
brengen en alvast ervaringen opdoen. 
Dit jaar was er een gemotiveerde com-
missie, ook volgend jaar is er de kans 
om mee te doen aan dit unieke project!

Reiscommissie
Het resultaat van de reiscommissie is 
welbekend, namelijk de fantastische 
studiereis naar Athene! In de onderwijs-
vrije week in maart vertrok een groep 
van meer dan dertig man naar Athene. 
De commissie had gezorgd voor een 
informatief  programma rond migratie. 
Naast het inhoudelijke programma was 
er genoeg gezelligheid en de laatste dag 

hadden Babette en Alex gezorgd voor 
een spannende opdrachtenjacht door 
heel Athene! Een reis voor meer dan 
dertig man organiseren had wel wat 
voeten in de aarde. Maanden van tevo-
ren ging de commissie aan de slag, wat 
al meteen begon met een lang beraad 
over de locatie. Na de bekendmaking 
stroomden als snel veel enthousiaste 

aanmeldingen binnen, de commissie 
had de zware taak om hieruit de beste 
en leukste aanmeldingen uit te kiezen. 
De commissie heeft veel tijd en moeite 
gestoken in de organisatie, uiteindelijk 
was de reis tot in de puntjes verzorgd 
en elke Atheneganger kan spreken over 
de superleuke studiereis ‘Athene 2015’. 
Yamas!

Sportcommissie 
Een primeur dit jaar was de sport-
commissie! Halverwege het jaar werd 
besloten om de sportcommissie op te 
richten, Eva Notté vond al snel een 
paar enthousiaste leden om activiteiten 
met een sportief  tintje te organiseren. 

Volgend jaar kunnen alle leden ook sol-
liciteren en zal de sportcommissie van 
start gaan als volwaardige commissie! 
De pilot was in ieder geval succesvol, er 
is door de commissie een avond paint-
ballen en een avond bowlen georgani-

seerd en deze activiteiten zaten al snel 
vol. De sportcommissie wil volgend 
jaar doorgaan met het organiseren van 
leuke activiteiten en uitjes zodat de le-
den elkaar ook op een informele manier 
leren kennen. 

Redactie
Last but not least: de redactiecommis-
sie! Hoofdredacteur Thom Dijkhui-
zen kon begin dit jaar veel redacteuren 
verwelkomen om over uiteenlopende 
criminologische onderwerpen te schrij-
ven. Dit jaar heeft de commissie hard 
gewerkt aan twee magazines, waarvan u 
de tweede nu in uw hand heeft. Het eer-
ste echte gedrukte magazine verscheen 

in maart en had als thema ‘outsiders’. 
De redactie en gastredacteuren hebben 
hiervoor geïnterviewd, gekookt en ge-
schreven met als resultaat een interes-
sant magazine bij alle leden op de deur-
mat. Het tweede magazine is speciaal 
gericht op de eerstejaars criminologie-
studenten. Hopelijk bevalt het u, want 
de redacteuren zijn weer druk bezig 

geweest met spannende stukken. Naast 
de papieren magazines verschenen dit 
jaar ook regelmatig artikelen op de ver-
nieuwde site. Deze artikelen werden dit 
jaar nog vaker gelezen, geliket en gesha-
red, wat genoeg zegt over de kwaliteiten 
van onze redacteuren!
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Door: Elma de Jongh

Wat is voedselcriminaliteit eigenlijk?
Omdat deze vorm van criminaliteit relatief  
nieuw is, bestaat er nog geen uniforme Eu-
ropese definitie van voedselcriminaliteit/
fraude. Uit literatuur en recente schandalen 
blijkt echter dat voedselfraude verschillende 
gedaanten kent. Hierbij valt te denken aan 
het vervangen van dure ingrediënten door 
goedkopere alternatieven, het verwisselen 
of  moedwillig verkeerd etiketteren van 
diersoorten, het onjuist vermelden van ge-
wicht door bijvoorbeeld toegevoegd water, 
het verkopen van gewone voedingsmidde-
len als biologisch of  het onrechtmatig ge-
bruikmaken van kwaliteitslogo’s of  merken 
(Van den Anker & De Lange, 2014, p. 85).

Grootste vondst illegaal voedsel aller tij-
den
16 februari jongstleden maakte Europol 
bekend de grootste vondst illegaal voedsel 
ooit te hebben gedaan. Europol deed in 
samenwerking met Interpol onderzoek in 
47 landen onder de naam ‘Operatie Opson 
IV’, waarin zij gedurende twee maanden 
winkels, supermarkten, zeehavens, lucht-
havens en bedrijventerreinen controleerde. 
Deze operatie leidde tot de inbeslagname 
van 2.500 ton aan nagemaakt en illegaal 
voedsel. Hierbij gaat het om onder andere 
31 ton zeevruchten die in Italië als vers wer-
den verkocht, maar in werkelijkheid waren 
ingevroren, waarna ze in een cocktail van 
allerlei chemische stoffen werden gedoopt 
om weer vers te lijken. In Egypte werd 25 

ton aan nepboter in beslag genomen en 
werd een fabriek ontmanteld die nepthee 
produceerde. Ook werd er 275.000 liter 
vloeistoffen in beslag genomen, voorna-
melijk namaakalcohol. In Engeland ston-
den er meer dan 20.000 lege flessen klaar 
om gevuld te worden met nep-vodka. Ook 
werden hier honderden lege vijf-litervaten 
met antivries gevonden, een stof  die zeer 
giftig is bij inname en die is gebruikt bij de 
productie van namaakpalcohol (Europol, 
2015).

Het paardenvlees-schandaal
Eerder, in 2013, werden we wereldwijd 
opgeschrikt door diverse andere groot-
schalige voedselfraudes. Zo werd er in 
Groot-Brittannië, Zweden, Ierland en Po-
len paardenvlees aangetroffen in produc-
ten die waren bestempeld als rundvlees-
producten. Vleesfraude en andere vormen 
van voedselfraude zijn een bedreiging voor 
de volksgezondheid (Openbaar Ministerie, 
z.j.). Veel paarden krijgen bijvoorbeeld ge-
durende hun leven de pijnstiller fenylbuza-
ton toegediend, een stof  die voor mensen 
schadelijk kan zijn. Hierop wordt dan ook 
getest bij paardenvlees, maar als men denkt 
met rundvlees te maken te hebben, wordt 
deze test nagelaten, met alle gevolgen van 
dien (Scheepmaker, 2014). Bovendien on-
dermijnt fraude met voedsel het vertrou-
wen dat de consument in voedsel moet 
kunnen hebben; zij moet er vanuit kunnen 
gaan dat ze het product krijgt waarvoor 
ze betaalt (Openbaar Ministerie, z.j.). Dit 
wantrouwen leidt tot onzekerheid, wat ont-
wrichtend is voor de samenleving en het 
economisch verkeer (Van Waarden; 2006, p. 
233). Fraude werkt daarbij concurrentiever-
valsend. Zo halen bedrijven die frauderen 
een oneerlijk concurrentievoordeel ten op-
zichte van de bedrijven die zich wel aan de 
regels houden (Openbaar Ministerie, z.j.). 

Georganiseerde misdaad
Vansteenkiste, topman van Europol, zegt 
dat de georganiseerde misdaad achter de na-
maakhandel zit. Criminele bendes stappen 
van bijvoorbeeld drugshandel af, omdat ze 
met voedsel maar enkele maanden cel ris-
keren in plaats van enkele jaren met drugs. 
Bovendien is de afzetmarkt voor voedselna-
maak groter: niet iedereen is een junk, maar 
wel iedereen moet eten en drinken. Dat de 
winstmarge op een chocoladereep veel klei-
ner is dan op een lijntje cocaïne, maakt dan 
niet uit. In totaal zullen ze er veel meer op 
verdienen (Maeckelbergh, 2014).  

Georganiseerde handel in illegale pes-
ticiden
Om deze reden mengen criminele groep-
ringen zich ook in met handel in illegale 
gewasbeschermingsmiddelen, ofwel pestici-
den (ECPA, 2008, p. 6; Sambrook, 2014, p. 
73). De Europese gewasbeschermingsorga-
nisatie European Crop Protection Associa-
tion (ECPA) schat dat 5 tot 7 procent van 
de jaarlijkse omzet wordt getroffen door 
vervalsingen en illegale handel in pesticiden. 
Dit staat voor ongeveer 360-510 miljoen 
euro van de Europese pesticidenomzet. 

“De schaarste van wilde 
kaviaar heeft de 

georganiseerde misdaad 
de kans geboden om 
met illegale vangst, 
smokkel en handel 

miljoenen te verdienen. 
Er ontstond weliswaar 
een kaviaarmaffia”

“Vleesfraude en 
andere vormen van 
voedselfraude zijn 

een bedreiging voor de 
volksgezondheid”

Bij georganiseerde criminaliteit wordt vaak gedacht aan handel in drugs, wapens, diamanten, mensensmokkel, 
prostitutie, afpersing en (auto)diefstal (Siegel & Nelen, 2008). Echter, zijn er steeds meer signalen dat criminele 
bendes en georganiseerde misdaadgroepen een overstap maken van ‘reguliere’ vormen van georganiseerde misdaad 
naar voedselcriminaliteit (Addy, 2011). In dit artikel wordt nader ingegaan op deze verschuiving.

Voedselcriminaliteit: de nieuwe 
goudmijn	van	de	maffia
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In bepaalde regionale probleemgebieden 
wordt zelfs geschat dat meer dan 25 pro-
cent van de markt vervalst is (ECPA, 2008, 
p. 4). Ze worden niet getest noch goed-
gekeurd. Hierdoor vormen zij niet alleen 
een bedreiging voor de bedrijfsvoering en 
fysieke gezondheid van boeren en tuinders 
die er direct mee in aanraking komen, maar 
indirect ook voor de gezondheid van con-
sumenten en voor het milieu. Zo kunnen 
resten van illegale pesticiden in de geoog-
ste gewassen aanwezig blijven, waardoor zij 
terug te vinden zijn in voedingsmiddelen. 
Op deze manier krijgt de consument gif-
tige stoffen binnen (Sambrook, 2014, p. 73; 
ECPA, 2008, p. 3, The Voluntary Initiative, 
2013). Bij de handel in illegale pesticiden is 
het rendement hoog en zijn de risico’s laag.  
De pesticiden zijn vanwege hun aard moei-
lijk te onderscheiden van ieder andere ver-
gelijkbare vloeistof  die wordt vervoerd of  
gedistribueerd. Daarbij komt dat de prijs re-
latief  hoog is voor het volume van de stof, 
waardoor ze fysiek gezien aantrekkelijk zijn 

voor vervalsers. En laat nu ook de pakkans 
eens gering zijn. Succesvolle vervolging van 
overtreders is zeer onwaarschijnlijk, omdat 
de wet- en regelgeving omtrent pesticiden 
erg complex is, er verschillende instanties 
bij betrokken zijn en het een vorm van 
criminaliteit is die vele nationale grenzen 
overschrijdt (Sambrook, 2014, pp. 79-80).

De ‘Russische kaviaarmaffia’
Ook is de georganiseerde misdaad betrok-
ken in de illegale kaviaarhandel. Zo stelde 
het Nationaal dreigingsbeeld uit 2012 met 
betrekking tot milieucriminaliteit dat ver-
moedelijk 80 tot 90 procent van de in Ne-
derland verkochte kaviaar afkomstig is van 
steuren die illegaal zijn gevangen (Neve 
et al. 2012, p. 34). Een groot deel van de 
illegale handel zou in handen zijn van de 
Russische maffia (Neve et al. 2012, p. 34; 
Siegel, & Van Uhm, 2014, p. 54). Hoewel 
Europese handelaren kaviaar al rond de 
veertiende eeuw leerden kennen, verkreeg 
dit visseneitje haar status pas aan het begin 

van de twintigste eeuw. Na de Bolsjewiek 
Revolutie in 1919, controleerde de Sovjet 
Unie 90 procent van de wereldproductie 
van kaviaar. De staatsmonopolie op de ka-
viaarproductie garandeerde de waarde van 
het product. De val van de Sovjet-Unie in 
het begin van de jaren negentig leidde tot 
privatisering van de steurvangst. Hierdoor 
stortten tevens bestaande controlesyste-
men in de kaviaarhandel in, wat leidde tot 
overbevissing (Siegel & Van Uhm, 2014, p. 
57-58). De schaarste van wilde kaviaar heeft 
ertoe geleid dat criminele groeperingen ei-
tjes van andere vissoorten dan de steur op 
de markt brengen als zijnde kaviaar en heeft 
de georganiseerde misdaad de kans gebo-
den om met illegale vangst, smokkel en 
handel miljoenen te verdienen. Er ontstond 
weliswaar een ‘kaviaarmaffia’. De Russische 
maffia zou de kaviaar verkopen voor hoge 
prijzen variërend van 2.000 tot 6.000 euro 
voor een kilo ‘standaard’ kaviaar. Voor zeld-
zame soorten zou de prijs zelfs oplopen tot 
25.000 euro per kilo in West-Europa (Neve 
et al., 2012, pp. 34-35; Siegel, & Van Uhm, 
2014, p. 54). 

Conclusie
De voorbeelden in dit artikel benadrukken 
de ernst van deze nieuwe trend onder crimi-
nele bendes, maar zijn slechts het topje van 
de ijsberg. Het behoeft geen nadere toe-
lichting dat de aanpak hiervan een wereld-
wijde prioriteit vereist. Om dit groeiende 
probleem in te dammen, dient er allereerst 
een uniforme definitie van voedselfraude 
te worden vastgesteld. Daarna zal moeten 
worden geïnvesteerd in de aanpak hiervan. 
De Partij van de Arbeid (PVDA) zette reeds 
een stap in de goede richting en heeft er-
voor gezorgd dat de meerderheid van de 
Kamer haar voorstel steunde om de boetes 
te vertienvoudigen en zo een afschrikkend 
effect te bewerkstelligen (Dikkers, 2015).
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Lekkere koffie bij de Starbucks, ontspannen een terrasje pakken bij het Paviljoen of  gewoon even een croissantje 
van de Spar. De campus, schitterend en intrigerend, maar wat velen niet weten is dat er voorafgaand aan deze 
schitterende campus een periode van modderlopen en een Nederlands kampioenschap heien aan voorafging. De 
campus was kortgezegd een bouwput en in dit stuk zal deze periode van bouwput tot aan pracht en praal worden 
beschreven vanuit mijn optiek. 

In september 2012 begon ik met 
mijn bachelor Criminologie aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als 
kersverse student stond ik na mijn lange 
zomervakantie te popelen om eindelijk van 
start te gaan op de universiteit. Toen ik voor 
het eerst de kantine in het L-gebouw in liep 
en de prijzen van het eten zag, had ik direct 
mijn lievelingsplekje gevonden. Voor nog 
geen twee euro had ik een heel bord vol met 
rijst en kip. 
Tijdens mijn eerste studiemaanden was ik 
zo overrompeld door alle stof  en nieuwe 
prikkels die over mij heen kwamen dat ik 
eigenlijk niet in de gaten had in wat voor 
situatie ik eigenlijk studeerde. De campus 
was een bouwput waarbij iedereen werd 
gedwongen om in de regen een omweg 
van vijf  minuten te maken om naar de 
andere kant te kunnen komen. Het gehele 
hart van de campus, waar nu het paviljoen 
staat, was omgeven door hekken waardoor 
het onmogelijk was om in een rechte 
lijn naar bijvoorbeeld de UB te lopen. In 
deze tijden moest een mooie aflopende 
helling plaats maken voor een flinke 
trap. Door alle hekken, waar men niet 
doorheen kon kijken, leek het erop dat er 
geen vooruitgang werd gemaakt. Hierdoor 
groeiden de irritaties, vooral wanneer het 
regende en het zand in modder veranderde, 
waardoor mijn nieuwe schoenen tot 

tweemaal toe in de wasmachine moesten 
door toedoen van de werkzaamheden. 
Na een aantal maanden groeide het besef  
dat de campus een echte bouwput was 
geworden en was het vrij duidelijk dat dit 
niet zomaar klaar zou zijn. Het leek er zelfs 
op alsof  het lawaai en de rotzooi met de 
maand erger werd. In het begin van het 
tweede jaar werden wij al vrij snel geteisterd 
door harde klappen van de heimachines. 
Het geluid van deze donderslagen zijn 
niet te vergelijken met de klappen die zij 
geven in woonwijken. Deze klappen leken 
vijfmaal zo hard en de trillingen waren 
zelfs te voelen in de collegezalen. Hierdoor 
begonnen ook de projectoren te trillen 
waardoor de dia’s niet meer leesbaar waren. 
Door de klappen verloor ik niet alleen mijn 
concentratievermogen, maar groeide er ook 
een schaamte wanneer dit heien plaatsvond 
tijdens colleges van zeer prominente 
gastsprekers. Ik kon alleen maar denken 
aan hoe deze gastsprekers zouden denken 
over deze bouwput, konden zij ons nog wel 
serieus nemen? 
Dat het met de maand verergerde werd 
nog eens bevestigd door de sluiting van 
mijn lievelingsplekje. Door de bouw van 
het foodcourt, moest de kantine in het 
L-gebouw sluiten. Dit betekende dat er geen 

goedkoop en lekker eten meer te verkrijgen 
was op de campus en ik aangewezen was 
op belegde stokbroden. Uit het Erasmus 
Magazine bleek ook dat deze irritatie niet 
alleen bij mij aanwezig was, maar ook 
onder promovenda en hoogleraren. Zij 

Het studeren in een bouwval 

Door: Raoul Miralles Gutierrez

leden eveneens onder dit lawaai en de 
aannemer werd overspoeld met klachten 
van overspannen studenten en docenten. 
Gelukkig begon het na verloop van tijd 
ergens op te lijken en dit werd ingeluid 
met de opening van de Spar en het nieuwe 
foodcourt. Wij waren opgezogen in de 
euforie en het leek erop alsof  iedereen alle 
zorgen en hoofdpijnen even was vergeten. 
Dit veranderde echter toen bleek dat het 
heien verder ging bij de bouw van het 
nieuwe Polak gebouw en de nieuwe ingang 
van de parkeergarage aan de kant van de 
Hogeschool. 

Na drie jaar verlaat ik de universiteit bijna 
om mijn master te vervolgen op een andere 
universiteit. Alsnog is de campus niet 
volledig afgerond, nog één gebouw wordt 
afgewerkt en de parkeergarage is nog steeds 
niet volledig opgeleverd. Ik arriveerde in 
een bouwput en zal deze campus verlaten 
in een bouwput. Na drie jaar op de campus 
heb ik één jaar kunnen genieten van een 
lawaaivrije campus. Was dit mijn schoolgeld 
waar? Opzeker! Ik zou voor geen goud mijn 
bachelor op een andere universiteit gevolgd 
willen hebben. De sfeer die hier hangt is 
onvervangbaar en wat modder op mijn 
schoen of  wat vibraties tijdens de colleges 
kunnen daar geen verandering in brengen. 
Wanneer de garage en het nieuwe onderwijs 
gebouw volledig afgerond zijn, belooft dit 
één van de mooiste campussen van Europa 
te worden, zonder twijfel. Ik zal die periode 
niet meemaken, maar heb in ieder geval 
kunnen zeggen dat ik heb meegemaakt hoe 
de mooiste campus in Europa gebouwd 
werd. 

“Na drie jaar op de 
campus heb ik één 

jaar kunnen genieten 
van een lawaaivrije 

campus”

“Na een aantal 
maanden groeide het 
besef  dat de campus 

een echte bouwput was 
geworden en was het vrij 

duidelijk dat dit niet 
zomaar klaar zou zijn” 



COLUMN

Door je wimpers 
durven kijken
‘Spanning loopt op in Gaza, ‘Zeebeving veroorzaakt vloedgolf ’, ‘Jihad ver-
antwoordelijk voor 24 onthoofdingen’. Het zijn willekeurige krantenkoppen 
die je de afgelopen tijd voorbij hebt kunnen zien komen. Het wekt bij mij 
een licht gevoel van pessimisme op. De behoefte om verder te lezen, te luis-
teren of  te kijken wordt steeds kleiner. Daar schaam ik me voor, want als 
toekomstig criminoloog moet ik natuurlijk op de hoogte blijven van al het 
belangrijke wereldnieuws. Bovendien vind ik het laf  en te makkelijk om 
mijn ogen te sluiten voor negatieve zaken.
Door: Josephine van der Hoeven

Knipperende ogen
Hoewel ik enig kind ben, ben ik opgegroeid 
met veel jongens om me heen. Het zijn 
mijn beste vrienden, die ik beschouw als 
broertjes. Zoals velen van jullie wellicht 
zullen herkennen, halen broertjes (en zusjes) 
dagelijks vervelende geintjes uit, die zij zelf  
natuurlijk hilarisch vinden. Mijn broertjes 
hadden ook van die pesterijtjes. Zo klapten 
ze vlak voor mijn ogen in hun handen: als 
ik knipperde, zou ik bang zijn voor mijn 
moeder. Omdat ik vanzelfsprekend wilde 
bewijzen dat mijn moeder helemaal niet 
angstaanjagend is, deed ik mijn uiterste best 
om mijn ogen wijd open te houden. Dit 
lukte uiteraard niet: ik knipperde elke keer 
geschrokken. 

Er is een tussenweg
Het is een natuurlijke reactie om bij een 
klap je ogen te sluiten. Het is verleidelijk 
om dit ook te doen bij het nieuws. Want 
zoveel slecht nieuws tegelijk is best lastig 
te verdragen en kan als een harde klap 

aankomen. Door het enorme aanbod 
aan media is het bovendien praktisch 
onmogelijk om je af  te sluiten voor de 
realiteit van de actualiteit. Toch hoeft het 
niet altijd op deze manier te gaan: er is een 
tussenweg. Als je door je wimpers kijkt, zie 
je nog steeds alles. Gek genoeg zie je op 
die manier zelfs scherper, zonder dat je de 
hoofdzaken mist. Dit zorgt ervoor dat je de 
klap misschien wel kunt verdragen zonder 
te knipperen. 

Pasgeboren konijntjes naast de 
Gazastrook
Toch blijft het lastig om je staande te 
houden tussen al het negatieve nieuws. 
Zeker als het je persoonlijk raakt. Het heeft 
mij lange tijd overweldigd. Iedere morgen 
wakker worden en bijna hopen dat er niet 
wéér ergens een conflict is uitgebroken, een 
aanslag is gepleegd of  zich een natuurramp 
heeft voltrokken. Net als in veel gevallen 
is ook hier de oplossing: probeer een 
balans te zoeken. Ik kan de ellende in de 
Gaza-strook verdragen, als ik daarnaast 
ook een foto van pasgeboren konijntjes in 
de lente zie. Niet alleen oog hebben voor 
gruwelijke onthoofdingen, maar ook kijken 
naar mensen die de ellende hebben weten 
te ontvluchten en in een nieuw bestaan 
prachtige prestaties hebben geleverd.

Schoonheid durven zien
Je ogen uitsluitend helemaal openen voor 
ellende en niet – al dan niet door je wimpers 
– naar de mooie dingen kijken, brengt je 
op een pad zonder positief  einddoel. Veel 
gruwelijkheden en gewelddadigheden zijn 
voor ons westerlingen vaak bijna niet te 
bevatten, zeker niet in de mate waarop ze 

door alle media op ons worden afgevuurd.  
Gelukkig bieden diezelfde media ook 
een mogelijkheid om de schoonheid van 
dingen te zien. Ongeacht of  dat de natuur 
is of  bijvoorbeeld kunst. Kijk naar allebei, 
en desgewenst steeds door je wimpers. 
Uiteindelijk zie je in een museum bezoekers 
ook door hun wimpers naar een schilderij 
kijken, om beter in staat te zijn om de ware 
schoonheid ervan te ervaren.

Vertrouwen in een betere wereld
Naar mijn mening is het belangrijk je 
ogen niet te sluiten voor alle vreselijke 
gebeurtenissen in de wereld, maar is het 
minstens even belangrijk om jezelf  toe te 
staan regelmatig je ogen half  te sluiten en 
de schoonheid van diezelfde wereld door 
je wimpers te bekijken. Dat is de enige 
manier om te overleven in deze tijd en te 
kunnen durven blijven genieten van alle 
positieve zaken om ons heen. Zo verandert 
dat pessimisme in positivisme. Nu kun je 
als toekomstig criminoloog vertrouwen 
houden in een betere wereld waarin geweld 
uiteindelijk zal wijken voor schoonheid.

“Het is een natuurlijke 
reactie om bij een klap je 

ogen te sluiten”

“Iedere morgen 
wakker worden en 

bijna hopen dat er niet 
wéér ergens een conflict 

is uitgebroken, een 
aanslag is gepleegd of  
zich een natuurramp 

heeft voltrokken”
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Als kassamedewerker zie je veel soorten klanten voorbijkomen. Trage oudjes, vrienden die je niet kent, werkzoekenden, 
figuren strak in het pak, ‘aparte’ klanten en gehaaste corpsballen van rond de vijftig. Een speciaal soort zijn de 
Chinezen. Van hen weet ieder achter de kassa dat zij elke week langskomen, soms schichtig om zich heen kijkend 
om melkpoeder te kopen, wat zij vervolgens naar het thuisland sturen of  voor meer dan het dubbele doorverkopen 
op de zwarte markt. De Nederlandse consument loopt dan echter zijn blauwe doos poeder mis. Om dit probleem 
aan te pakken hebben winkels en leveranciers maatregelen genomen. Bij de effectiviteit daarvan plaats ik mijn 
kanttekeningen. 

Hoe is de hele melkpoederhandel 
eigenlijk ontstaan? Het begon in 2008 
met een schandaal: Chinees melkpoeder 
bleek namelijk vervuild te zijn met een 
aangelengde, schadelijke combinatie 
van melamine en cyaanzuur, waardoor 
veel baby’s ziek werden en enkelen zelfs 
stierven aan nierstenen. Nu de Chinese 
consumenten het poeder uit eigen land 
niet meer vertrouwden, stapten zij over 
naar het melkpoeder uit het westen, wat 
van hogere kwaliteit was en dus ‘veilig’ 
leek. Plotseling ontstond een grote vraag 
naar melkpoeder vanuit de Chinese 
consument, hetgeen in 2013 leidde 
tot een Nederlands tekort en tot een 
handel in melkpoeder. Tegenwoordig 
staan er in de schappen altijd wel een 
paar pakken, maar het vertrouwen is 
nog steeds niet hersteld en de vraag 
naar melkpoeder, met de bijbehorende 
handel, is gebleven. In die handel zijn 
recentelijk ook de Oost-Europeanen, 
de Turken, de Marokkanen enzovoorts 
betrokken geraakt. De Polen komen in 
groepjes van tien met een busje aan bij 
de Albert Heijn en kopen vervolgens, 
volgens de regel, één pak per persoon. 
De Turk komt ’s avonds doodleuk 
vragen of  er nog Nutrilon Standaard 
1 is. Anders gaat hij voor de Standaard 
3 of  4. De pakken worden vervolgens 

voor een vriendenprijsje verkocht. 
Zoek en kijk maar op een handelsite 
zoals Ebay. Een pak Nutrilon, wat ik 
altijd op mijn kassaband aansla, kost 
bij Albert Heijn 12.29 euro. Op Ebay 
kost hetzelfde pak 50 of  100 euro. Dat 
is makkelijk geld verdienen, zeker voor 
een student.
Maar hoe perken de supermarkten en de 
leveranciers de handel in om ervoor te 
zorgen dat de gewone vader en moeder 
hun melkpoeder voor hun kind toch 
kunnen kopen? De huidige en meest 
gebruikte manier is de ‘één pak per 
persoon’ politiek, met een variant van 
twee of  zelfs drie pakken per persoon. 
Zoals het al zegt, mag een persoon, 
ongeacht wie, maar een bepaald 
aantal pakken melkpoeder bij de kassa 
afrekenen. Dan worden niet meteen 
alle melkpoederpakken opgekocht. De 
handel wordt als het ware afgeremd 
door een beperking. Deze manier 
heeft echter wel een paar gebreken. 
Ten eerste kan een klant meer dan 
een keer langs de kassa gaan. Daarbij 
zijn de meeste kassamedewerkers jong 
en ook niet erg oplettend. Zij merken 
dus niet dat dezelfde klant steeds bij 
een andere kassa staat. Ten tweede 
treft deze manier ook de gewone 
ouders. Zij mogen nu ook maar één of  
twee pakken per keer kopen. Pakken 
hamsteren is dan niet meer mogelijk. 

Een pak gaat, qua inhoud, ongeveer 
een week mee. Heb je dringend een 
pak nodig, dan moet je toch weer even 
langs het Kruidvat gaan. Vervolgens 
kom je thuis met meer dan alleen een 
pak. Is het een slinkse manier van de 
winkel om klanten verplicht meerdere 
malen naar de winkel te laten komen en 
meer winst te maken? Sommige filialen 
van Jumbo lijken van dit idee gebruik 
te maken. Een klant mag pas een pak 
melkpoeder kopen met 10 tot 25 euro 
aan andere producten. Dit is ook een 
beperking. Door extra kosten zou je de 
handelaar afschrikken en zo de handel 
verminderen. Extra kosten van 10 tot 
25 euro maken in de eerste plaats niet 
veel uit. Er zijn genoeg producten, 
zoals brood en melk, die je steevast 
bij elk bezoek koopt. Een handelaar 
neemt het boodschappenlijstje van 
zijn vrouw mee en werkt zelfs het 
lijstje in meerdere bezoeken af, om zo 
meerdere pakken bemachtigen. Als een 
pak, zoals boven beschreven, voor het 
driedubbele kan worden verkocht, dan 
verdien je de kosten het toch wel terug, 
ook al maak je ze niet graag. Wat nu als 
je alleen een pak melkpoeder wil kopen 
of  als je wordt weggestuurd? Dan ga je 
maar naar de Etos in de buurt waar de 
maatregel niet geldt en waar ze je nog 
niet hebben gezien. Zo wordt door de 
extra kosten de handel niet verminderd 

ACHTERGROND

Sorry mevrouw, u mag maar één pak!

Door: Benjamin Tapperman
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“De maatregelen om de handel in te 
perken zijn toch bedoeld om alleen 
een selecte groep aan te pakken, 
de handelaren? Toch niet ook de 

Nederlandse ouders?”



en verholpen, maar juist verschoven 
naar andere winkels. 

Wat als de pakken worden verkocht 
achter de servicebalie, zoals sigaretten 
en loten? Dan heb je een centrale plek 
waar al het poeder wordt verkocht en 
waar gecontroleerd kan worden op 
wie het koopt. Bij mijn filiaal hebben 
ze dit een paar maanden volgehouden. 
Het was namelijk niet te doen. De 
rijen werden te lang en hoe langer 
de rij, hoe ongeduldiger de klant en 
iedere klant moet aandacht krijgen. 
Klantvriendelijkheid moet nog wel 
te geven zijn. Daarbij wisselen de 
kassamedewerkers, zowel achter 
de servicebalie als achter de kassa, 
gedurende de dag. Niemand zal ’s avonds 
de handelaar herkennen die ’s ochtends 
ook langskwam. Een vergelijkbaar 
principe van een centrale plek staat in 
Utrecht: een melkpoederautomaat. Een 
andere beperking op al het poeder dat 
je wilt kopen en weer een afremming 
op de handel. Met dit apparaat kan 
met een account per week maximaal 
twee pakken per persoon worden 
gekocht, in plaats van 10 per dag. Bij 
dat ene apparaat ten minste. Als er 
dan weer een Etos in de buurt is of  

in principe een willekeurige winkel 
zonder automaat en met poeder, dan 
kan je na je twee pakken daar inkopen 
gaan doen. Vervolgens kan je weer gaan 
handelen. Met een enkele automaat 
is de afremming dus erg moeilijk. 
Stel, in heel Nederland staat over een 
maand, na veel kosten, bij elke winkel 
een automaat. Zal de handel zodanig 
afgeremd zijn dat het gestopt is of  zal 
het bij elke machine drommen worden 
voordat hij leeg is? En zal de prijs van 
een pak melkpoeder op 50 blijven? 
Of  wordt het driedubbele daarvan de 
standaardprijs op de zwarte markt? Zal 
enkel een stuk glas mensen weerhouden 
het melkpoeder te bemachtigen? Een 
worp met een baksteen en je hebt 
gelijk een grote voorraad. Melkpoeder 
is ook direct te kopen via internet. 
Ook hier is een maximale aankoop van 
twee pakken. Dus de klant wordt weer 
beperkt in zijn aankopen van poeder. 
Dezelfde klant kan echter wel meerdere 
bestellingen over verschillende sites 
plaatsen. Na vijf  bestellingen heeft 
hij dan weer een mooie voorraad. 
In ieder geval wordt ook weer bij de 
Nederlandse ouders dezelfde beperking 
opgelegd. Zij mogen nu ook per keer 
slechts twee pakken kopen. Is dat nu 
de bedoeling? De maatregelen om de 
handel in te perken zijn toch bedoeld 
om alleen een selecte groep aan te 
pakken: de handelaren? Toch niet ook 
de Nederlandse ouders?

Als kassamedewerker zie ik dat 
de huidige maatregelen tegen de 
handel van melkpoeder niet helpen 
en een ongewenst effect hebben: 
een oneerlijke behandeling van de 
consument die het poeder voor zijn 
kind wil gebruiken. Door het invoeren 
van zoveel mogelijk beperkingen bij 
de aankoop van melkpoeder om de 
handel af  te remmen en zodoende te 
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stoppen, is niet de oplossing. Om aan 
de vraag naar melkpoeder te voldoen, 
door beperkingen zo groot mogelijk 
te maken, waardoor de handel zou 
afremmen en uiteindelijk zal stoppen, is 
niet de oplossing. De oplossing is herstel 
van het vertrouwen bij de Chinese 
consument. Is er een vertrouwen in 

de goede kwaliteit van het poeder in 
China, dan daalt de vraag in Nederland 
en zodoende de handel naar China. 
Dan rest alleen de vraag hoe men het 
vertrouwen bij de Chinese consument 
herstelt. Het antwoord daarop moet uit 
een samenwerking tussen China en de 
Westerse landen bestaan, welke gericht 
is op een garantie dat het Chinese 
melkpoeder van dezelfde kwaliteit 
is als het ‘Westerse’ melkpoeder. Dit 
wordt vormgegeven door middel van 
overtuiging door reclame, openbare 
presentaties van resultaten van de 
kwaliteit, fabrieken in Westerse handen 
op Chinese grond, die de producten 
rechtstreeks op de markt brengen 
en openbare handhaving van wetten 
en standaarden. Het blijft een lastige 
situatie en ik ben geen deskundige. Ik 
zit slechts achter de kassa.

“De oplossing 
is herstel van 

het vertrouwen 
bij de Chinese 
consument”

“Een pak Nutrilon kost bij 
Albert Heijn 12.29 euro. Op Ebay kost 

hetzelfde pak 50 of  100 euro”

Foto: ‘s Ochtends vroeg in de rij voor 
melkpoeder



We kennen het allemaal wel: van die wedstrijden waarbij een speler op doel schiet en de bal gaat er zo ver overheen of  
naast dat je je af  gaat vragen waarom die mensen miljoenen verdienen. Want dat had jij zelfs beter kunnen doen.. 
Toch? Of  die keeper die subtiel uitglijdt terwijl hij eigenlijk een goal had moeten voorkomen. Na al die duizenden 
trainingen die de spelers hebben gehad en nog krijgen ze het voor elkaar om de bal er 20 meter overheen of  naast te 
schieten… Als je weer zo’n wedstrijd kijkt moet je je eens gaan afvragen of  dat ze echt zo scheel zijn, die spelers. 
Want misschien was het allemaal wel precies zo bedoeld. 

Laatst zag ik een bericht in de applicatie 
van NU nieuws over match-fixing. 
Normaal lees ik de sportafdeling niet zo 
aandachtig, behalve als het over mooie 
mannen gaat, maar op een of  andere 
manier had dit meteen mijn aandacht. 
Want wat was matchfixing eigenlijk? Na 
wat in-dept onderzoek bij onze goede 
vriend google kwam ik er al snel achter wat 
matchfixing was. Matchfixing wordt ook 
wel wedstrijdvervalsing genoemd. Er is 
sprake van wedstrijdvervalsing als de uitslag 
van een wedstrijd bepaald wordt door een 
speler of  een scheidsrechter/trainer die 
met opzet verliest of  vals speelt. Maar 
georganiseerde misdaad en sport, gaat dat 
wel samen? Jazeker, matchfixing is een vorm 
van ondermijnende criminaliteit: criminele 
netwerken die in georganiseerd verband 
maatschappelijke structuren aantasten, die 
infiltreren in de sportwereld. Er worden 
miljarden mee verdiend door de (Chinese) 
gokwereld die op allerlei verschillende 
manieren worden witgewassen. 
Natuurlijk verliezen die voetbalspelers niet 
voor niets, daar moet wel wat tegenover staan. 
Zo vertelt ex professioneel voetballer René 
Schnitzler hoe hij in een hotel enveloppen 
met tienduizenden euro’s ontving van Paul 
R. die onlangs gearresteerd is in Nederland. 
In ruil daarvoor moest hij wedstrijden 
verliezen met zijn toenmalige club Sankt 
Pauli. Zeker twee eredivisiewedstrijden 
zouden gemanipuleerd zijn in 2009/2010 
en vele andere wedstrijden worden er 
nog van verdacht. Het gaat om in totaal 
1625 duels, die door het sportinstituut dat 
voetbalwedstrijden monitort, als verdacht 
zijn aangemerkt. Dat is 1 procent van het 
totale aantal wedstrijden waar Sportradar 
toezicht op heeft gehouden. Willem II 
werd volgens een aantal Matchfixers uit 

Singapore honderdduizenden euro’s betaald 
om de wedstrijd tegen Ajax in oktober 2009 
met ruime cijfers te verliezen. 
Maar waarom zou je voor dat beetje extra 
geld je eer en je baan op het spel zetten? 
Alsof  je als professioneel voetballer nog 
niet genoeg verdiend. Want ik kan je 
verzekeren, met voetballers in de Eredivisie, 
en in de divisies daaronder, hoef  je geen 
medelijden te hebben. Volgens de FBO 
(Federatie van Betaald voetbal Organisaties) 
is het gemiddeld salaris van de spelers in de 
Eredivisie ongeveer 305.000 euro per jaar. 
Maar blijkbaar klussen deze voetballers nog 
graag bij voor een extra zakcentje. Vaak 
gaat het echter niet om de topspelers die 
aan matchfixing doen. Matchfixing gebeurt 
namelijk meer in lagere divisies omdat bij 
deze wedstrijden minder toezicht is. Maar 
dat betekent ook dat er minder geld aan die 
weddenschappen te verdienen valt. Grotere 
voetbalwedstrijden leveren goksyndicaten 
veel meer op vanwege de grote sommen 
geld die onschuldige gokkers inzetten. 
Bij de voetbalspelers gaat het vooral om 
de verdedigers en de keepers, omdat met 
opzet verliezen nu eenmaal makkelijker is 
dan winnen. Als een speler eenmaal met 
het goksyndicaat bezig is, is hij chantabel 
en kan hij vaak niet meer terug.  Naast 
deze omkooppraktijken worden fysieke 
dreigementen dan ook gebruikt. Er wordt 
gezegd dat politie en justitie er amper 
aandacht aan besteden, maar door een aantal 
instanties zijn al maatregelen genomen om 
matchfixing tegen te gaan. Zo is er een 
nationaal platform matchfixing gestart, 
waarbij een groot aantal overheidsinstanties 
samen om de tafel zit. Daar maken onder 
andere het Functioneel Parket van het 
Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, 
de Kansspelautoriteit, de Nationale Politie, 

de KNVB deel van uit. Er zijn ook andere 
maatregelen genomen maar de output 
hiervan is helaas nog klein. Er zijn veel 
verdenkingen maar geen concrete bewijzen 
te vinden. Daarnaast zijn niet alleen onze 
spelers corrupt. Stromannen van grote 
gokbazen benaderen ook scheidsrechters 
om het lot een handje te helpen. In het 
voetbalseizoen 2004-2005 was het in de 
A Serie vreemd om te zien dat er door 
scheidsrechters vaak onterechte penalty’s 
werden toegekend, onterechte kaarten 
werden uitgedeeld en andere dubieuze 
beslissingen werden genomen. In de 
wedstrijden met corrupte scheidsrechters 
worden ongeveer twee keer zoveel 
strafschoppen gegeven als bij niet gefixte 
wedstrijden. Dit werd uitgezocht en in 2006 
kregen de media lucht van de het grote 
Italiaanse matchfixing schandaal. Enkele 
grote clubs uit de Italiaanse competitie, 
waaronder AC Milaan, Juventus en Lazio, 
waren hierbij betrokken. De affaire staat in 
Italië bekend als Calciopoli.
Maar waar maken we ons eigenlijk zo 
druk om, als maar 1% van het totaal 
aantal wedstrijden wordt verdacht van 
matchfixing?  We maken ons druk om de 
normen en waarden van sport, zoals fair 
play. We maken ons druk om een spel 
dat een eeuwen oude traditie heeft in de 
Nederlandse cultuur, en andere culturen. 
Wij willen in oranje gekleed met een 
leeuwenpruik op ons hoofd naar de bar. 
Wij willen met een goudgele rakker in 
onze handen daar lachen, huilen en onze 
longen uit ons lijf  schreeuwen voor een EK 
wedstrijd die niet vast staat door criminele 
netwerken die het wedstrijdverloop 
bepalen… Nee, georganiseerde misdaad en 
sport gaan niet samen.

OPINIE

Alsof  voetbalspelers nog 
niet genoeg verdienen.. 

Door: Vera Veldscholten
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In februari 2014 waren er twee mensen te gast bij RTL Late Night die mij enorm boeiden. De ene was een jonge 
vrouw die over haar documentaire ‘Code Rood’ sprak, waarbij ze de doodstraf  beschouwde. In deze documentaire 
interviewde ze een jongeman van in de twintig over zijn ervaring met death row. Hij wachtte al een aantal jaar op de 
dag dat hij begeleid zou worden naar zijn dood. De maker van deze documentaire werd er zelf  emotioneel van. Wat 
als hij het nou niet had gedaan? Dit is natuurlijk het klassieke debat wat in de maatschappij wordt gevoerd. Aan 
de ene kant heb je mensen die het een passende straf  vinden, aan de andere kant stellen mensen dat de doodstraf  
onomkeerbaar is en dus geen kans biedt tot bekering of  terugkeer in de maatschappij. Daarbij is het ook nog een 
vraag of  je wel zeker kunt weten dat iemand schuldig is en de doodstraf  verdient.

Nadat de documentaire was besproken, 
kwam ook nog een meisje uit Utopia 
aan het woord. Zij had jarenlang met 
gevangenen in Amerika geschreven die 
ofwel levenslang gestraft waren of  de 
doodstraf  hadden gekregen. Haar positieve 
ervaringen riepen vragen bij mij op. Ik 
vroeg me af  hoe je een band kon opbouwen 
met iemand die ten eerste zo ver weg woont 
en ten tweede zo iets vreselijks had gedaan, 
dat hij een dergelijke zware straf  heeft 
gekregen. Ook door onze studie was ik 
al erg geïnteresseerd om het perspectief  
van de dader te horen en dus besloot ik 
om op onderzoek uit te gaan. Ik kwam al 
snel bij ‘Project Inside-Outside’, die als 
intermediair voor correspondenten dient. 
Op de site werd ik steeds enthousiaster 
toen ik de ervaringen en motivaties van de 
deelnemers las. Het project is opgezet om 
gevangenen in een uitzichtloze situatie een 
lichtpuntje te bieden. Zij hebben vaak geen 
contact meer met de buitenwereld, doordat 
hun familie of  te ver weg woont of  hen niet 
meer wil spreken. Daarbij leven ze vaak in 
onmenselijke omstandigheden.

Toen ik me had aangemeld, kreeg ik vrijwel 
meteen een mail terug van de organisatoren. 
Bijgevoegd zat een formulier waar ik mijn 
gegevens en interesses kon opgeven. Aan 

de hand hiervan werden er twee gevangenen 
aan mij gekoppeld. De eerste was Michael 
Turner uit Californië. Hij was op dat 
moment 27 jaar en levenslang gestraft. Hij 
heeft dus nog heel wat tijd uit te zitten in 
de gevangenis. In zijn brieven schrijft hij 
vaak over zijn corrupte gevangenis. Brieven 
worden weggegooid of  weken daarna 
pas gegeven, waardoor het contact soms 
stroef  verloopt. Daarbij wordt Michael 
slecht behandeld en krijgt hij nauwelijks 
tijd voor zichzelf. Daarnaast schrijf  ik met 
Jason Wheeler van 39 jaar. Hij is ter dood 
veroordeeld voor het mishandelen en 
vermoorden van een politieagent. Hij gaf  
zelf  aan dat hij door drank en drugs een 
agressief  persoon was geworden en dat zijn 
overspelige vrouw de druppel was die de 
emmer deed overlopen. Hij is hier echter 
niet boos om, maar ziet het als een daad 
van God die hem heeft gewezen op zijn 
destructieve levensstijl. In de gevangenis 
was hij daarom ook vooral bezig met het 
lezen van de bijbel en hij schrijft dan ook 
regelmatig passages voor me op. Ook 
schrijft hij over zijn familie. Zijn vrouw en 
zoon komen hem soms opzoeken, maar 
omdat hij zo ver weg is geplaatst, kunnen ze 
niet vaak komen. Zijn dochter komt sinds 
een aantal jaren niet meer. Puberteit, zegt 
hij zelf. 

Het is heel apart om het leven van 
een gevangene te horen die naar alle 
waarschijnlijkheid niet meer naar buiten 
komt. Aan de ene kant is het natuurlijk heel 
interessant om te horen hoe het daar aan toe 
gaat, maar aan de andere kant voel je je ook 
heel erg bezwaard dat je zelf  vertelt over 
de universiteit, reizen en uitgaan, terwijl 
zij dat nooit meer zullen kunnen. Wat ik 
echter bewonderenswaardig vind, is dat 
zij dit wel graag willen weten en dat ze het 
leuk vinden om op deze manier met mij te 
praten. Ze vinden het leuk om te horen hoe 
het leven in Nederland is en kunnen er vaak 
ook om lachen. Wat me dus vooral opvalt 
is dat ze ondanks de enorme kloof  tussen 
onze levens, ook heel blij kunnen zijn voor 
anderen. Dit biedt dan weer perspectief  in 
mijn eigen leven, aangezien je dan pas echt 
beseft hoe erg je ervan moet genieten, ook 
van de kleine dingen. Alhoewel het contact 
soms stroef  verloopt, is het altijd weer leuk 
als er een brief  op de mat valt. Voor ons is 
het misschien weer even een briefje, maar 
voor hen is het iets waar ze naar uitkijken. 
Ze kunnen daarmee heel even ontsnappen 
aan het gevangenisleven en wanen in het 
studentenleven in Nederland. Hierom is het 
dus echt correspondentie voor levenslang. 

Door: Eva Notté

Project 
Inside-Outside 



Verdronken vluchtelingen, gekapseisde boten en overbeladen bussen. Steeds vaker zien wij deze dingen terug komen 
in het nieuws rondom de gehele vluchtelingensituatie en het roept dan ook dringende vragen op hoe dit aangepakt 
moet worden. Allen op zoek naar een beter bestaan, maar helaas loopt deze reis niet voor iedereen goed af. Om een 
beter beeld te krijgen van het emic perspectief  heb ik een Somalische vluchteling geïnterviewd en dit is zijn verhaal.
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Door: Raoul Miralles Gutierrez

Zijn leven
Als kind groeide hij op in het huis van 
zijn opa en oma in Somalië. Hier verbleef  
hij samen met zijn kleinere zusje en zijn 
moeder, dit schijnt in Somalië erg gebruike-
lijk te zijn. Zijn dagen werden gevuld met 
het spelen van voetbal op straat met wat 
vrienden. Hij vertelde mij dat zij het econo-
misch gezien het niet slecht en konden ge-
woon kopen wij zij wilden. Door zijn jonge 
leeftijd had hij echter niet in de gate wat er 
op politiek niveau in het land speelde. Het 
land werd gekenmerkt door burgeroorlogen 
van concurrerende stammen waarbij veel 
doden velen. Naast de burgeroorlogen was 
de Somalische regering ook erg onstabiel en 
verschillende personen vochten daarbij om 
het presidentschap. Hierdoor werd er geen 
aandacht besteed aan de opbouw van het 
land of  aan  de veiligheid voor de burgers.  
Ik was verbaasd toen hij mij zei dat de cor-
ruptie in het land zo groot was dat mensen 
konden doen wat zij wilden zonder dat 
er consequenties aan werden verbonden.  
Vooral de onderdanige stammen in Somalië 
hadden het in die tijd erg moeilijk en werden 
dan ook vaak het slachtoffer van geweld. 
Hij legde uit dat zijn familie ook bij deze 
onderdanige stam behoort en het daardoor 

erg moeilijk hadden. Gewapende militie 
kwamen regelmatig binnenvallen en namen 
dan alle spullen mee om het hen nog moe-
ilijker te maken. Hiernaast zei hij dat het 
erg onveilig was voor vrouwen, zij liepen de 
kans om slachtoffer te worden van seksuele 
aanranding wanneer zij zich alleen op straat 
bevonden in de nacht. Zijn moeder was na 
de moord op haar vader in het huis zo bang 
geworden dat zij begon met het verkopen 
van alle spullen om aan geld te komen voor 

een vliegticket. Een aantal weken gingen 
voorbij en zijn moeder had genoeg geld bij 
een kunnen krijgen om te kunnen vluchten. 
Nietsvermoedend werd hij in zijn slaap 
wakker geschud, het moment was daar, ze 

moesten gaan. Samen met zijn moeder en 
kleinere zusje lieten zij, in de hoop op een 
betere toekomst, alles achter en vertrokken 
naar het vliegveld. Door alles te verkopen 
nam zijn moeder een groot risico waar-
bij zij in het thuisland compleet met lege 
handen staan. Op dit moment groeide bij 
hem pas het besef  dat er iets mis was en 
dit resulteerde in grote angst. Vooral zijn 
moeder, die er helemaal alleen voor stond 
was bang, bang om alles te verliezen en 
terug te keren met lege handen. Door zijn 
onwetendheid vertelde hij mij dat hij de reis 
als paniekerig ervoer en vond dit absoluut 
geen leuke ervaring. Doordat hij vrij jong 
was tijdens deze reis kon hij zich niet alles 
meer herinneren en vertelde dat dit een di-
recte vlucht naar Nederland was. Na hun 
aankomst in Nederland vroegen zij asiel 
aan om hier legaal te kunnen verblijven. Hij 
vertelde dat de aanvraag werd in beginsel 
werd afgewezen en dit werd volgens hem 
veroorzaakt doordat een onbekende man 
die hen hielp tijdens de reis de documenten 
is verloren. Hierdoor werd het erg moeilijk 
om te bewijzen dat zij daadwerkelijk de per-
sonen zijn die zij zeggen te zijn. Hiernaast 
vertelde hij dat de tolk erg subjectief  was en 
zelf  van mening was dat zij logen. De tolk 

’Wij zijn 
allemaal mensen, 
van dezelfde aarde 
met dezelfde drang 
om te overleven.’’ 

Op zoek naar een beter leven
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geloofde blijkbaar niet dat zij uit Somalië 
afkomstig zijn, doordat zij een wat lichtere 
huidskleur hebben. Dit laat zien hoe moeili-
jk zij het nog hebben na de binnenkomst en 
het hele proces van de asielaanvraag begint. 
De afwijzingen, de lange wachttijden en de 
moeilijkheden die zij tegen zijn gekomen 
moeten verschrikkelijk zijn geweest. 
Tijdens de periode in afwachting van het 
verzoek verbleef  hij in een asielzoekerscen-
trum in Drenthe. Hier speelde hij veel bas-
ketbal en er was een gelegenheid om op de 
Nintendo te spelen. Hij zat op dat moment 
in groep 7 van de basisschool, maar werd 
één klas teruggezet omdat zijn Nederlandse 
taal nog wat achterbleef. Hij vertelde met 
blijdschap over deze periode en zei dat hij 
zelf  eigenlijk een best wel leuke tijd in het 
asielzoekerscentrum heeft gehad waarbij hij 
veel vrienden heeft gemaakt. Na 2 jaar kre-
gen zij te horen dat zij een verblijfsvergun-
ning zouden krijgen, wat voor hen een grote 
opluchting was. Hiermee zijn zij verhuisd 
naar een eengezinswoning in Zuid-Holland. 
Vanuit Somalië heeft hij meegekregen om 
erg open te zijn naar buren en de deur altijd 
voor hen open te zetten. Hij geeft aan dat 
deze gastvrijheid minder heerst onder Ned-
erlandse burgers en vindt dat dit jammer is. 
Als kind is hij islamitisch opgevoed en het 
was daar dan ook een gewoonte om prak-
tiserend moslim te zijn. In Nederland is hij 
echter geen praktiserend moslim meer en 
zegt dat dit komt doordat hij ouder werd 
en zich meer met andere dingen bezig 
hield. Ook voegt hij hieraan toe dat de 
vrijheid van godsdienst in Nederland iets 
moois is wat in Somalië ondenkbaar is. Hij 
maakte zijn VWO opleiding in één keer 
af  en startte hierna met een universitaire 
opleiding. Momenteel is hij bezig met een 
juridische master en hoopt dit jaar af  te stu-
deren om daarna de advocatuur een kans 
te geven. Een terugkeer naar Somalië is uit-
gesloten en zegt geen band meer te hebben 
met zijn land van herkomst. Nederland is 
het land waar hij zich nu thuis voelt. 

Terugblik en kritische noten
Wie had dat ooi kunnen denken? Van het 
opgroeien tussen de kogelgaten naar een 
baan als advocaat. Door middel van dit ver-
haal hoop ik een kleine schets te hebben 
gegeven van zijn leven tot nu toe. Ik moet 
toegeven dat ik erg veel bewondering heb 
voor zijn doorzettingsvermogen en daarbij 
zijn vermogen op zich aan te passen aan de 
omgeving. Zonder enige kennis van Neder-
land wist hij het nog voor elkaar te krijgen 
om in één keer de universiteit te bereiken. 
Naar mijn mening moeten wij er alles aan 
doen om vluchtelingen te helpen om hen 

zo op te nemen in onze samenleving waar-
na er velen een verrijking voor ons land 
zullen zijn. Ik denk dat deze jongeman als 
rolmodel kan dienen meerdere vluchtelin-
gen die ook met lege handen naar Neder-
land zijn gekomen. Toch zouden ook veel 
Nederlandse burgers een voorbeeld kun-
nen nemen aan deze jongen en inzien dat 
alles mogelijk is. Wij leven in een land waar 
onderwijs tot een recht behoort en laten wij 
hiervan profiteren. Laten wij hen dit recht 
ook geven om het optimale uit iedereen 
te kunnen halen. Er zou gestopt moeten 
worden met oplossingen om hen te weren 
of  te controleren en meer gefocust moeten 
worden op de oplossingen om hen op te 
nemen en te ontwikkelen. Een kantteken-
ing die hierbij gemaakt moet worden is dat 
dit overigens alleen meer moet gelden voor 
de minderjarige vluchtelingen in asielzoek-
erscentra en voor de mensen die al reeds 
in het bezit zijn van een verblijfsdocument.  
Het doet mij dan ook erg veel pijn om te 
lezen op de sociale media dat veel mensen 
nog steeds van mening zijn dat vluchtelin-
gen weg moeten blijven uit Nederland en 
dat Nederland zich meer moet focussen 
op de armoede die hier heerst. Ook komen 
er steeds meer haatreacties naar voren op 
verschillende sociale media tegenover de 
vluchtelingen in Nederland. Dit is absurd 
en naar mijn mening ontbreekt het bij deze 
mensen aan inlevingsvermogen. Neder-
land en daarmee Europa is een redelijk 
stabiel gebied waar niet zomaar oorlog zal 
uitbreken. Hierdoor zullen wij nooit weten 

hoe het is om te leven tussen gewapende 
conflicten. Wat ik wel weet is dat ik het ver-
schrikkelijk zou vinden wanneer ik geweerd 
zou worden uit een land waar ik heen zou 

vluchten om mijn kinderen een betere toe-
komst te kunnen geven. Dezelfde mensen 
waarbij het inlevingsvermogen ontbreekt 
zouden in tijden van oorlog hetzelfde doen 
als deze vluchtelingen. Het grijpt terug naar 
het menselijk instinct en dat is overleven. 
Wij zijn allemaal mensen, van dezelfde 
aarde met dezelfde drang om te overleven. 
Het enige verschil is dat dit overleven op 
sommige plekken gemakkelijker is. In Ned-
erland proberen wij financieel ook te over-
leven en daarbij kloppen wij ook aan bij 
verschillende instanties om ons te helpen 
wanneer het financieel gezien bagger gaat. 
Moeten wij deze mensen ook weren en aan 
hun lot overlaten? Nee zij worden opgevan-
gen in een sociaal vangnet waarbij ik geen 
verschil zie in de hulp die vluchtelingen 
zouden moeten krijgen. 

‘’Gewapende militie kwamen regelmatig binnenvallen’’

‘‘Zijn moeder 
was na de moord op 
haar vader in het 

huis zo bang 
geworden’’
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Ingrediënten voor twee personen:
* 150 g risottorijst
* 200 g gemengde paddenstoelen (bijv. kastanjechampi-
gnons, oesterzwammen en shiitake)
* 1 rode ui
* 1 teentje knoflook
* 75 ml droge witte wijn
* 375 ml water
* Blokje paddenstoelenbouillon
* Gorgonzola
* 1 el gezouten roomboter
* Peper, peterselie (bij voorkeur vers)
* Olijfolie
* Pecorino of  parmazaanse kaas

Vegetarische risotto 
met paddenstoelen en 
blauwe kaas
Enige tijd geleden ging ik in Den Haag uit eten bij het 
gezellige restaurantje ‘Est Est Est’, waar ik een heerli-
jke paddenstoelenrisotto voorgeschoteld kreeg. Sindsdien 
probeer ik dit te evenaren in mijn eigen keuken. Na wat 
experimenteren is dit recept eruit gekomen. Het kost wat 
tijd, maar het is zeker de moeite waard!

Cheesecake met witte 
chocolade en fram-
bozendressing

Bereiding:
Snipper de rode ui en snijd de paddenstoelen grof. Fruit de ui in 
olijfolie en voeg de geperste knoflook toe. Bak de paddenstoelen 
kort mee totdat ze wat geslonken zijn. Kook intussen het water 
met het bouillonblokje.
Roer vervolgens de risottorijst door het paddenstoelenmengsel 
en bak zachtjes mee totdat de korrels een beetje glazig zijn (het 
witte van de rijst is er dan zo goed als af). Voeg vervolgens de 
witte wijn toe en roer het mengsel totdat de rijst al het vocht heeft 
opgenomen. Doe dit ook met de bouillon; voeg in delen de bouil-
lon toe en roer tot de rijst al het vocht heeft opgenomen. Pas als 
het vocht is opgenomen voeg je opnieuw bouillon toe. Dit duurt 
ongeveer 20 minuten.
Als al het vocht is opgenomen en risotto gaar is, kun je naar 
smaak gorgonzola en peper toevoegen. Serveer de risotto met een 
beetje vers gesneden peterselie en geraspte Italiaanse kaas. 

Vroeger vond ik het idee van een taart met kaas maar 
gek. Nadat ik over mijn eerste angst heen was, is de 
cheesecake onmisbaar geworden op verjaardagen. Het is 
een simpele en lekkere taart waarmee je alle kanten op 
kunt. Vervang de Oreo’s bijvoorbeeld een keer door cho-
clate chip cookies en gebruik cranberry’s in plaats van 
frambozen. Enjoy!
Ingrediënten (springvorm 22 cm):
* 150 g kwark
* 300 g roomkaas
* 3 eieren
* 50 g witte chocolade
* 100 g (bevroren) frambozen
* 60 g suiker
* Een rol Oreokoekjes
* 20 g boter

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 150 graden.
Verkruimel de koekjes in een keukenmachine of  met een staaf-
mixer. Smelt de boter en meng de gesmolten boter door de 
koekjes. Verspreid het mengsel over de bodem van de taartvorm 
en druk stevig aan. Zet dit in de koelkast.
Klop de eieren met de suiker kort met een mixer. Roer vervolgens 
de kwark en de roomkaas door het eiermengsel. Hak de witte 
chocolade in kleine stukjes en roer dit erdoorheen.
Verwarm de bevroren frambozen al roerend in een pannetje. Giet 
het mengsel vervolgens in een vergiet met een schaaltje eronder 
om het frambozensap in op de vangen. Druk de frambozen stevig 
aan zodat er genoeg sap uitkomt.
Verspreid het roomkaasmengsel over de koekjesbodem. Verspreid 
met een lepel de frambozendressing over de taart. Tip: je kunt 
leuke vormen maken met de dressing door een paar druppels op 
de taart te scheppen en er met een satéprikker een patroon mee te 
maken.
Plaats de taart in het midden van de oven en bak in ongeveer 
50 minuten af. Zet dan de oven uit, maar laat de taart nog een 
tijdje in de oven staan totdat deze is afgekoeld. Op deze manier 
voorkom je dat de taart scheurt. Haal de taart uit de oven en 
laat verder afkoelen. Cheesecake is het lekkerst na een nachtje 
koelkast!



AUGUSTUS 2015 // CIA MAGAZINE // 35

FUNPAGE

   

       
 
            ____   ____   ____   ____    ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   

 (O = L)       (-G)  

 

  
 
       ____   ____   ____   ____   ____   ____      ____   ____ 

                           (+G)                   (- M) 
 

      
 
 ____   ____   ____   ____   ____    ____   ____   ____    ____  

       (R = T)           (A = D) 




