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Vooraf 
Beste lezer,

Misschien  valt u als eerste op dat dit magazine er an-
ders uit ziet dan de voorgaande jaren. Dankzij de input 
van de redactie en het werk van onze vormgeefster, is 
het CIA Magazine voorzien van een frissere en uitnodi-
gende look! 

In oktober ben ik aan de slag gegaan met grote club 
enthousiaste (eind)redacteuren om de kwaliteit van het 
CIA Magazine dit jaar weer hoog te houden. De afgelo-
pen maanden  zijn er veel actuele artikelen verschenen 
op onze website, die zeker de moeite van het lezen 
waard zijn. Daarnaast is er de afgelopen maanden hard 
gewerkt aan de eerste editie van het CIA Magazine van 
dit jaar, met als thema ‘Achter slot en grendel’. 
Bestraffing, opsluiting en het gevangeniswezen, de 
criminologie kan er op vele manieren naar kijken. Het 
thema ontstond tijdens de uitwisseling naar Boedapest 
(lees hier meer over op blz. 10), waar onder andere een 
bezoek gebracht werd aan de gevangenis aldaar. In dit 
themanummer kunt u verder lezen over hoe het staat 
met het spijzen en laven van de gevangenen in Neder-
land (blz. 12), het wel of niet opsluiten van terugker-
ende Syriëgangers (blz. 16), de beste documentaires 
over dit thema (blz. 15) en natuurlijk interviews met een 
reclasseringsmedewerker (blz. 6) en een ex-gedeti-
neerde (blz.18). 
Als  u het thema toch niet zo spannend vindt, kunt lezen 
over actuele zaken zoals klimaatvluchtelingen (blz. 17) 
of jihadisme en het internet (blz. 29), een verslag over 
de Common Sessions (blz. 32) die dit jaar in Rotterdam 
plaats vonden, meer informatie over de minorkeuze 
(blz. 30 en 31) en natuurlijk weer een hersenkrakende 
rebus (blz. 35)!

Tot slot wil ik alle redactieleden, de gastschrijvers en 
onze fantastische vormgeefster Linda de Ruiter ontzet-
tend bedanken. Zonder deze mensen had u nu een 36 
pagina’s tellend blanco schrift in handen gehad. 

Ik wens u veel leesplezier en hoor graag uw reactie 
over dit magazine!
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Met vriendelijke groet,

Veerle Bonestroo
h.t. Commissaris Media XIVe 
bestuur der Studievereniging 
Criminologie In Actie 



Woordje van de voorzitter

Beste leden,

Het eerste magazine van het nieuwe jaar is een feit! We 
zitten al bijna op de helft van het collegejaar 2015-2016 
en dit betekent dat een nieuw, vers magazine niet uit 
kan blijven. De afgelopen maanden hebben jullie hard 
gestudeerd en hopelijk heeft dat geloond. Het bestuur 
heeft de afgelopen maanden veel bekende, maar ook 
nieuwe gezichten mogen zien bij de gebruikelijke bor-
rels, feestjes en activiteiten. Onder het genot van een 
drankje worden de meest interessante theorieën be-
sproken. Wij zien dit graag en uiteraard hopen we dat 
dit voortduurt. Voor alle nieuwe studenten: ik hoop dat 
jullie inmiddels gewend zijn geraakt aan het pgl-sys-
teem en hopelijk zijn jullie gaan houden van de moo-
iste rotstad die er is. Aan het begin van het collegejaar 
ging het veertiende bestuur de uitdaging aan om er een 
succesvol jaar van te maken samen met jullie. Inmid-
dels zijn we maanden verder en het is ons een groot 
genoegen om samen met jullie actief bezig te zijn. De 
vereniging is niets zonder haar leden en het bestuur 
kan haar waardering niet vaak genoeg uiten. In de tus-
sentijd is er ook hard gestreden, niet met het zwaard, 
maar met de machtige pen. Het is dan ook tijd dat wij de 
vruchten van dit project mogen plukken. De redacteurs 
hebben hun best gedaan om hun gedachten op papier 
te krijgen. Uiteraard kunnen jullie criminologisch rel-
evante artikelen verwachten. Aan alle betrokkenen: 
bedankt voor de bijdrage aan dit magazine. Ik wens ju-
llie veel leesplezier en hoor graag jullie mening tijdens 
een van onze borrels. 

Met vriendelijke groet,

Sarah Achahbar
h.t. Voorzitter XIVe bestuur der Studievereniging Crimi-
nologie In Actie
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Wekelijks fiets ik langs de voormalige koepelgevangenis (ook wel: de Koepel) in Breda. Wat ik daar 
in groten getale zie zijn asielzoekers. Deze leegstaande gevangenis dient nu namelijk sinds ongeveer 
een jaar als asielzoekerscentrum. Er verblijven maar liefst vierhonderd asielzoekers. Ook in andere 
(voormalige) gevangenissen in Nederland bevinden zich onder andere asielzoekers en gedetineerden 
uit andere landen. Nederland kampt namelijk met een grote leegstand in gevangenissen. In ons land 
bevinden zich 14 duizend cellen, terwijl er maar 12 duizend nodig zijn: er is sprake van overcapaciteit 
(Vanbesien, 2014). Om deze lege plekken op te vullen worden er gevangenissen gesloten en gaan er 
andere groepen van de leegstaande gebouwen gebruik maken.

LEEGSTAANDE GEVANGENISSEN:  
WAT DOET NEDERLAND ERMEE?

Door: Simone van Dongen

Hoe komt het dat Nederland zo veel lege cellen heeft? 
Na de Tweede Wereldoorlog steeg in Nederland de 
gevangenisbevolking (Vanbesien, 2014). In tegen-
stelling tot België, beraadde Nederland zich over een 
mogelijke oplossing voor dit probleem. Nederland ver-
liet de resocialisatie en 
koos, mede door een 
toenemende publieke 
punitiviteit, voor vei-
ligheid. Vanaf 1985 
nam het aantal cellen 
toe en ook het aan-
tal gedetineerden. In 
2005 bereikte in Nederland het aantal gevangenen zijn 
hoogtepunt en daarna nam het sterk af. De daling vindt 
grotendeels zijn oorzaak in de straftoemeting door de 
rechter. Het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 
is sterk gedaald en bovendien nam de detentieduur 
af. Bovendien stijgt het aantal taakstraffen en voor-
waardelijke straffen.

Zoals al genoemd, is er in België een tekort aan cel-
len. Beide landen zitten met een tegenovergesteld 
probleem en vonden elkaar bij een overbrugging: 
de gevangenis van Tilburg. De gevangenis in Tilburg 
wordt namelijk sinds 2009 gehuurd door de Belgische 
regering. Dit betekent dat in deze gevangenis zich en-
kel Belgische gevangenen bevinden. Dit is echter tot 31 
december 2016, daarna moeten de Belgische gedeti-
neerden terug naar België.

Ook de (voorheen leegstaande) gevangenis in Veen-
huizen wordt goed benut. In september 2015 zijn 242 
Noorse criminelen verhuisd naar deze leegstaande 
gevangenis. Noorwegen kampt – net als België – met 
een cellentekort, terwijl in Nederland veel gevangenis-

sen leegstaan. Veel medewerkers dreigden daardoor 
hun banen te verliezen. Om het aantal ontslagen te be-
perken, heeft Teeven nieuwe bewoners gezocht voor 
de cellen. Noorwegen huurt de gevangenis nu voor drie 
jaar. De gevangenis in Veenhuizen krijgt een Noorse 

directeur die hulp krijgt 
van een Nederlandse 
onderdirecteur. Ver-
der is al het personeel 
Nederlands, maar geldt 
er in de gevangenis een 
Noors regime. De me-
dewerkers krijgen een 

cursus om de Noorse taal en cultuur te leren, maar de 
voertaal is Engels. Omdat de strafinrichting op Neder-
lands grondgebied staat, geldt er het Nederlands stra-
frecht. De Noorse gedetineerden mogen niet buiten de 
gevangenismuren komen. 

De Noorse gevangenen krijgen privileges die hun Ned-
erlandse lotgenoten niet hebben. De Noren mogen 
namelijk in hun cel bellen met familieleden en zij hoev-
en hun kamer niet te delen met andere gedetineerden. 
Nog andere verschillen tussen het Nederlandse en 
Scandinavische regime is dat het Nederlandse dagpro-
gramma van minuut tot minuut vaststaat en de Neder-
landse gevangenen individueel of in kleine groepen op 
pad gaan. De Noren gaan daarentegen meer collectief 
en in grote groepen op pad.

In de toekomst is Nederland van plan om met meer 
landen te gaan samenwerken. Zo is de regering ook al 
in gesprek met Zwitserland over eventuele opvulling 
van cellen. Banen blijven zo behouden en gevangenis-
sen blijven gevuld.
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De daling vindt grotendeels zijn oorzaak in de 
straftoemeting door de rechter. Het aantal 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is sterk 
gedaald en bovendien nam de detentieduur af.

Bronnen
Vanbesien, S. (2014). Gevangeniscapaciteit en strafrechtelijk beleid. Een vergelijkende studie van België en Nederland (Masterproef). Gent: UGent
http://nos.nl/artikel/2022359-noorse-gevangenen-in-september-naar-nederland.html
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4134815/2015/09/03/Noren-hebben-streepje-voor-in-Nederlandse-gevangenis.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4133397/2015/09/01/Eerste-Noorse-gevangenen-in-Nederland.dhtml
http://www.nu.nl/algemeen/1966272/justitie-sluit-acht-gevangenissen.html



6 INTERVIEW

Regien van Uden werkt bij Reclassering Nederland en schrijft daar adviesrapportages over verdachten 
en veroordeelden. Doel is om ervoor te zorgen de kans op recidive zoveel mogelijk te verlagen. Hoe 
doet ze dat precies?

“Zeker voor mezelf laat ik me 
leiden door de kleine successen.”
De praktijk van een reclasseringsmedewerkster

Door: Marko de Haan & Veerle Bonestroo

‘‘Tijdens het adviesgesprek probeer 
je iemand al te motiveren voor 
verandering en om uiteindelijk mee te 
werken aan eventuele interventies.’’

Het gebouw van Reclassering Nederland aan het Mar-
coniplein kun je niet zomaar betreden. Bij de receptie 
kunnen gasten een pasje krijgen waarmee ze alleen 
toegang hebben tot bepaalde verdiepingen. Op de vi-
erde verdieping is een wachtruimte met linoleum vloer 
en allemaal hokjes met glazen wanden, beplakt met 
blinderingsstickers. ‘Daarin vinden gesprekken met 
cliënten plaats, die verdacht van of veroordeeld voor 
een delict zijn,’ vertelt Regien. Acht uur ‘s ochtends zijn 
ze allemaal nog leeg. De hokjes zijn kaal met bij som-
migen alleen een Karel Appel-achtig schilderijtje aan 
de muur en een telefoon op tafel.
 
In de praktijk kwam Regien erachter dat ze het liefst 
met mensen samenwerkt. ‘Ik merkte dat het solis-
tische van wetenschappelijk onderzoek me niet zo 
aanspreekt nadat ik meegewerkt had aan een onder-
zoeksproject op de universiteit.’ Haar rapportages zou 
ze ook thuis kunnen uitwerken, maar Regien is altijd op 
kantoor te vinden, drie verdiepingen boven de spreek-
kamers. ‘Hier op kantoor werk je in een team en daar 
hou ik van. Ik overleg regelmatig met collega’s over de 
zaken waarin ik rapporteer.’ 

Wat doet de reclassering?
De reclassering komt al kijken op het moment dat ie-
mand ergens van verdacht wordt. ‘Ik probeer dan aan 
de hand van risicotaxatie-instrumenten een beeld van 
een persoon te krijgen en de redenen waarom iemand 
een delict pleegt.’ Niet alleen van het delictgerela-
teerde, maar ook daar buiten. ‘Heeft iemand een huis 
of niet bijvoorbeeld, een belangrijke factor die er toe 
zou kunnen leiden dat iemand weer terug belandt in de 
criminaliteit.’ Want dat is het doel van de reclassering-
swerker: ‘Wij spitsen ons toe op de vraag hoe te zorgen 
recidive te verminderen.’ 

Reclassering Nederland, wat doen zij?

Onderdelen van de reclassering
De functie van reclasseringswerker is tweeledig; er zijn 
medewerkers op de afdeling Advies & Diagnose en de 
afdeling Toezicht.

Hoe werkt het geven van advies?
Een reclasseringswerker Advies & Diagnose is de ee-
rste die in gesprek gaat met een verdachte of veroor-
deelde. Daaruit volgt een adviesrapport over de cliënt. 
Voor een adviesrapportage volgt er een uitgebreid 
gesprek met de cliënt, om zoveel mogelijk informa-
tie te verzamelen. Daarnaast worden, indien de cliënt 
daar toestemming voor geeft, ook relevante referenten 
geraadpleegd (zoals een werkgever of familielid). Een 
adviesrapport wordt geschreven op basis van risicodi-
agnose-instrumenten. De QuickScan is een beknopt 
instrument, het uitgebreidere instrument is RISc. RISc 
wordt gebruikt bij algemene en zwaardere criminaliteit. 
Om een goed inzicht te krijgen over de cliënt, heeft 

Schalen van RISc
1. Delictgeschiedenis
2. Huidig delict
3. Huisvesting en wonen
4. Opleiding, werk en leren
5. Inkomen en omgaan met 
werk
6. Relaties met partner/gezin
7. Relaties met vrienden
8. Drugsgebruik
9. Alcoholgebruik
10. Emotioneel welzijn
11. Denkpatronen, gedrag en 
vaardigheden
12. Houding

RISc twaalf schalen die 
betrekking hebben op 
de criminogene fac-
toren. Op basis daarvan 
maakt de reclassering-
swerker een risicotaxa-
tie die verwerkt wordt in 
het adviesrapport. Als 
het adviesrapport af is, 
volgt nog een laatste 
gesprek met de cliënt. 
Hierbij wordt het rapport 
besproken en het ad-
vies wat de reclassering 
oplegt.

Doel
Het advies van de reclassering heeft betrekking op 
het voorkomen van delictgedrag in de toekomst. Er 
wordt op basis van de risicofactoren, indien nodig, een 
plan van aanpak opgesteld met eventuele interventies 
om te komen tot gedragsverandering. Tijdens de re-
chtszitting kan dat worden opgelegd in het kader van 
de bijzondere voorwaarden. Daarnaast wordt ook ge-
adviseerd aan het gevangeniswezen, zodat iemand ti-
jdens zijn detentie en daarna kan worden begeleid om 
terug te keren in de samenleving.



Wat doe jij in dit verhaal?
‘Ik schrijf adviesrapportages over verdachten en 
veroordeelden voor het Openbaar Ministerie of het 
gevangeniswezen, dat ligt eraan in welk deel van het 
strafproces de cliënt zich bevindt.’ Dit advies kan gaan 
over de bijzondere voorwaarden die iemand opgelegd 
krijgt bij de straf. Bij iemand die verslaafd is, zou je bi-
jvoorbeeld kunnen adviseren aan de opdrachtgever 
om behandeling in een verslavingskliniek op te nemen 
in de voorwaarden of het begeleidingsplan. ‘Tijdens 
het adviesgesprek probeer je iemand al te motiveren 
voor verandering en om uiteindelijk mee te werken aan 
eventuele interventies.’ 

Zitten de cliënten wel te wachten op iemand die ze 
motiveert?
‘Niet altijd,’ zegt Regien, ‘Wanneer je verdachte 
bent, is het vrijwillig om mee te werken of niet.’ Som-
mige mensen zitten, voordat de zaak bij de rechter is 
voorgekomen, niet te wachten op een gesprek met een 
reclasseringsmedewerker, maar Regien heeft dat nog 
niet zo vaak meegemaakt. ‘Anders is het wanneer ik in 
detentie mensen spreek, dan heeft het consequenties 
als delinquenten niet met mij willen praten. Op het mo-
ment dat ze dat niet willen, kan dat negatieve gevolgen 
hebben voor de detentiefasering.’

Hoe ga je eigenlijk om met een cliënt?
Het is belangrijk om zoveel mogelijk jezelf te zijn in de 
omgang met een cliënt. ‘Aan het begin van mijn loop-
baan bij de reclassering was het nog best even wen-
nen om met mensen om te gaan die soms nog best ver 
van je af staan. Dan gebruikte ik bijvoorbeeld te for-
meel taalgebruik.’ Wanneer ze informeerde naar de fi-
nanciële situatie van iemand, kwam de vraag niet aan. 
‘Hoe zit het met je inkomen bedoel ik,’ vroeg ze in een 
tweede poging. Reactie van cliënt: ‘Wat?!’ Waarop Re-
gien probeerde te verduidelijken: ‘Geld, hoe zit het met 
je geld?’ en dan pas begreep de cliënt waar ze het over 
had.

Wees ook vooral meteen eerlijk tegen een cliënt, waar-
schuwt Regien. ‘Als je tijdens een gesprek alleen maar 
ja en amen zegt, en vervolgens een confronterend rap-
port schrijft, iets wat je altijd bespreekt met de cliënt, 
kun je op enorm onbegrip stuiten.’

Inleven in een cliënt, dat lijkt me in sommige gevallen 
lastig! Denk aan zedendelinquenten.
‘Ja, dat is soms wel lastig. Soms als ik een dossier lees 
van een zedendelinquent denk ik: oh nee, wat ga ik hier 
aantreffen? Maar in een gesprek met een cliënt is het 
me altijd nog gelukt begrip op te brengen voor de per-
soon achter de verdachte.’ Hoewel Regien het delict-
gedrag afkeurt, acht ze het van belang dat er aandacht 
is voor de achterliggende factoren die tot dergelijke 
situaties hebben geleid. ‘Sommige mensen hebben 
echt al zo veel meegemaakt.’ Daarnaast zijn zeden-
delinquenten volgens Regien wel altijd gemotiveerd 
om mee te werken en zich aan afspraken te houden. 
‘Ze willen graag meewerken zodat ze een deels voor-
waardelijke straf krijgen in plaats van onvoorwaardeli-
jk. Ook zodat niet teveel mensen in hun omgeving er-
achter komen wat ze gedaan hebben.’

Wat zijn dan wel lastige gevallen?
‘Iemand die zijn agressie richt op jou persoonlijk.’ Deze 
mensen kennen Regien vaak niet eens, want het is in 
de adviesfase waarin ze met haar te maken krijgen en 
dan is het vaak het eerste of tweede gesprek met haar. 
‘Maar ze hebben vaak iets tegen justitie of de reclas-
sering in het algemeen.’ Het is dan hard werken om 
iemand wat rustiger te krijgen en uiteindelijk te mo-
tiveren om mee te werken tijdens een adviesgesprek. 
‘Sommige opmerkingen van cliënten komen hard aan 
en dat kan van binnen agressie bij jezelf oproepen.’ 
Wat ook veel voorkomt zijn ongepaste opmerkingen. 
Seksueel geweld. ‘Daar kan ik beter mee omgaan. 
Gelijk aangeven dat dat niet de manier is hoe we met 
elkaar omgaan, en dan begrijpt de persoon in kwestie 
dat meestal wel.’
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CV Regien van Uden
Bachelor Criminologie aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam (2008)
Master Criminologie – profiel 

jeugdcriminologie Erasmus Universiteit 
Rotterdam (2010)

Junior onderzoeker aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam

Reclasseringsmedewerker Advies & 
Diagnose Reclassering Nederland (sinds 

2012)

Regien van Uden op haar werkplek
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Op welke manier kun jij een cliënt helpen?
Het is lastig om direct resultaat te zien van het werk dat 
Regien doet, aangezien ze aan het begin van de ke-
ten zit. ‘Zeker voor jezelf moet je je laten leiden door 
de kleine successen.’ Hetgeen waar Regien alleen al 
voldoening uit haalt is dat mensen het fijn vinden dat 
ze er voor ze is en dat cliënten hun verhaal bij haar kwijt 
kunnen. 
‘Sommige mensen hebben nooit met iemand echt er-
gens over gepraat en hebben een enorm geïsoleerd 
leven. Op mijn manier, ook al is dat niet mijn hoofddoel, 
lever ik toch nog een bijdrage aan een stukje verwerk-
ing van wat er is gebeurd.’

Hoeveel cliënten spreek je gemiddeld?
‘Dat is echt heel wisselend. Meestal schrijf ik ongeveer 
acht grote rapporten per maand, of bijvoorbeeld vijf 
grote en vier kleintjes. Dus in totaal zie ik dan ongeveer 
negen cliënten per maand. Een of twee keer zie ik ze, 
en ook nog tijdens de rapportbespreking. Per week zie 
ik gemiddeld twee à drie cliënten.’

Wat nou als je een cliënt in de supermarkt tegen-
komt?
‘De grap is dat ze mij eigenlijk niet zo vaak herkennen.’ 
De ene dag heeft Regien haar bril op, en de andere dag 
niet. ‘En de ene keer zit mijn haar los, en de andere keer 
vast. Zelfs collega’s herkennen mij soms niet,’ grapt 
Regien. Bovendien heeft ze vaak maar kort contact met 
mensen. Dit maakt de kans klein dat haar cliënt Regien 
herkent op straat als ze elkaar tegenkomen. ‘Ik heb 
wel eens in de metro gezeten met een cliënt, maar die 
herkende mij toen ook niet.’

Hoe zit het met je ambities?
Op de korte termijn ga ik mij als contactfunctionaris va-
nuit de regio bezig houden met de implementatie van 
nieuwe wetgeving. Deze wet houdt in dat er een mo-
gelijkheid komt langdurig toezicht te houden op ze-
dendelinquenten en daders van ernstige geweldsde-
licten. Later zou ik me wel wat meer op beleidsniveau 
bezig willen houden met de reclassering.

Huh, maar wacht, kan langdurig toezicht? Hoe gaat 
dat dan?
Dat moet allemaal nog uitgekristalliseerd worden in 
de praktijk. ‘Het is belangrijk om kritisch te zijn op de 
nieuwe wetgeving, en dat wil ik met mijn nieuwe functie 
ook gaan doen.’
Sowieso is het wel goed om te weten dat het niet per 
definitie levenslang is, het toezicht kan alleen waar 
nodig telkens verlengd worden. Dit is aan de rechter. 
Die toetst telkens opnieuw of het toezicht al dan niet 
moet worden verlengd. 

Regien zit bij Reclassering Nederland op haar plek, 
maar dat wist ze alleen door het te ervaren en te merken 
dat solistisch bezig zijn niet haar ding was. Ze wil dus 
ook meegeven aan studenten dat je ‘werkplekken moet 
ervaren. Wat voor de een leuk is, vindt de ander hele-
maal niets, alleen jijzelf kan dat het best beoordelen. 
Ga dus vooral stage lopen om te ontdekken hoe het er 
in het werkveld aan toe gaat.’

‘‘Sommige mensen hebben nooit met iemand echt er-
gens over gepraat en hebben een enorm geïsoleerd leven.’’

Met dank aan Regien van Uden 
en Reclassering Rotterdam



‘Politie en boefje’ 2.0
We hebben het allemaal als kind wel eens gespeeld: politie en boefje. Na het aftellen renden alle ‘bo-
even’ weg en was het aan ‘de politie’ om ze weer te vangen. In 1971 zette psycholoog Philip Zimbardo 
het Stanford Prison Experiment (SPE) op. Dit experiment toont de gevolgen van een groep studenten 
die het gevangeniswezen ging ‘naspelen’. Een soort uitvergrote versie van ‘politie en boefje’, met 
natuurlijk een paar verschillen. Het grote verschil tussen het kinderspelletje en het experiment is dat 
het experiment heel erg uit de hand is gelopen.

Door: Jill Stigter

In augustus 1971 startte Philip Zimbardo, professor 
Psychologie aan de universiteit van Stanford, het 
Stanford Prison Experiment. Via een advertentie 
wierf hij participanten die in ruil voor $15 per dag 
mee wilden doen. Hij eindigde met 24 mannen die hij 
onderverdeelde in twee groepen: gedetineerden en 
bewakers. In elke groep zaten negen personen, de 
overige zes waren ‘reserve’ (Haney, Banks & Zimbardo, 
1973). De participanten waren zich ervan bewust dat 
ze onderdeel uitmaakten van een onderzoek, maar ze 
wisten niet wanneer het zou beginnen.

Tot een deel van hen op een ochtend werd gearresteerd 
en overgebracht naar een nepgevangenis. Ze werden 
uitgekleed en gefouilleerd, kregen een uniform met een 
ID-nummer en werden door ‘bewakers’ naar de cellen 
gebracht. Deze bewakers hadden geen specifieke 
instructies gekregen over hoe ze de gevangenen 
moesten behandelen, behalve dat ze geen lijfstraffen 
mochten gebruiken en orde moesten houden.

Zimbardo wilde onderzoeken of de bewakers en 
gevangenen zich naar hun rol gaan gedragen, in 
plaats van zelf na te denken over de moraliteit en 
rechtvaardigheid van de situatie. Ook wilde hij weten 
wat er zou gebeuren wanneer de individualiteit en 
waardigheid weg werden genomen en de gevangenen 
geen zeggenschap meer hadden over hun doen en laten 
(Zimbardo, Maslach & Haney, 2000). De resultaten van 
het experiment waren een schok voor iedereen. 

Op de tweede dag kwam een deel van de gevangenen 
in opstand door hun cel te barricaderen. De bewakers 
gebruikten brandblussers om een einde te maken aan 
het verzet. Kort hierna begon een van de gevangenen 
zich vreemd te gedragen; hij begon te schreeuwen en 
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bleek niet te kalmeren. Pas later realiseerde Zimbardo 
zich dat deze gevangene het echt meende en hij 
besloot hem ‘vrij te laten’. Een reserve-gevangene nam 
zijn plaats in (Zimbardo et al, 2000).
Hierna werd het alleen maar erger en de situatie 
escaleerde. De bewakers deelden onredelijk zware 
straffen uit voor kleine overtredingen. Gevangenen 
moesten zich opdrukken op één hand, werden 
uitgekleed en vernederd of mochten niet meer naar 
het toilet. Het was opvallend dat de gevangenen niet 
vroegen om met het experiment te stoppen, maar wel om 
‘voorwaardelijke invrijheidsstelling’. De participanten 
gingen zich dus volledig naar hun toegewezen rol 
gedragen, een deel van de bewakers vertoonde zelfs 
sadistische neigingen (Haney et al, 1973).
Het experiment stopte uiteindelijk na zes dagen toen 
de vriendin van Zimbardo, Christina Maslach, opmerkte 
dat de gevangenen in vreselijke omstandigheden 
leefden (Zimbardo et al, 2000). Zimbardo stelde 
later dat van meer dan vijftig mensen die de situatie 
observeerden, Maslach de enige was die protesteerde. 
Na publicatie kwam veel kritiek op het onderzoek. 
Zimbardo zelf werd ervan beschuldigd dat hij geen 
neutrale houding had tegenover de situatie en het 
experiment niet stopzette terwijl het duidelijk was dat 
de omstandigheden onethisch waren.

Uiteindelijk heeft het experiment ertoe geleid dat 
richtlijnen werden opgesteld bij het uitvoeren van 
dit soort onderzoeken. Deze richtlijnen moeten 
voorkomen dat participanten verzeild raken in 
onethische omstandigheden. De verhouding tussen 
de wetenschappelijke waarde van het experiment 
en het risico op fysieke of psychologische schade bij 
deelnemers staat hierbij centraal.

Bronnen
http://www.prisonexp.org/
Haney, C., Banks, C. & Zimbardo, P. (1973). Interpersonal dynamics in a simulated prison. International Journal of Criminology and Penology, 1, 69-97.
Zimbardo, P., Maslach, C. & Haney, C. (2000). Reflections on the Stanford Prison Experiment: Genisis, transformations, consequences. In T. Blass 
(Ed.), Obedience to authority: Current Perspectives on the Milgram paradigm, 193-237.



uitwisseling naar Boedapest
Een groot succes    

Door: Josephine van der Hoeven

Dankzij het buddysysteem waren we elkaar nooit kwijt 
en kende iedereen elkaar al snel bij naam. Al voor de 
reis hadden we een groepschat gemaakt, waar uiter-
aard alleen maar in gekletst werd. Maar eenmaal op 
reis werd het nog leuker om de gezichten bij de virtuele 
karakters te ontdekken. In het vliegtuig zag je al snel 
het verschil tussen de slapers en de kletsers. Terwijl 
Veerle en Suzanne woordspelletjes deden, lag Anne-
miek al snel te snurken. Eenmaal aangekomen, kon het 
feest pas echt goed beginnen. Het hostel was gewel-
dig, nog beter dan verwacht. Een absolute aanrader 
voor wie ooit Boedapest wil bezoeken. Iedereen was 
gezellig en je voelde je meteen thuis. Bijna iedereen 
sliep verdeeld over twee grote kamers met meerdere 
stapelbedden. Een van de kamers was een gezellige 
meidenkamer en in de andere was het altijd een groot 
feestje. De eerste app die gestuurd werd bij aankomst 
luidde: ‘Mixed room: links poep wc. Rechts plas wc.’ 
Ik moest zelf een deadline halen, waar ik meestal pas 
op het laatste moment aan begin. De rest is Boedapest 
gaan verkennen en zag al snel dat er in ieder geval ge-
noeg te doen was. ‘s Avonds hebben we – niet zonder 
bier natuurlijk – een enorme burger gegeten en alle-
maal iets over onszelf verteld. 

De volgende dag maakten we een stadswandeling 
en waren we deel van een joint session op de univer-
siteit. De volgende ochtend bij het ontbijt werd meteen 
duidelijk wie de uitslapers waren en wie meteen fit was. 
Na alle intellectuele activiteiten werd het inmiddels wel 
tijd voor ontspanning. Die is in Boedapest onder meer 
te vinden in de luxe spa’s, die gelukkig ook nog eens 
betaalbaar zijn. Een bijkomend voordeel was het uitz-
icht over de stad vanuit een bubbelbad dat op het dak 
van de spa stond. De chat werd al snel overspoeld met 
foto’s en ervaringen werden gedeeld. Model Sarah is 
zelfs in een collage terug te vinden.
 Op de universiteit hebben we het gehad over het pros-
titutieprobleem. Wat het extra interessant maakte, 
was dat er verschillende partijen aanwezig waren die 
met elkaar in discussie gingen. Op die manier werd 
het probleem van alle kanten belicht en kon er kritisch 

naar gekeken worden. Het eten in Boedapest was 
heel gevarieerd. We zijn soms opgesplitst om zoveel 
mogelijk restaurantjes te ontdekken. Gelukkig hield 
de chat ons altijd een beetje bij elkaar en in elk geval 
goed op de hoogte. Dankzij Joël en Renske weten we 
nu bijvoorbeeld hoe je het beste een taco naar binnen 
kunt werken… Natuurlijk zijn we ook uitgegaan, je bent 
en blijft uiteindelijk student. De drank in Boedapest is 

verleidelijk betaalbaar. In een buitenbar hebben we de 
verjaardag van deelnemer Frank goed gevierd. De hele 
week heb ik liggen rollen in bed, want de dag was bijna 
gekomen dat we het spookhuis van Boedapest zouden 
bezoeken. Ik ben als de dood voor spookhuizen en het 
idee liet me al bijna in huilen uitbarsten. Gelukkig bleek 
ik niet de enige. Sjaak Afhaak werd vermenigvuldigd 
en alleen de stoersten van ons gingen naar binnen. En 
zelfs van die kleine groep zijn er twee bij de introductie 
al weggerend!

Al met al een groot succes dus, er zijn vele vriend-
schappen gevormd en mooie discussies gevoerd.
Ik wil morgen weer gaan!

Hostel: Casa de la Musica 
Universiteit: Eötvös Loránd University (ELTE)

We waren er met de commissie al weken mee bezig geweest. ‘Een goede voorbereiding is het halve 
werk’, zei voorzitter Sarah steeds. Ze bleek gelijk te krijgen, want de uitwisseling naar Boedapest is 
een groot succes geworden. Mede dankzij de vele voorbereidingen, waarbij we zo min mogelijk aan 
het toeval overlieten en zo goed mogelijk gebruik maakten van de beschikbare tijd.
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Wat het extra interessant maakte, was dat er verschillende 
partijen aanwezig waren die met elkaar in discussie gingen
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Zie hem voor je: een magnetronmaaltijd. Een bak met daarin wat boontjes, overgare aardappelen en 
een stuk onbestemd vlees. Hier en daar glinstert nog wat ijs, omdat je hem niet op tijd uit de vriezer 
hebt gehaald. Niet zo smakelijk misschien, maar heerlijk simpel… Stel je nu voor dat je dit een jaar 
lang iedere dag voorgeschoteld krijgt. Voor sommige studenten misschien geen heel onvoorstelbare 
situatie, maar voor niemand een bijster aantrekkelijk idee. Voor veel gevangenen in Nederland is dit 
echter het dagelijkse leven.

DE MAGNETRONMAaLTIJD ALS 
HET NIEUWE WATER EN BROOD

Door: Erik Jaspers
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Binnen Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) in Nederland 
wordt het eten grotendeels buiten de muren bereid 
(ISt, 2011). Dit eten komt eenmaal per week bevroren 
binnen van de leverancier Sodexo. Afhankelijk van de 
inrichting wordt het eten centraal opgewarmd en warm 
verdeeld of worden de maaltijden bevroren afgeleverd. 
De gedetineerden kunnen dan ergens in de loop van 
de dag de maaltijd in hun magnetron opwarmen (Van-
houche, 2015). Naast deze warme maaltijd krijgen de 
gevangenen brood, beleg, fruit en een yoghurtje. 
Naast deze vast verstrekte maaltijden zijn er in de ge-
vangenissen ook nog kleine winkeltjes. Hier kunnen de 
gevangenen snacks en ingrediënten voor een volwaar-
dige maaltijd aanschaffen. Deze kunnen dan, waar 
mogelijk, in de open keukens op de afdeling worden 
klaargemaakt. In de meeste inrichten kunnen de ge-
detineerden zeker één uur per dag besteden aan het 
zelfstandig bereiden van eten (ISt, 2011).

De keuze voor deze magnetronmaaltijden is gemaakt 
op basis van een aantal voordelen die deze maaltijden 
bieden boven het inpandig koken (Vanhouche, 2015). 
Zo is er maar beperkte stafinzet nodig om iedereen van 
eten te voorzien. Vooral als de gevangenen het eten 
zelf kunnen opwarmen, hoeven de maaltijden alleen 
uitgedeeld te worden. Dit leidt ertoe dat de PI’s deze 

vorm van voedselverstrekking als goedkoper zien. Iets 
wat voor de studentenmagnetronmaaltijd niet opgaat.
Een derde voordeel is dat de gevangenen zelf kunnen 
kiezen wanneer zij hun maaltijd opwarmen. Zo hebben 
zij controle over de momenten waarop zij eten. Con-
troleverlies is een van de problemen die gevangenen 
ervaren en op deze kleine manieren kan controle weer 
terug gegeven worden (Valentine & Longstaff, 1998; 
Godderis, 2006). Ook is er vroeger onvrede geweest 
over de tijdspanne tussen maaltijden, wat tegenwoor-
dig niet meer het geval is.

Daarnaast is het met de magnetronmaaltijden makke-
lijker om rekening te houden met religieuze dieeteisen 
(CPT, 2012)). Vooral kosjer eten kent veel eisen aan de 
bereiding ervan (zo mogen melkproducten niet in een 
zelfde pan als vleesproducten, www.nik.nl). Door de 
bereiding landelijk uit te voeren in de Sodexo-keuke-
ns, hoeven de losse gevangeniskeukens niet meer voor 
slechts een handvol gevangenen een speciale maaltijd 
te bereiden. 

Behalve de kans dat eten besmet raakt tegen een dieet 
in, bestaat bij gevangenissen de angst dat het eten 
opzettelijk besmet is door anderen. In gevangenissen 
waar het eten door medegevangenen wordt bereid is 
het een bekend verhaal dat in het eten van pedofielen 
wordt gespuugd (Vanhouche, 2015). Met de afges-
loten magnetronbakken is dat niet meer mogelijk. Als 
laatste wordt de gelijkheid van de gedetineerden bev-
orderd. Met de voorverpakte porties kan niemand ge-
matst worden met wat extra eten.

Naast deze, vooral praktische, voordelen, hangen er 
ook nadelen aan de diepvriesmagnetronbakken. Het 
eten wordt door de gevangen namelijk – weinig ver-
rassend – als niet lekker ervaren (Vanhouche, 2015). 
Het eten is flauw van smaak en er is onvoldoende vari-

Het eten is flauw van smaak en er is onvoldoende 
variatie. Als reactie zijn de gevangen zelfstandig 
gaan koken met eten uit de gevangeniswinkels

Kokkin Red uit de serie “Orange Is The New Black’
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atie. Als reactie zijn de gevangen zelfstandig gaan ko-
ken met eten uit de gevangeniswinkels. Dit leidt ech-
ter weer tot ongelijkheid. De gevangeniswinkels zijn 
relatief duur en alleen die gevangenen met wat extra 
geld hebben de mogelijkheid om ingrediënten voor een 
hele maaltijd aan te schaffen. Andere gevangen heb-
ben deze mogelijkheid niet.
Een ander nadeel is dat de gevangenis zelf minder con-
trole heeft over het eten. In Belgische gevangenissen 
kan friet of ander lekker (ongezond) eten worden in-
gezet als manier om de gevangenispopulatie rustig te 
houden of te belonen (Vanhouche, 2015). Deze con-
trole heeft het Nederlandse gevangenisbestuur niet. 
Trouwens, omdat in Nederland het eten in de magne-
tron moet worden opgewarmd, is het niet mogelijk om 
friet te serveren. En omdat een pan kokende olie be-
hoorlijk gevaarlijk kan zijn, is het zelf frituren ook niet 
toegestaan. Friet is dus lastig te verkrijgen in de ge-
vangenis.
Om over het bovenstaande tot een conclusie te komen, 
moeten wij ons eerst een principiële en intellectueel 
relevante vraag stellen: wat zou het? Wat maakt het 
ons uit als een stel criminelen zompige rijst moeten 
eten. Hadden ze maar geen overval moeten plegen!
Deels vind ik dit een overtuigend argument: er zit een 

maximum aan de kwaliteit van eten die een gevangene 
kan verwachten van de belastingbetaler. Maar er zit 
ook een minimum aan. Het enkel nog bieden van water 
en brood toont een groot gebrek aan respect voor het 
menszijn van een gedetineerde. De vraag die men zich 
in de praktijk zal moeten stellen is op welk niveau dit 
minimum ligt.

Bronnenl
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2012). Report to the Government of the Neth-
erlands on the visit to the Netherlands. Strasbourg: CPT/Inf.
Godderis, R. (2006). Dining in: The symbolic power of food in prison. The Howard Journal. 45(3): 255-267.
Inspectie voor de Sanctietoepassing (2011). Voeding ingeslotenen. Inspectierapport Themaonderzoek. Den Haag: Inspectie Veiligheid en Justitie.
Jong, B.J. de, Willems, P.J.H. & Burik, A.E. van (2015). Evaluatie pilots zelfredzaamheid gedetineerden. Woerden: VanMontfoort / Den Haag: WODC.
Vanhouche, A. (2015). Acceptance or refusal of convenience food in present-day prison. Appetite. 94:47–53.
Valentine, G. & Longstaff, B. (1998). Doing porridge, food and social relations in a male prison. Journal of material culture. 3(2): 131 – 152.
https://www.fmm.nl/topics/aanbesteden/nieuws/dienst-justitiele-inrichtingen-verlengt-cateringcontract-met-sodexo, bezocht op 18 december 
2015.
http://vlinderscrime.nl/nieuws/voedsel-verspilling-in-de-gevangenissen/, bezocht op 15 december 2015

Dit minimum kan behoorlijk hoog liggen. Naast smake-
lijk voedsel uit menswaardigheidsoverwegingen is het 
zo dat gedetineerden niet in de gevangenis zitten om 
daarbinnen gestraft te worden. Het vastzitten, de vri-
jheidsbeneming zelf, is de straf. Hier hoort geen ex-
tra laag straf in de vorm van slechte omstandigheden 
overheen gegoten te worden.
Een derde argument is dat het huidige systeem voor 
een hoop verspilling zorgt (Jong, Willems & Burik, 
2015; CPT, 2012; Vlinderscrime.nl). Een aanzienlijk 
deel van de uitgedeelde magnetronmaaltijden worden 
nu ongeopend weggegooid. In plaats daarvan maakt 
de gedetineerde zelf eten met gekochte ingrediënt-
en, mondjesmaat aangevuld met lekkere onderdel-
en van de verstrekte maaltijden. Zeker tien procent 
van het eten (en dus het budget) wordt verspild (ISt, 
2011). Niet alleen uit economisch, maar ook ecologisch 
standpunt geen acceptabele situatie. Zelf het Europe-
an Committee for the Prevention of Torture heeft erop 
gewezen dat hier iets aan moet worden gedaan (CPT, 

2012). Het feit dat de gevangenen het eten weggooien 
is een duidelijke indicator dat de verstrekte maaltijden 
niet van een voldoende niveau zijn. 
Er zal gezocht moeten worden naar nieuwe mani-
eren om de voedselvoorziening van gevangenen vorm 
te geven. In jeugdcentra wordt er meer gewerkt met 
semi-zelfstandig koken (ISt, 2011), waar ook bij an-
dere gevangenissen pilots voor lopen. De gevangenen 
krijgen dan een budget waar ze ingrediënten van kopen 
om dan zelf te koken (Jong, Willems & Burik, 2015). Dit 
sluit niet alleen aan bij de huidige praktijk waarin veel 
gevangenen al zelf koken, maar leert de gevangenen 
ook samenwerking en autonomie, terwijl er minder 
verspilling plaats zal vinden. Een brede uitrol van deze 
pilots zal echter nog lang op zich laten wachten, het 
contract met Sodexo loopt immers nog tot 2023 (www.
fmm.nl).

Het feit dat de gevangenen het eten weggooien 
is een duidelijke indicator dat de verstrekte 
maaltijden niet van een voldoende niveau zijn.

In gevangenissen waar het eten door medegevangenen 
wordt bereid is het een bekend verhaal dat 
in het eten van pedofielen wordt gespuugd

Keukenpersoneel uit de serie ‘Orange Is The New Black’
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Pedofilie is een moeilijk onderwerp, op welke manier dit ook benaderd wordt. Toch weet Louis 
Theroux op een bijzondere manier dit te tackelen in zijn documentaire A Place for Paedophiles. Hier 
wordt er kennisgemaakt met de zwaarbewapende psychiatrische inrichting voor zedendelinquenten, 
waaronder pedofielen. Theroux zegt dat het is gebouwd om de meest zware zedendelinquenten vast 
te houden en te behandelen. Desondanks wekt Coalinga ook in zekere zin argwaan op: in hoeverre is 
dit een instelling om mensen te behandelen?

Coalinga: pedofielen voor altijd 
wegmoffelen of strijden voor 
herstel?

Door: Isabel de Graaf

Vanaf het moment dat meerdere ‘patiënten’ aan het 
woord komen, wordt het duidelijk dat Coalinga meer 
weg heeft van een gevangenis dan een inrichting. Deze 
mannen hebben eerst hun gevangenisstraf uitgezeten, 
nadat zij gediagnosticeerd werden met seksuele afwi-
jkingen, waarna zij vervolgens tegen hun wil naar Coal-
inga werden gestuurd. Hier krijgen zij ‘behandelingen’ 
die veel patiënten ook weigeren. Ze willen niet deel uit 
maken van het toneelspel van een zogenaamd zieken-
huis terwijl zij weten dat Coalinga nooit meer zullen 
verlaten.

Niemand denkt op een moment: als ik later groot ben, 
word ik een pedofiel. Een opvallende uitspraak van een 
van de medewerkers van Coalinga, aangezien hij im-
pliceert dat pedofilie aangeboren is. Men vergelijkt het 
ook wel met homoseksuelen, zij zijn niet van hun ho-
moseksualiteit af te helpen en pedofielen dus ook niet. 
Het verschil is natuurlijk dat pedofilie strafbaar is en 
vrijwel iedereen ervan walgt. 

Als Coalinga bestaat om pedofielen te behande-
len, maar ze kunnen niet behandeld worden, waarom 
bestaat het dan nog? Juist, om deze sexual predators 
weg te houden van de maatschappij. Men sugger-
eert dan ook dat dit meer een ‘eiland’ is, speciaal voor 
pedofielen. Zo kwam Douglas Hughes, die kandidaat 
stond voor het gouverneurschap in Californië, dan ook 
met het idee voor een zogenaamd ‘pedophile island’. 
Hughes wist blijkbaar niet dat er al zo’n plek bestond 
in zijn eigen staat. Toch is het opvallend dat weinig 
mensen afweten van een dergelijke instelling. Zeker 
om het volgende schrijnende feit: in de afgelopen tien 
jaar, zijn slechts dertien van de honderden patiënten 
vrijgelaten. Daarnaast kost het wegmoffelen van deze 
pedofielen maar liefst 200,000 dollar per persoon per 
jaar.

Patiënten die de behandeling niet weigeren (slechts 
dertig procent), krijgen wel ‘kans’ op herstel. Zij doen 
aan groepstherapie en praten veel met hun therapeu-
ten. Aan de therapie zijn regels verbonden: kinder-
porno is natuurlijk uit den boze. Mede daarom hangen 
veel patiënten andere (licht)-erotische posters aan de 
muur. De kamer van meneer Rigby, geeft wat dat betreft 
een heel tegenstrijdig beeld. Er hangt een tekening van 
te jonge, mannelijke balletdansers, met een erotische 
ondertoon aan zijn muur. Bij Theroux valt dit op en hij 
confronteert onder andere Rigby’s maatschappelijk 
werker hiermee, die reageert met: “ik zie die tekening 
voor het eerst.” 

Coalinga is al met al eerder een gevangenis dan een 
psychiatrische inrichting. Mensen verblijven daar niet 
met het idee ooit terug te keren naar het echte leven. 
De toekomst van deze mensen is tot hun dood in Coal-
inga resideren. Als Coalinga in ieder geval eerlijk is over 
het feit dat het eigenlijk een gevangenis is, zou er veel 
minder controverse zijn. Dan kunnen ze ook de zogen-
aamde therapie afschaffen en heel veel geld besparen. 
Ondanks alles, lijkt dit tot nu de beste oplossing. Want 
wat moeten ze anders?

Niemand denkt op een moment: als ik 
later groot ben, word ik een pedofiel

Louis Theroux
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Documentaires te over, zeker over het onderwerp ‘achter slot en grendel.’ Nu zijn er talloze varianten 
en is het soms moeilijk om door de bomen het bos te blijven zien. De volgende documentaires zijn 
vergelijkbaar met ‘A place for peadohiles’ zoals genoemd in het artikel op bladzijde 14. De perfecte 
documentaire is natuurlijk leerzaam én interessant. De volgende titels sluiten naadloos aan bij het 
thema van dit magazine. 

Meer zien over gevangenschap

Door: Isabel de Graaf

Behind Bars (2008) – 
Louis Theroux
Louis Theroux heeft een 
grote naam in de doc-
umentaire-business en 
zijn werk wordt dan ook 
hoog geprezen. Behind 
Bars is hier een van, een 
documentaire over de 
gevangenis San Quentin 
in San Fransisco. Louis 
interviewt meerdere ge-
detineerden en mengt 
zich in het gevangen-
isleven. Doordat Louis 
soms gedurfde vragen 
stelt, “(Denk je niet dat je 
een geestesziekte onder 
de leden hebt?).” komt 

men veel te weten over deze gevangenen en hun leven. 
Een must see.

Cijfer: 8/10

9999 (2014) – Ellen Vermeulen
9999 staat voor de datum wanneer deze gevangenen 
vrijkomen: nooit. Deze psychiatrische inrichting in Bel-
gië is het tehuis voor meerdere gedetineerden met 
mentale stoornissen. Zij kunnen niet verantwoordelijk 
gehouden worden voor hun daden. In plaats van dat 
deze mensen behandeld worden, krijgen ze vooral te 
horen hoe psychotisch ze eruitzien en dat ze vooral niet 
terug mogen keren in de maatschappij. Ellen Vermeu-
len weet een bijzondere band tussen kijker en gevan-
gene vast te leggen door 
gebruik te maken van 
veel scenes zonder dia-
loog. Let op: het is een 
poëtische documentaire; 
je moet ervan houden.

Cijfer: 6/10

The Condemned (2007) 
– Nick Read
Ooit nagedacht over 
wat er van Russische 
moordenaars terecht-
komt? Denk aan een 
bos zo groot als Duit-
sland, zeven uur rijden 
van de dichtstbijzijnde 
stad en winters tot veer-
tig graden onder nul. 
260 mannen resideren 
in dit verlaten oord om-
dat zij moorden hebben 
gepleegd en mensen hebben verkracht. Samen zijn 
zij verantwoordelijk voor achthonderd moorden. Deze 
documentaire laat zien dat deze gedetineerden onder 
ontzettend barre omstandigheden leven. Een voor-
beeld: een derde van de gevangenen zit in een apart 
blok waar zij 23 uur per dag in een cel van vijf vierkante 
meter verblijven. Dat is nog niet het ergste, met dagli-
cht mogen zij niet op bed liggen: een groot deel van de 
beelden laat dat ook ijsberende mannen zien. Ondanks 
dat deze documentaire een groot inzicht verschaft in 
het leven van deze veroordeelde moordenaars, had-
den er meer vragen gesteld kunnen worden om voor 
net dat extra beetje diepgang te zorgen. 

Cijfer: 7,5/10

Guantánamo: Blacked Out Bay (2014) – VICE News
Dit is een korte documentaire van VICE News. Gianna 
neemt de kijkers mee naar Guantánamo waar zij toe-
stemming heeft gekregen (wat bijzonder is) om te fil-
men in deze omstreden gevangenis. Ondanks de toe-
zegging van Guantánamo om meer met de media in 
zee te gaan, worden vragen van Gianna afgekapt en 
beeldmateriaal wordt verwijderd. Om toch nog wat 

antwoorden te krijgen, 
spreekt Gianna met een 
ex-gevangene en een 
ex-bewaker. Zij bev-
estigen de schrijnende 
verhalen die over Guan-
tánamo de ronde doen. 
Gianna weet ondanks de 
moeite die ze moet doen, 
toch haar dosis humor te 
behouden. Veel vragen 
blijven onbeantwoord, 
maar dat is vooral te 
wijten aan de opstelling 
van ‘Gitmo’.

Cijfer: 7/10
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Op 19 november 2015 vond in de Tweede K  amer het debat plaats naar aanleiding van de aanslagen in 
Parijs. PVV-leider Geert Wilders richtte zich daarin tot de minister-president en stelde: “Zorg ervoor 
dat al die Syrië-gangers, het waren er volgens mij veertig in begin van dit jaar, die zijn teruggekeerd 
naar Nederland, die u heeft laten terugkeren, zet die vast, zet die vandaag nog vast.” Is dat inderdaad 
noodzaak om de veiligheid in Nederland te kunnen garanderen of een gevaarlijk pad?

OMARMEN OF OPSLUITEN? EEN DUIVELS 
DILEMMA

Door: Anemoon Wibier

Denemarken kiest er niet voor om steeds strenger op te 
treden tegen terugkerende jihadisten. In plaats daarvan 
krijgen de jihadstrijders direct hulp aangeboden van de 
gemeente, politie en sociale werkers (Dekkers, 2014). 
Deze instanties proberen in contact te komen met de 
terugkerende jongeren om samen te bekijken hoe zij 
kunnen re-integreren in de samenleving. Hiermee is 
Denemarken vooralsnog het enige land dat zich niet 
richt op de strafrechtelijke vervolging van jongeren die 
terugkeren uit Irak en Syrië (De Schepper, 2015). Toch 
lijken ook de Nederlandse lokale overheden steeds 
meer te zien in deze aanpak, mede ingegeven door de 
aanpak in de gemeente Den Haag.

Risico’s
Tegenstanders stellen dat een dergelijke zachte aan-
pak naïef is en grote risico’s met zich meebrengt. Het is 
in hun ogen een tikkende tijdbom. Maar detentie brengt 
ook risico’s met zich mee. In gevangenschap kan de 
verbondenheid met radicale ideologieën worden ver-
sterkt (Weggemans & De Graaf, 2015). Gevangenen 
vinden herkenning, erkenning en solidariteit bij elkaar 
en bevestigen zo hun sociale identiteit als jihadist. 
De afstand tussen de samenleving en de gevangenen 
wordt groter, waardoor de bereidwilligheid om te re-
integreren in de samenleving verdwijnt. Daarbij is het 
niet met zekerheid te zeggen of het gevaar is geweken 
na de detentie. Het lastig om in kaart te brengen of ex-
gedetineerden met een jihadistische achtergrond nog 
een bedreiging voor de samenleving vormen (Wegge-
mans & De Graaf, 2015).

Gemiste kansen
Het enkel en alleen opsluiten van terugkerende stri-
jders levert geen bijdrage aan deradicalisering. Het is 
belangrijk om hierbij te beseffen dat degenen die ter-
ugkeren in de ogen van de strijdende groeperingen 
‘afvalligen’ zijn. Het bestraffen van deze afvalligheid 
geeft twijfelende jihadisten geen andere keuze dan het 

voortzetten van de strijd. Een zachtmoedige aanpak 
van de overheid kan daarentegen afvalligheid bij de ji-
hadstrijders stimuleren (Dahhan, 2014). Zo zocht een 
groep van 35 Britse jihadstrijders in 2014 contact met 
een groep terrorismeonderzoekers. Ze stonden ervoor 
open om terug te keren uit Syrië en zich aan te sluiten 
bij een deradicaliseringsproject, maar besloten hiervan 
af te zien uit angst voor de lange gevangenisstraffen 
die hen te wachten stonden. Een gemiste kans. Dat 
stelt ook radicaliseringsdeskundige en oud-extremist 
Maajid Nawaz (De Waal, 2014). Hij pleit voor verpli-
chte deradicalisering, om zo strategische informatie 
van de ex-jihadi’s te verkrijgen en twijfel te zaaien bij 
potentiële daders. Met het onmogelijk maken van de 
terugkeer, worden de mogelijkheden om in contact te 
komen met deze groep afgesloten. 

Werken aan oplossingen
Het Deense model biedt nazorg in de vorm van scholing, 
therapie en hulp op vele levensdomeinen. Dat lijkt in 
ieder geval meer gericht op langdurige oplossingen 
dan het direct opsluiten van terugkerende Syrië-gang-
ers, waar ook nog juridische haken en ogen aan zitten. 
In essentie wordt immers een persoon gestraft vóór 
een misdrijf bewezen is. Dat gaat in tegen het legalitei-
tsbeginsel. Zekerheid biedt het Deense model echter 
niet, want een wetenschappelijke evaluatie van het be-
leid ontbreekt. Bovendien staan we mogelijk pas aan 
de vooravond van de terugkeer van de ‘harde kern’ van 
strijders. Wat voor een invloed een dergelijke aanpak 
op hen heeft, blijft de vraag. De politiek staat voor een 
duivels dilemma. 
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Het bestraffen van deze afvalligheid 
geeft twijfelende jihadisten geen andere 
keuze dan het voortzetten van de strijd.
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In 2014 heeft een gezin uit Tuvalu voor het eerst een verblijfsvergunning gekregen in Nieuw-Zeeland 
op basis van klimatologische gronden. Wetenschappers voorspellen dat er miljoenen zullen volgen. 
Echter ontbreekt er internationale wetgeving voor deze vorm van vluchtelingen (Volkskrant, 2014). 
Hoewel deze vorm van vluchtelingen wellicht onbekend is, zijn zij minstens zo belangrijk als de an-
dere typen vluchtelingen.
Door: Sarah Achahbar

De gevolgen van de opwarming van de aarde, die de 
meest bedreigende oorzaken zijn voor migratie, zijn or-
kanen, stortregens, overstromingen, droogte, woesti-
jnvorming en stijgende zeespiegels. Deze oorzaken 
zorgen ervoor dat plekken onbewoonbaar worden. De 
groei van milieuvluchtelingen is het belangrijkst gewe-
est in sub-Sahara, Jemen, China, Louisiana, Tuvalu, 
Kiribati en Bangladesh. 

In een veranderende wereld is de traditionele definitie 
van het concept ‘vluchteling’ ontoereikend om de nieu-
we situaties en omstandigheden tegemoet te komen. 
Een cruciaal probleem is dat, terwijl (traditionele) 
vluchtelingen van oorlog en vervolging beschermd 
worden door internationale wetgeving, het onduidelijk 
is wat wetgevers doen om vluchtelingen van extreme 
klimaatomstandigheden te beschermen. 

Om hen te helpen is allereerst een duidelijke defini-
tie vereist van wat precies een zogeheten milieu-
vluchteling vormt. De term “vluchteling” is een wetteli-
jke term en mensen ontheemd door milieufactoren en 
klimaatverandering worden niet erkend als ‘vluchteling’ 
door internationaal recht. De kern van de wettelijk 
geaccepteerde definitie van een vluchteling, zoals 
uiteengezet in ‘’Het Vluchtelingenverdrag van de VN 
in 1951’’, houdt in dat het een persoon betreft met een 
gefundeerde angst voor vervolging op basis van ras, 
politieke overtuiging, religie of het behoren tot een be-
paalde sociale groep’. Het is lastig om klimaatverand-
ering onder de noemer ‘vervolging’ te scharen. Om deze 
reden is een uitbreiding van de juridische definitie een 
dringende noodzaak. De term ‘milieuvluchteling’ werd 
voor het eerst aangekaart door Essam El-Hinnawi in 
1985. Hij definieerde een dergelijke vluchteling als ‘die 
mensen die zijn gedwongen om hun traditionele leef-
gebied te verlaten, tijdelijk of permanent, als gevolg 
van een sterke verstoring van het milieu (natuurlijke en 

/of veroorzaakt door mensen), waardoor hun bestaan 
in gevaar is en/of ernstig invloed heeft op de kwaliteit 
van hun leven.’’ Soortgelijke termen zijn ‘ecologische 
vluchteling’, ‘milieumigranten’ en ‘klimaatvluchtelin-
gen’ (Durkova, Gromilova, Kiss, Plaku, 2012). De in-
ternationale gemeenschap moet deze nieuwe catego-
rie van vluchtelingen een plek geven in internationale 
verdragen. 

Terwijl over de definitie van een vluchteling wordt 
gedebatteerd, is het tevens een strijd om de bron van 
gedwongen migratie, namelijk klimaatverandering, 
tegen te gaan. De mensheid, door humanistische ge-
woonten volstrekt onvoorbereid, staat voor haar moe-
ilijkste beproeving. De acceleratie van de wereldwijde 
klimaatverandering die nu gaande is, zal de aange-
name omgeving waarin wij leven, verwoesten. Zelfs als 
we onmiddellijk zouden stoppen met de vervuiling van 
de lucht, en de druk die we leggen op de aarde omwille 
van productie van brandstof en voedsel, zou het de 
aarde meer dan duizend jaren kosten om te herstellen. 
Wat we nodig hebben is een duurzame aftocht waarin 
de aarde de kans krijgt om zichzelf te reguleren. Het 
is van belang dat alle landen het besef krijgen dat we 
deel uitmaken van een en hetzelfde systeem: aarde. De 
reactie van de aarde op wat wij doen, zal niet alleen ef-
fect hebben op een deel van de wereld maar op de hele 
wereld (Lovelock, 2007). In november is tijdens de 
klimaattop in Parijs een juridisch bindend VN Klimaat-
akkoord gesloten door 186 landen met als doel de op-
warming van de aarde te reduceren tot onder 2 graden 
Celcius. Dit akkoord gaat per 2020 in en is mijns inziens 
een stap in de goede richting. 

Kortom, het is noodzakelijk dat milieuvluchtelingen 
een plek krijgen in internationale verdragen en idealiter 
wordt klimaatverandering tegengegaan om deze vorm 
van vluchtelingen tot de geschiedenis te laten behoren. 
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Ik stap binnen in een donkere kamer. Het enige dat ik zie is een flatscreen waar – best toepasselijk 
– RTL Crime aan staat. Mijn ogen beginnen te wennen aan het licht en ik zie twee honden, ze lijken 
op pitbulls. Lars wijst mij de bank en we praten even over de honden. Zodra er meer licht is, zie ik dat 
de kamer heel netjes is ingericht. Je zou het bijna vrouwelijk kunnen noemen. Er hangen fotolijstjes 
en hartjes aan de muur. Dit was opvallend, want tegenover mij zit een grote, stoer ogende man. Ik 
geef hem aan dat hij alleen hoeft te antwoorden als hij dat wil, en dat hij anoniem blijft. Hij heeft 
uiteindelijk geen vraag geweigerd. 

“Ik zou het 
  zo weer doen”

Door: Josephine van der Hoeven

Interview met een ex-gedetineerde
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In welke gevangenis heb je gezeten?
Allemaal eigenlijk, maar eerst in de Bijlmerbajes, op 
mijn zeventiende in 1993. En de tweede keer ben ik 
steeds overgeplaatst naar verschillende gevangenis-
sen.

Zeventien is wel erg jong, kwam je niet in jeugdde-
tentie?
Nee, ik werd als volwassene berecht. Ik heb uiteindelijk 
anderhalf jaar gezeten.

Waarvoor?
Schieten.

Op mensen?
Op iemand.

Was het raak?
Ja, het was wel raak, maar hij raakte alleen licht ge-
wond.

 Er zit dus een man tegenover me die een vuurwapen op 
iemand heeft gericht, en ook werkelijk heeft gescho-
ten. Toch voel ik me op gemak bij deze man. 

Zijn er mensen bang voor je?
Geen idee, kan wel. Ben jij bang voor mij?

Nee, jij voor mij?
Nee. 

Mooi dan zitten we op een lijn. 

Het ijs is gebroken en er volgt een diep gesprek van 
meer dan een uur. 

De tweede keer dat Lars naar de gevangenis moet is 
verser. In 2005 werd hij opgepakt voor 36 zaken. Hij 
werd uiteindelijk voor veel minder zaken berecht en 
heeft tot 2011 in verschillende gevangenissen gezeten. 
“Via bronnen van binnenuit hoorde we dat er 15 mil-
joen aan mobieltjes lag op een transportbedrijf op 
Schiphol. We zijn gewapend en met bivakmutsen op 
naar het bedrijf gegaan. Maar we hadden pech, want 
we waren onder observatie voor andere zaken, dus we 
werden betrapt. Iedereen werd opgepakt behalve ik, 
want ik kon vluchten. Omdat ik bang was dat ze me hier 
zouden oppakken, ben ik naar België gevlucht. Maar 
een maand later ben ik teruggekomen, want ik wilde 
mijn verjaardag met mijn dochter vieren. Bij mij thuis 
waren al twee keer arrestatieteams gekomen om me te 
zoeken, dus ik sliep bij mijn zus. We werden op de weg 
onderschept en mijn zus werd samen met haar 3-jarige 
dochtertje met machinegeweren uit de auto gehaald.”

Van tevoren had Lars al nagedacht hoelang hij even-
tueel in de gevangenis zou moeten zitten. Bij het ver-
hoor werden hem contant schikkingen aangeboden. 
Maar dat was niet slim om aan te nemen volgens Lars: 
“Je moet altijd je mond houden op het politiebureau. 
Als ze je iets aanbieden, houden ze zich toch niet aan 
hun belofte. En als ze de zaak rond hebben, hebben ze 
hem toch al rond.” Hij werd met algehele beperkingen 
vastgehouden tijdens het onderzoek. Dat houdt in dat 
je geen contact hebt met de buitenwereld en dus ook 
geen televisie. Lars heeft deze tijd gevuld met het lezen 
van boeken. 

We praten verder over het leven in de gevangenis. “Ik 
zat daar wel goed. Je had toen nog je eigen cel en zol-
ang je je gedroeg, gebeurde er niet zoveel. Ik kwam al 
snel vrienden tegen dus was daardoor snel gewend. 
Het belangrijkste in de gevangenis is geld. Als je geld 
hebt, zit je goed. Dan kan je eten kopen, cola en een 
tv.” Ik vraag hem of er geweld is. Dat kwam volgens 
hem niet zoveel voor. “Je wordt niet zomaar gepakt. Er 
zijn wel soms wat ruzietjes, heel soms wordt iemand 
gestoken. Dan hebben gevangenen een steekwapen 
gemaakt door hun scheermesjes op een tandenborstel 
te smelten.” Ik vraag wat er dan gebeurd. “Als je je niet 
gedraagt, moet je de isolatiecel in. Dan krijg je een pa-
pieren pak aan, een kussen en ‘s nachts een matras.” 
Lars zelf heeft ook ervaring met de isolatiecel. Ik zou 
gek worden denk ik, en ik blijk niet de enige: “Er was 
een zwerver en die had een aansteker meegesmok-
keld, daarmee heeft hij de cel in de brand gestoken met 
zichzelf erbij.” We praten verder over zelfmoord. Het 
blijkt vaker te gebeuren. Lars zijn eerste ervaring was al 
op zijn zeventiende. “Een cel naast mij had iemand zich 
met een riem aan de wastafel opgehangen, zijn benen 
heeft hij dus gestrekt naar voren moeten houden.” We 
verbazen ons samen over de wilskracht van de per-
soon. Ik lijk iets meer van slag dan Lars. “Tja, ik ken die 
mensen toch niet.”

Bewakers gaan goed met de gevangenen om. “Zolang 
jij vriendelijk doet, doen zij dat ook. Wel blijft er natu-
urlijk altijd een zekere afstand. Een enkele keer begint 
een bewaker een relatie met een gevangene.” Ik vraag 
verder door naar de verschillende types gevangene die 
hij tegen is gekomen. Lars geeft aan dat je niet altijd 
de geschiedenis van gevangenen kent: “Er wordt in de 
gevangenis meestal niet gepraat over wat je gedaan 
hebt, wel heb je een aantal praatjesmakers en som-
mige mensen herken je, ik heb bijvoorbeeld samen 
gezeten met Nico Visser.” Ik vertel over mijn ervaringen 
in Boedapest. We zijn daar langs gegaan bij een ge-
vangenis en daar werden bekende mediacriminelen en 

“We zijn gewapend en met bivakmutsen 
op naar het bedrijf gegaan”

“Voordat je iets illegaals doet, 
moet je natuurlijk de afweging 
maken; is het het waard of niet?”
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daders van seksueel misbruik apart gezet in anderen 
cellen omdat ze vaak werden gelabeld in de gevan-
genis. Lars geeft aan dat daar in Nederland bijna geen 
sprake van is. Als ik hem vraag of er wel wordt gela-
beld, geeft hij toe: “De aanvallers van vrouwen of kin-
deren zijn wel de zwakkelingen, toen ik zeventien was 
heb ik meegemaakt dat een bewaker tegen een paar 
gevangenen verklapte dat er een pedofiel in de douche 
stond. Toen liepen ze weg, de pedofiel is toen hard 
aangepakt door de gevangenen.” Ik ben benieuwd of 
ook de levenslangveroordeelden bij de anderen zitten. 
En of deze criminelen verschillen van de anderen ge-
detineerden. “Ja, deze zitten ook bij de rest. Sommi-
gen krijgen een rare tic en worden geestelijk gestoord. 
Het zijn vaak beroepscriminelen die het leven buiten 
de gevangenis niet meer zouden trekken.” Ik denk aan 
de film ‘Shawshank Redemption’ en knik meelevend. 
Resocialiseren wordt dus steeds lastiger. 

Heb je ervaring met een resocialiseringscursus ge-
had?
“Ja, het laatste half jaar van de tijd in de Bijlmerbajes 
heb ik een cursus gedaan in de Vanderhoeven kliniek.”

Denk je dat dit zin heeft gehad?
“Nee, ik ging stiekem de hele dag naar de kroeg met 
mijn vrienden terwijl ik zei dat ik aan het werk was.”
We gaan verder door op het terugkomen in de samen-
leving. Lars geeft aan dat je een bepaalde vrienden-
groep houdt en dat contact met de buitenwereld je juist 
weer meer aan buiten laat denken. Ook is een nieuwe 
start maken volgens Lars in Nederland lastig. “Je hebt 
geen geld, en moet minstens twee maanden op een 
uitkering wachten.” We gaan in gesprek over het nut 
van de gevangenisstraf. Want leer je er eigenlijk van? 
“Voordat je iets illegaals doet, moet je natuurlijk de 
afweging maken; is het het waard of niet?” Dit vond ik 
erg interessant. De rationelekeuzebenadering is goed 
te herkennen in zijn denkwijze. Lars zegt dat hij bel-
ang hecht aan het nemen van verantwoordelijkheid bij 
een bewuste daad. Als ik vraag waarom hij dan niet de 
verantwoordelijkheid heeft gevoeld om zichzelf aan te 
geven, vraagt hij mij glimlachend: “Het spelletje is toch 
om niet gepakt te worden?”

Voor zover ik weet, heeft Lars zich de laatste tijd goed 
gedragen. Hij geeft aan dat zijn dochter zijn drijfveer 
is. Zijn dochter is nu dertien en heeft zijn tijd in de ge-
vangenis dus bewust meegemaakt. Zelf heeft Lars een 
hele goede jeugd gehad en zijn dochter gunt hij dit ook. 
“Ze heeft er wel last van gehad, mijn dochter houdt 
me nu braaf.” De kosten worden groter en winnen niet 
meer van de baten. De politie in de straat zorgt wel voor 
zijn oplettendheid. “Ik vraag me altijd af of ze voor mij 
komen.”

“Het is het mooiste dat er is, 
zo’n kiCk krijg je met niks”

Kan je zomaar van de een op andere dag crimineel 
worden?
“Het ligt er ook aan met wie je van jongs af aan omgaat 
denk ik. In het begin vind je het gewoon stoer en later is 
het de afweging of het genoeg oplevert.”

Maar een beroving van 15 miljoen stap je toch niet zo 
in, daar heb je wel ervaring voor nodig denk ik?
“Het sluipt er wel een beetje in natuurlijk. Voordat je 
zoiets groots doet moet je wel even oefenen.”
We gaan langer door op het oefenen. Volgens Lars ga 
je elke keer een stapje verder. Opvallend is dat Lars 
aangeeft dat hij woninginbraken te ver vindt gaan. “Ik 
vind het ook niet leuk als mensen ongevraagd bij mij 
thuiskomen.” Dus Lars zegt dat het oefenen in bedri-
jven plaatsvindt, “want zij zijn er toch voor verzekerd.” 

Vond je het leuk? De beroving?
Ja, je hebt een gezonde spanning als je erheen rijdt 
maar als je binnen bent geeft het een enorme adrena-
linekick. Het is het mooiste dat er is, zo’n kick krijg je 
met niks.

Heb je behoefte aan die kick?
Ja, ik probeer altijd tot het uiterste te gaan.

Denk je dat het verslavend is?
Ja. De spanning zorgt voor de behoefte, en die span-
ning is verslavend.

Zou je het opnieuw doen?
Ja. Ik heb nooit spijt gehad. Als ik nog een keer de kans 
krijg voor 15 miljoen ga ik zo weer.

De naam in het interview is gefingeerd.

“Mijn dochter houdt 
me nu braaf”
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Lisa van Reemst
Studeerde (Sociale) Psychologie aan de Universiteit 
Utrecht. Promoveert op het onderwerp geweld tegen 
mensen met een publieke taak, gefinancierd door 
EGSL. Werkt bij de sectie Criminologie sinds 2011 als 
junior onderzoeker, docent en sinds 2013 als promov-
enda. Geeft vakken gerelateerd aan onderzoeksvaar-
digheden.

Clarissa Meerts
Studeerde Criminologie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Promoveert op het onderwerp corporate 
investigations & private settlements, gefinancierd door 
NWO. Werkt bij de sectie Criminologie sinds 2007 als 
student-assistent, junior onderzoeker, docent en sinds 
2012 als promovenda. Geeft vakken gerelateerd aan 
onderzoeksvaardigheden.

Toen we allebei door vertrek van andere medewerk-
ers alleen op een kamer kwamen te zitten, vonden wij 
dat toch wel erg ongezellig en hadden we elkaar snel 
gevonden. Sindsdien delen we een kamer en dat is al-
tijd erg gezellig. Naast dat er natuurlijk hard gewerkt 
wordt, wordt er op onze kamer ook veel gelachen. We 
zijn allebei heel verschillende personen, maar toch 
kunnen we het zowel privé als professioneel goed 
vinden. Zo hebben we de afgelopen tijd veel vakken 
samen gedaan.

Bij welke vakken zijn jullie betrokken?
De laatste jaren hebben we verschillende practica 
begeleid. Dit verschilt per jaar. Het laatste jaar ging 
dit vooral om vakken gerelateerd aan kwantitatieve 
onderzoeksvaardigheden, zoals de practica van Pre-
ventie en Bestraffing, Aard, Omvang en Schade en 
Onderzoeksvaardigheden II. Naast de practicum-
groepen zelf, waren we als practicumdocent ook (in 
mindere of meerdere mate) betrokken bij de vormgev-
ing van de practica en het nakijken van opdrachten. 
In eerdere jaren hebben we ook onderwijsgroepen 
gedaan voor andere vakken, zoals Psychologie (Lisa) 
en Theoretische Criminologie (Clarissa). Voordat we 
als opleiding over waren gegaan naar het PGL-sys-
teem hebben we ook meer inhoudelijke werkgroepen 
gegeven. Lisa meer gericht op psychologische en Clar-
issa meer gericht op sociologische onderwerpen, maar 

ook toen al kwantitatieve onderzoeksvaardigheden. 
Als promovendus/-a heb je de keuze om wel of geen 
onderwijs te geven en wij vinden dit allebei leuk en nut-
tig om te doen, omdat het je scherp houdt, je afwisseling 
geeft en het leuk is om op die manier met studenten in 
contact te zijn. Dit jaar geeft Lisa de practicumgroepen 
van Doing Criminological Research (master) en Onder-
zoeksvaardigheden (derde jaar bachelor). Clarissa zit 
in haar laatste jaar van haar promotieonderzoek en 
geeft daarom dit jaar geen onderwijs. 

Wat is promoveren eigenlijk en waar gaat jullie pro-
motieonderzoek over?
Promoveren houdt in dat je, gedurende een aantal jaar, 
zelfstandig onderzoek doet en na afronding je doctor-
titel haalt. Je kunt promoveren door een boek te schri-
jven of door verschillende artikelen te schrijven en deze 
te bundelen. Als je het geluk hebt om een onderwerp te 
vinden waar je erg geïnteresseerd in bent, is een promo-
tietraject heel leuk. Je krijgt veel vrijheid en tijd om een 
groot project uit te voeren en jezelf tijdens die periode 
verder te ontwikkelen. Zoals bij elk langdurig project 
zijn er periodes dat het makkelijker en moeilijker gaat, 
maar over het algemeen zijn wij heel positief over pro-
moveren. We hebben allebei de onderzoeksvraag voor 
ons promotieonderzoek zelf ontwikkeld, waardoor we 
precies kunnen doen wat we leuk en interessant vin-
den. Lisa doet onderzoek naar geweld tegen politie-, 
brandweer- en ambulancemedewerkers. Zij kijkt naar 
hoe verschillen in de frequentie van geweldservaringen 
verklaard kunnen worden, bijvoorbeeld of medewerk-
ers die relatief veel en weinig geweld meemaken, ver-
schillen in psychologische kenmerken, zoals emoties 
of vaardigheden. Dit doet ze aan de hand van mixed 
methods (interviews en vragenlijsten), maar de focus 
ligt op het vragenlijstonderzoek. Clarissa doet onder-
zoek naar private recherche naar aanleiding van werk-
nemerscriminaliteit binnen organisaties en de (private) 
afhandeling daarvan. Daarnaast wil ze in het onderzoek 
de verhoudingen tussen dit private veld en het publieke 
veld (strafrechtelijk systeem) duiden. Dit doet ze aan 
de hand van interviews en observaties.

22 ONDERWIJS

De agenda van... clarissa meerts en 
lisa van reemst
Je ziet ze een paar keer per jaar, terwijl ze college of practicum geven, maar wat doen onze docenten 
eigenlijk de rest van hun tijd? Lisa van Reemst en Clarissa Meerts zijn bij veel studenten bekend als 
practicumdocent. CIA magazine vroeg ze wat zij eigenlijk nog meer doen naast hun rol als docent.

Clarissa Meerts en Lisa van Reemst

‘Ik kan 
geen dag  
meer zonder 
hem’
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5 keer opmerkelijk achter 
slot en grendel
Door: Abdessamad Bouabid

‘s Werelds bekendste gevangenis, bijgenaamd ‘The 
Rock’ en geopend in 1934, weet al snel de reputatie op 
te bouwen van gevaarlijkste en zwaarst beveiligde ge-
vangenis van de VS door de inhumane behandeling en 
geweldpleging door bewakers en de door de autoritei-
ten geclaimde onmogelijkheid om te ontsnappen. 

Van de 36 gedetineerden, zouden er volgens officiële 
bronnen namelijk 22 tijdens hun vluchtpoging zijn 
opgepakt, zeven neergeschoten en zes verdronken (in 
hun poging naar het vasteland te zwemmen). Van deze 
laatste zes langeafstandszwemmers zijn de lichamen 
echter nooit gevonden, wat in de loop der jaren uiter-
aard heeft geleid tot speculaties. Met name over Frank 
Morris en John en Clarence Anglin, die volgens som-
migen wel degelijk de overkant zouden hebben weten 
te bereiken en jaren later meerdere keren zouden zijn 
gespot in Brazilië (zie documentaires: Mythbusters, 
S01E11; Vanished from Alcatraz, 2011, Escape From 
Alcatraz: June 11, 1962, 2015). De lange lijst van films 
en even lange lijst van notoire gedetineerden als: Al 
Capone, Waxey Gordon, ‘Bumpy’ Johnson a.k.a. ‘The 
Godfather of Harlem’, Robert ‘Birdman’ Stroud, James 
‘Whitey’ Bulger en ‘Creepy Karpis’ (en David Cop-
perfield die uiteraard wel wist te ontsnappen), heb-
ben verder bijgedragen aan het mythische imago van 
‘Hellcatraz’. Dit imago wordt door de Amerikaanse au-
toriteiten dan ook goed uitgebuit, want ‘Devil’s Island’ 
is sinds de sluiting in 1972 omgebouwd tot een nation-
aal park en museum.

Van de 36 gedetineerden, zouden er volgens officiële 
bronnen namelijk 22 tijdens hun vluchtpoging zijn 
opgepakt, zeven neergeschoten en zes verdronken

5 Alcatraz Federal Penetentiary (Alcatraz Island, 
San Francisco, VS) 4 Carandiru Penitentiary (São Paulo, Brazilië)

Carandiru stond na de opening in 1956 al snel bekend 
als de grootste gevangenis van Zuid-Amerika en 
tegelijkertijd als ’s werelds dodelijkste gevangenis 
(Prison Break S03 is gebaseerd op Carandiru). De ge-
vangenis was zwaar overbevolkt, had brute bewakers 
en kampte met allerlei ziekte-epidemieën (zie film: 
Carandiru, 2003), maar dankt haar notoriteit vooral aan 
de Carandiru Massacre: de in 1992 uitgebroken rellen 
waarbij 102 gedetineerden door de binnenstormende 
militaire politie zonder pardon werden doodgescho-
ten. De toenmalige bevelhebber van de militaire politie 

De eerste gedetineerden van de Amerikaanse marine-
basis ‘GTMO’ op Cubaans grondgebied (dat is bezet 
door de VS en tevens de enige McDonald’s en Sub-
way op Cuba huisvest), waren Cubaanse en Haï-
tiaanse vluchtelingen die begin jaren negentig door de 
Amerikanen op zee werden onderschept. Pas in 2002 
werden ook de bekende mensenrechtenschendende 

3 Guantànamo Bay Detention Camp (Guantàna-
mo Bay, Cuba/VS)

Beeld uit de film Carandiru

Alcatraz

kreeg hiervoor een gevangenisstraf van 632 jaar opge-
legd. Toen dit vonnis echter later werd vernietigd door 
de rechtbank, richtten uit verzet hiertegen en tegen 
de slechte behandeling van gedetineerden in gevan-
genissen van São Paulo in het algemeen, een aantal 
gevangenen de ‘criminele verzetsbeweging’ Primeiro 
Comando da Capital op. De ‘PCC’ heeft zich in de loop 
der tijd weten te ontwikkelen tot een belangrijke speler 
in de Braziliaanse georganiseerde misdaad en ‘poli-
tieke’ aanslagen tegen politie en justitie.
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detentiekampen geopend op ‘G-Bay’, waar Taliban- 
en Al-Qaeda-strijders en andere vermeende terror-
isten zonder eerlijk proces voor de ogen van de hele 
zogenaamde beschaafde wereld gevangengezet en 
gemarteld konden worden.

Waarschijnlijk de meest luxe gevangenis die ooit heeft 
bestaan en de enige die is gebouwd door de gedeti-
neerde zelf: drugsbaron Pablo Escobar. Deze leider 
van het destijds gevreesde Medellín-kartel sloot een 
deal met de Colombiaanse overheid: ‘El Patrón’ zou 
zich ‘overgeven aan de autoriteiten’ en al zijn criminele 
activiteiten stoppen en de autoriteiten zouden hem 
dan niet uitleveren aan de gringos, maar gevangen 
zetten in zijn eigen ‘gevangenis’ met zijn eigen cipiers. 
Zijn ‘gevangenis’, a.k.a. ‘Club Medellín’, had een voet-
balveld, fitnessruimte, bar, jacuzzi, discotheek, casi-
no, pooltafels, waterval, poppenhuis voor zijn dochter, 
een telefoon- en faxverbinding, was een geliefde uit-
gaansplek voor zijn vrienden, collega’s, prostituees en 
enkele profvoetballers en een plek waar zijn vijanden 
hem niets konden maken. Na een jaar ‘gevangensc-
hap’ besloten de autoriteiten alsnog om ‘Hotel Escobar’ 
te sluiten en ‘El Padrino’ over te plaatsen naar een ech-
te gevangenis, maar ‘El Capo’ wist op het nippertje uit 
de handen te blijven van de Bloque de Búsqueda, een 
speciale eenheid van de nationale politie dat speciaal 
voor deze ´El Zar de la Cocaína’ was opgericht (zie se-
rie: Narcos, 2015).

In 1900 opent de Noorse overheid een tuchtschool op 
het eiland Bastøy, die lange tijd bekend staat om een 
brute disciplinaire aanpak en de gevangenenopstand 
van 1915 (zie film: King of Devil’s Island, 2010). In 1970 
sluiten de autoriteiten het detentiecentrum dan ook om 
vervolgens in 1982 de eerste ecologische gevangenis 
ter wereld te openen dat qua omstandigheden in sterk 
contrast staat met de beruchte tuchtschool. Deze nieu-

2 La Catedral (vlakbij Medellín, Colombia)

1 Bastøy Fengsel (Bastøy-eiland, Noorwegen)

De cel van Escobar in La Catedral 

we Bastøy-gevangenis komt al snel bekend te staan als 
meest progressieve, vrije, humane en milieuvriendeli-
jke gevangenis ter wereld en kan het best omschreven 
worden als ´een gemeenschap´ van gevangenen (niet 
als in de San Pedro Prison in La Paz, Bolivia). De tijdeli-
jke eilandbewoners krijgen namelijk veel vrijheden en 
verantwoordelijkheden. Zo heeft een ieder zijn eigen 
kamer en zelfs de sleutel van deze kamer en kunnen 
ze tussen 07.00 uur ’s ochtends en 23.00 uur ’s avonds 
vrij op het eiland rondlopen. Ze zijn daarnaast in ver-
schillende bedrijfjes actief binnen de bouw, landbouw, 
veeteelt en visserij en kunnen in hun vrije tijd lekker ge-
bruikmaken van de La Catedral-achtige faciliteiten op 
het eiland: voetbalveld, vissersplek, strand, manege, 
recreatieruimte, fitnessruimte, sauna, klimmuur, fiets- 
en jogroutes, bioscoop, frisdrankapparaten, school, 
etc. Ondanks dat het eiland geen hekken heeft, zijn er 
tot nu toe slechts twee gedetineerden gevlucht. Deze 
‘holiday version of Alcatraz’, die door velen gezien zal 
worden als vijfsterrenresort, heeft toch wel mooi een 
recidivecijfer van slechts 29%, waar het recidivecijfer 
van de Nederlandse detentiecentra tussen de 50% en 
de 60% schommelt (zie documentaire: Bastøy, 2010).

Opmerkelijke gevangenissen die niet zijn uitgelicht, 
maar zeer interessant zijn om ook over te lezen/goog-
len zijn: de Abu Ghraib-gevangenis in het gelijknamige 
voorstadje van het Iraakse Baghdad, waar nog meer 
gedetineerden gemarteld, misbruikt en vernederd 
zijn door de VS, Camp 1391, oftewel de Israëlische 
Guantànamo Bay in Noord-Israël, de Tadmor Military 
Prison in Syrië, waar de Assad-familie tot voor kort te-
genstanders martelde en executeerde, de door Fransen 

begin twintigste eeuw gebouwde Hỏa Lò-gevangenis 
in Vietnam, oftewel het Vietnamese ‘Hanoi Hilton’, waar 
tijdens de Vietnam-oorlog Amerikaanse gevangenen 
aan vreselijke marteltechnieken werden onderwor-
pen, Russische goelags als de Vladimir Central Prison 
en de Petak Island Prison, werk- en strafkampen waar 
miljoenen mensen tijdens de Stalinistische periode 
de dood zagen, het Noord-Koreaanse Camp 22, een 
concentratiekamp voor politieke tegenstanders van 
de Koreaanse Arbeiderspartij en last but not least, de 
kleinste gevangenis ter wereld, Sark Prison in Guern-
sey dat slechts plek heeft voor, ja echt, twee gedeti-
neerden. Veel lees- en/of google-plezier!

Escobars ‘gevangenis’ had een voetbalveld, 
fitnessruimte, bar, jacuzzi, discotheek, casino, 
pooltafels, waterval, poppenhuis voor zijn 
dochter, een telefoon- en faxverbinding en was 
een geliefde uitgaansplek voor zijn vrienden, 
collega’s, prostituees en enkele profvoetballers
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Elk nieuw verhaal begint met een hoofdletter en zal uiteindelijk weer eindigen met een punt, ongeacht 
of je in Calibri, Times New Roman of Arial schrijft. Ook zal bijna elk nieuw verhaal een inleiding 
hebben, een gevatte tekst of een grap die je mee zal slepen naar de rest van het verhaal dat op je 
ligt te wachten. Of misschien juist een saai zakelijk causaal verband, dat alleen maar het begin met 
de rest verbindt. Vervolgens doe je nieuwe indrukken op, vergaar je informatie of word je kostelijk 
vermaakt. Om uiteindelijk weer, jammer genoeg of niet snel genoeg, uit te komen bij het einde. De 
opzet van elk verhaal mag dan wel hetzelfde zijn, het is de inhoud die elke keer zal verschillen. Het 
is de inhoud die je kan boeien, fascineren of juist vermoeien. Het is de vorm die je onthoudt, met je 
mee draagt en koestert. Want wat zouden verhalen ontzettend saai worden als ze allemaal hetzelfde 
zouden zijn. Zouden we na een tijdje dan überhaupt nog lezen? Zouden we elke keer weer door die 
tekst ploeteren die we al tweehonderd keer hadden gelezen om te eindigen bij een slot dat je al zo 
vaak hebt afgesloten? Nee, dat zouden we niet doen omdat we dan helemaal krankzinnig zouden 
worden. En simpel gezien ook niet omdat het geen nut heeft. Eigenlijk heeft het net zoveel nut als 
Coca Cola light bestellen bij je dubbele Big Mac. Take it or leave it, you’re gonna get fat anyway.

Gevangen in het PGL-systeem

Door: Vera Veldscholten

Wanneer je begint met studeren is dit ook de inleiding 
van zo’n nieuw verhaal. Jouw verhaal! Hoewel de opzet 
hetzelfde is: Studeren, kun je dit invullen op veel mani-
eren. Ga je bij een studentenvereniging? Wil je uitein-
delijk een bestuursjaar doen? Of ga jij gewoon keihard 
al je punten halen? Deze inhoud wordt op de meeste 
universiteiten aan jou gelaten, als je aan het einde van 
het verhaal maar bij hetzelfde slot uitkomt, afstuderen. 
En gelukkig worden we na al die betuttelende jaren op 
de middelbare school eindelijk eens vrij gelaten. Ho-
even we niet elke dag ons huiswerk keurig af te heb-
ben, kunnen we dit zelf inplannen. Hoeven we niet elke 
les nog netjes om negen uur stipt aanwezig te zijn, want 
daar draag je zelf verantwoordelijkheid voor… toch? 
Bij bijna alle universiteiten in Nederland werkt dat zo, 
maar als het aan de Erasmus School of Law ligt, toch 
niet helemaal.

Nee, als het aan de ESL ligt blijven ze het liefst nog 
steeds je handje vasthouden wanneer jij aan je bach-
elor begint tot aan het moment dat je je diploma 
vasthoudt. (Het liefst houden ze dit diploma dan ook 
nog eens voor jou vast: ‘Hey KIJK OUDERS, KIJK 
WERELD wat wij hebben geproduceerd voor jullie. DIT 
IS ONS PRODUCT’) De ESL maakt sinds een paar jaar 
namelijk gebruik van het Probleem-Gestuurd-Leren-
systeem. Wat dit PGL-systeem betreft zijn de menin-
gen verdeeld. Het PGL-systeem heeft in ieder geval 
grote voordelen voor de faculteit zelf. Doormiddel van 
het PGL-systeem ‘filtert’ de universiteit namelijk stu-
denten eruit die niet aan hun norm voldoen waardoor 
zij het rendement van geslaagden op de universiteit 
vergroten. Dit natuurlijk in samenhang met de 60-pun-
tenregeling ‘Nominaal is normaal’ die geldt in het ee-
rste jaar. Door middel van een schoolse aanpak wordt 
het studenten verplicht gesteld om aanwezig te zijn bij 
onderwijsgroepen en practica. De studenten die meer 
dan één van de acht lessen missen moeten zichzelf op 
het matje roepen bij de studieadviseur want anders 
krijgen zij voor hun tentamen een dikke vette ‘NO’, wat 
betekent dat je je cijfer niet ontvangt. 

Voor veel eerstejaarsstudenten is dit in het begin nog 
een fijne aanpak. Omdat de studenten nog nieuw zijn 
en en aan het hele universiteitsgebeuren moeten wen-
nen is het makkelijk om gedwongen te worden je hu-
iswerk elke week netjes te maken en overal bij aan-
wezig te zijn, in plaats van in het diepe gegooid te 
worden. Op deze manier kunnen ze goed beginnen met 
het kweken van een braaf studentje dat nooit een keer 
doordeweeks naar de kroeg gaat. Daarnaast verhoogt 
ESL daadwerkelijk het rendement in het eerste jaar en 
gaan er relatief gezien meer studenten over naar jaar 
twee. Dit om de simpele reden dat studenten intensiev-
er met de stof bezig zijn, er veel meer kleine deadlines 
zijn en omdat de studenten meer begeleiding krijgen. 



Wanneer de student zich echter na een paar blokken 
genesteld heeft en alles niet zo nieuw meer is begint er 
bij een steeds grotere groep een irritatie op te komen. 
Want elke keer weer opnieuw aanwezig moeten zijn 
en je huiswerk gedaan moeten hebben, we zitten toch 
al een half jaar niet meer op de middelbare school? 
Natuurlijk is het belangrijk dat studenten zich de stof 
op tijd eigen maken, maar gaat dit niet ten koste van 
het zelfstandig leren werken en de zelfontplooiing? Op 
wat voor manier geef je studenten nog de mogelijkheid 
om zelf, met intrinsieke motivatie de punten binnen te 
halen? 

Wat verder in het eerste jaar zijn er dan ook een aantal 
studenten helemaal klaar met dat PGL-systeem. Het is 
fijn dat je zo bij de les wordt gehouden maar een keertje 
een (mid)-weekje op vakantie met een vriendin zit er 
bijna niet in. Want stel je voor dat je twee onderwijs-
groepen mist en je jezelf zowat weer moet doodverk-
laren bij die studieadviseur. Eerlijk zijn en zeggen dat je 
op vakantie wilde kan ook niet want dan zijn ze keihard 
en zeggen ze: ‘Nee meid, dit is natuurlijk geen excuus 
om je lessen te missen hé, ach jammer, als je oma nou 
was overleden hadden we er misschien nog over kun-
nen praten maar nu… probeer het bij de herkansing nog 

eens’. Het resultaat hiervan bij mij is dat mijn grootoud-
ers ondertussen allemaal al vier keer gestorven zijn als-
mede de rest van mijn familie, om maar niet te spreken 
over alle nare ziektes en voedselvergiftigingen die ik 
afgelopen jaren heb opgelopen. 

Ziek zijn is natuurlijk maar één voorbeeld, maar er zijn 
nog heel veel andere manieren waarop ik denk dat je 
studenten echt te kort doet door ze zo strak aan het 
lijntje te houden, vooral in het tweede en derde jaar 
van hun studie. Zo is een fulltime bestuursjaar moe-
ilijk, want als je je lessen mist krijg je natuurlijk je ci-
jfer niet. In plaats van vakken volgen naast dit bestu-
ursjaar wordt je als ambitieuze student gedwongen om 
een heel jaar opnieuw te doen omdat je niet aanwezig 
kon zijn bij de lessen, maar dit naast je studie wel zelf-
standig had kunnen oppakken. Voor een stage geldt 
hetzelfde, vooral als ze daar eisen dat je drie keer in de 
week verplicht aanwezig bent waaronder een dag dat 
je je onderwijsgroep volgt. 

Of PGL een vloek of een zegen is hangt erg af van de 
student in kwestie. Als je veel structuur nodig hebt of 
zelf geen motivatie kan opbrengen dan is het hoe dan 
ook een zegen. Maar wanneer je als ambitieuze student 
wat meer vrijheid wilt genieten of je zelf wilt ontwikkel-
en zullen deze dromen hard de kop in worden gedrukt 
door de studieadviseur en de examencommissie. Bij de 
leerfabriek van ESL wordt een hoog studierendement 
namelijk belangrijker gevonden dan studenten (te) 
veel vrijheid geven.
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Onderwijs is voor de meeste scholieren en studenten iets heel vanzelfsprekends. Het is onderdeel 
van het dagelijkse leven. Je zou het je bijna niet voor kunnen stellen dat jongeren in Nederland 
geen onderwijs volgen; hier heeft iedereen toch recht op? Maar vóór 1996 kregen jongeren in een 
jeugdinrichting helemaal geen onderwijs.

LES ACHTER DE TRALIES
Door: Jill Stigter

In 1996 wordt er in Nederland een plan gemaakt voor 
het geven van onderwijs in Justitiële Jeugdinrichtingen 
(JJI) (Brief Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen, 1996). In een JJI zitten jongeren 
in preventieve hechtenis; ze worden verdacht van het 
begaan van een strafbaar feit of wachten de uitspraak 
af van de rechter. Op het moment dat deze jongeren in 
een jeugdinrichting terechtkomen, wordt de leerplicht 
opgeheven en krijgen ze geen les meer. Wanneer de 
jongeren weer vrijkomen, hebben ze voor een langere 
periode geen les gehad. Dit zorgt voor problemen als 
ze weer terugkeren in de maatschappij (Smeets, 2011).

De achterliggende gedachte was eenvoudig, maar het 
opstellen van het plan was ingewikkelder. De doel-
groep was namelijk heel breed en specifiek: het var-
ieerde van jongeren die herhaaldelijk kleine vergrijpen 
hadden gepleegd tot jongeren die een moord had-
den begaan. Ook kwamen ze uit verschillende delen 
van het land en hadden ze verschillende opleiding-
sniveaus. Daarom moest er echt onderwijs ‘op maat’ 
worden aangeboden.

Het plan werd onder andere verwezenlijkt in Den Hey-
Acker te Breda, een JJI voor jongeren van 12 tot 21 jaar. 
Een team van vier docenten uit het reguliere onderwijs 
gaf les in de volgende vakken: Nederlands, Engels, 
wiskunde, natuurkunde, informatiekunde, rekenen, 
geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, beeldende 
vorming, techniek en sport. Math Nijsten (51) maakte 
deel uit van dit team en gaf les in geschiedenis, tech-
niek, natuurkunde, wiskunde en beeldende vorming.

Maar voordat hij en zijn collega’s konden beginnen 
als docent op Den Hey-Acker, moesten ze eerst drie 
maanden een jeugdintroductiecursus volgen. Ze kre-
gen een aantal modules over onder andere verschil-
lende culturen, verdedigingstechnieken en agressie-

beheersing. Hiernaast liepen ze stage binnen de 
jeugdinrichting zelf als een inrichtingsmedewerker zo-
dat ze de groep en het systeem leerden kennen. 

De docenten waren gekoppeld aan 24 jongeren die 
in groepen van zes zaten. Deze groepen waren inge-
deeld op het soort misdaad en opleidingsniveau. In 
groep 1 en 2 zaten bijvoorbeeld de zwakbegaafden en 
zogenoemde ‘draaideurcriminelen’ en in groep 3 en 4 
de langgestraften. Gedurende de dag werden de leer-
lingen om de twee lesuren naar een ander lokaal met 
een andere docent gebracht. In de avonduren werd het 
lesprogramma voortgezet.

Aan het begin van de detentie zaten sommige jongeren 
in eerste instantie niet te wachten op het onderwijs. Dit 
kwam vooral doordat ze vaak nog helemaal in shock 
waren van het idee dat ze in een inrichting zaten. Ze 
hadden geen actieve houding, werden boos of opstan-
dig. Naarmate de lessen vorderden, zagen de jongeren 
het belang van het onderwijs wel in. Uiteindelijk haal-
den sommigen zelfs diploma’s. 

Op de docenten had alles ook veel invloed. Ze leerden 
veel over het omgaan met jongeren en moeilijke situa-
ties, maar het zorgde er ook voor dat ze een vertekend 
beeld van de maatschappij kregen. Na een aantal jaar 
besloot Math Nijsten dan ook om met het werk te stop-
pen en te solliciteren bij een reguliere middelbare 
school.

Met speciale dank aan Math Nijsten, docent techniek 
(havo/vwo) aan het Theresialyceum te Tilburg.

Bronnenlijst
Brief Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 1 mei 1996, ‘De afstemming van opvang, behandeling en onderwijs in justitiële in-
richtingen’, Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 587, nr. 4.
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Als docent kreeg je weerbaarheidstraining tegen 
agressie. Communicatie was hierbij het belangrijkste, 
fysiek ingrijpen bleef altijd de laatste optie

De criminaliteit kwam erg dichtbij. Jongeren die een 
misdaad hadden begaan waarover je in de krant las, 
zaten de volgende dag voor je neus. Het zorgde ervoor 
dat je een verdraaide kijk op de maatschappij kreeg.
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Op 13 november 2015 kwamen bij aanslagen in Parijs 130 mensen om het leven. Islamitische Staat 
(IS) eiste de verantwoordelijkheid op voor deze aanslagen. IS is een jihadistische organisatie, die 
regelmatig aanslagen pleegt op westerse doelen. Daarnaast heeft het jihadistische gedachtegoed 
een enorme aantrekkingskracht op jonge moslims. Dit gedachtegoed spoort hen namelijk aan tot het 
plegen van geweld (AIVD, 2012). Het belangrijkste medium dat dit gedachtegoed verspreidt, betreft 
internet. De term “jihadistisch internet” wordt zelfs al in de mond genomen (AIVD, 2012:5). Maar hoe 
werkt het jihadistisch internet eigenlijk en welke ontwikkelingen hebben dit soort internet versterkt?

EEN NIEUWE VORM VAN JIHADISME: 
INTERNET

Door: Klaas Müllenberg

Jihadisten ontmoeten elkaar bijvoorbeeld via social 
media, zoals Facebook of internetfora en praten vervol-
gens met elkaar over het jihadisme. Het komt ook voor, 
dat zij elkaar treffen op semi-openbare of besloten vir-
tuele plekken. “Op deze laatste plekken vinden jihadis-
tische activiteiten en processen plaats, waar de meeste 
dreiging vanuit gaat” (AIVD, 2012:5). Daarnaast maken 
deze plaatsen deel uit van het zogenaamde ‘deep web’. 
Dit web betreft een deel dat nog niet is geïndexeerd en 
niet terug is te vinden via zoekmachines als Google. 
Daarom wordt ‘deep web’ ook wel ‘onzichtbaar web’ 
genoemd. Het deel van het internet dat wel zichtbaar is 
wordt ‘oppervlakteweb’ genoemd. Fanatieke jihadisten 
maken internetfora binnen het onzichtbare deel, zodat 
alle activiteiten die op die fora plaatsvinden, afgesch-
ermd blijven (AIVD, 2012). Daardoor kunnen jihadisten 
ongestoord hun gang gaan. Wat vaak gebeurt, is dat 
op deze fora nieuwsthema’s worden besproken vanuit 
jihadistische invalshoek. Daarnaast wordt jihadistisch 
propagandamateriaal becommentarieerd en er worden 
door forumleden suggesties gedaan voor mogelijke 
doelwitten van aanslagen. Verder bieden deze fora 
voor westerse jihadisten de mogelijkheid om in contact 
te komen met jihadisten uit bijvoorbeeld Syrië. Door 
deze contacten kunnen de westerse jihadisten inspi-
ratie krijgen en zij kunnen worden ingezet om in het 
Westen een aanslag te plegen. 

Verder zijn er twee ontwikkelingen te noemen die heb-
ben bijgedragen aan de versterking van jihadistisch 
internet, te weten: globalisering en professionalisering 
van de virtuele jihad (AIVD, 2012). Over de globaliser-
ing van de virtuele jihad wordt letterlijk gezegd: “Steeds 
meer mensen uit steeds meer landen komen via het 
internet in contact met het jihadistisch gedachtegoed 

en raken hierdoor geïnspireerd” (AIVD, 2012:24). Hi-
erdoor is het jihadistisch internet enorm gegroeid en 
trekt het een steeds internationaler publiek. Daarnaast 
is het jihadistisch internet erg geprofessionaliseerd, 
denk maar aan het gebruik van het onzichtbare web, 
zoals hierboven genoemd. De productie en inhoud van 
jihadistische propaganda zijn ook verbeterd. Dit is en-
erzijds terug te zien in het gebruik van snelle internet-

verbindingen en smartphones. Anderzijds in het up- en 
downloaden van professioneel beeldmateriaal, zelfs in 
de meest afgelegen strijdgebieden (AIVD, 2012). Tot 
slot is door de AIVD (2012) gesignaleerd dat westerse 
jihadisten die vechten in de strijdgebieden, steeds 
meer worden gebruikt voor het propagandamateriaal 
van het jihadisme.

De globalisering en professionalisering van de vituele 
jihad hebben het jihadistisch internet erg versterkt. 
Onder meer door het gebruik van ‘deep web’ weten 
jihadisten steeds beter persoonlijke en vertrouweli-
jke informatie, gegevens en activiteiten verborgen te 
houden voor de buitenwacht. Daarnaast is het beeld-
materiaal dat wordt gebruikt voor jihadistische propa-
ganda, erg geprofessionaliseerd en komen jihadisten 
uit steeds meer landen via internetfora in contact met 
elkaar. De contacten die via deze fora worden gelegd, 
kunnen hen helaas op ideeën brengen voor mogeli-
jke doelwitten van aanslagen. Het is dan ook maar de 
vraag waar en wanneer de volgende aanslagen door ji-
hadisten zullen plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt het 
lastig, zo niet onmogelijk om alle aanslagen door jiha-
disten te voorkomen. We wachten het af.

Bronnenlijst
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (2012). Het jihadistisch internet. Kraamkamer van de hedendaagse jihad. Geraadpleegd op 4 januari 2016 
via https://www.aivdkennisbank.nl/FbContent.ashx/downloads/Het_jihadistisch_internet.pdf.

De contacten die via deze fora worden gelegd, kunnen hen helaas 
op ideeën brengen voor mogelijke doelwitten van aanslagen

Door deze contacten kunnen de westerse 
jihadisten inspiratie krijgen en zij kunnen worden 
ingezet om in het Westen een aanslag te plegen
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De minor, hét moment dat je je als criminologiestudent kunt onderscheiden van je medestudenten. 
Maar hoe doe je dat precies?

Welke minor kies jij?
Door: Suzanne Mos & Marko de Haan

Wat is een minor?
De eerste twee blokken (vijftien ECTS) van het derde 
jaar is er geen regulier onderwijs. Het is de bedoeling 
dat je die periode invult door een minor te volgen. Er 
zijn verdiepende en verbredende minors: voor de ver-
diepende is bepaalde voorkennis vereist, de verbre-
dende gaan over een ander vakgebied en kunnen je 
blik verruimen. In tegenstelling tot veel andere stud-
ies kun je bij Criminologie niet zelf je vakkenpakket 
samenstellen, de minor is het enige moment waarop je 
je kan onderscheiden. Een belangrijke keuze dus. Je 
kunt natuurlijk een minor kiezen uit het aanbod van de 
EUR, deze zijn te vinden op www.eur.nl/minor. Maar er 
is meer: het is ook mogelijk om op andere universiteiten 
een minor te volgen of om zelfs vakken in het buiten-
land te volgen.

De keuze
Het is belangrijk om je te realiseren dat de meeste 
minors aan een andere universiteit groter zijn dan de 
studieruimte die geboden wordt door de EUR: namelijk 
dertig ECTS in plaats van vijftien. Maak dus de afweg-
ing of je het waard vindt om je studielast te vergroten 
of het risico wilt lopen op enige studievertraging. Als 
het een minor is die je echt leuk vindt, is dat het zeker 
waard, vinden ondergetekenden. Het leverde ons een 
duidelijk beeld op van wat we wilden doen na onze 
studie en een van ons heeft er zelfs een stageplek aan 
overgehouden!

De acht weken van de examencommissie
Als je deze overweging hebt gemaakt en je wilt een 
minor (die openstaat voor externe studenten) aan een 
andere universiteit volgen, dan moet je een verzoek in-
dienen bij de examencommissie. Ook al is de inschri-
jfperiode pas in mei: dien uiterlijk eind februari een 
verzoek in. In dit verzoek moet al precies staan welke 
minor je waar wilt gaan volgen. De examencommissie 
moet namelijk toestemming geven en zij nemen hier-
voor acht weken de tijd. Volg deze stap óók als je een 
minor aan de TU Delft of aan de Universiteit Leiden wilt 
volgen. Er is namelijk onduidelijkheid over de werking 
van de voorrangsregeling.

Inschrijven
Als je toestemming hebt van de examencommissie, 
kun je je inschrijven. Als het onduidelijk is hoe je dit 
moet doen, of als je zeker wil weten dat je het goed 
hebt gedaan: mail of bel de betreffende universiteit. 
Zij kunnen vaak goed helpen. Ook is het bijvoorbeeld 
handig om na te gaan of de vakinschrijving automatisch 
of handmatig gebeurt. Vergeet je tot slot niet ook bij 
Studielink in te schrijven.

Safety, Security & Justice 
(TU Delft/Universiteit Leiden) 

Hoe ga je om met terroristische dreigingen? 
Of met criminaliteit? Bij deze minor leer je ba-
sistechnieken aan om de veiligheidsproblemen 
beter te begrijpen en toe te passen in je eigen 
kennis- en werkgebied.

Journalistiek en Nieuwe Media 
(Universiteit Leiden)

Vind je het leuk om te schrijven en wil je wat meer 
ervaring daarmee opdoen? Ga dan deze minor 
doen. Een praktische studie waarbij veel stukken 
geschreven zullen worden.

Dynamiek van groepen en besluitvorming 
(Universiteit Leiden)

Interesse in de manier waarop groepen en groep-
sprocessen invloed hebben op beslissingen die 
gemaakt worden? Kies deze minor.

Inlichtingenstudies 
(Universiteit van Amsterdam)

Hierbij leer je van alles over de manier waarop in-
lichtingendiensten te werk gaan. Bovendien leer 
je ook deze analytische vaardigheden toe te pas-
sen in de praktijk.

Arabisch 
(Universiteit Utrecht)

Aan sommige universiteiten is het mogelijk een 
talenminor te doen. Leuk, en een skill waar je 
later veel aan zou kunnen hebben.
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In het derde jaar is er, in plaats van een minor, ook de mogelijkheid om op exchange te gaan naar een 
universiteit in het buitenland. De volgende drie criminologiestudenten zijn de eerste paar maanden 
van dit collegejaar naar buiten geweest, hoe hebben zij dit ervaren?

Verleg je grenzen

Afgelopen september tot en met december heb ik aan The Univeristy of Kent 
in Engeland gestudeerd. Het was bijzonder mee te maken wat de Engelse 
kijk is op onderwerpen in de criminologie. Het is een kijk die overeenstemt, 
maar soms ook totaal anders is door ander beleid dat gevoerd wordt en door 
een ander rechtssysteem. Twee vakken die ik volgde waren: Forensische 
Psychologie en Mentale Gezondheid. Deze vakken gaven mij diepgang en 
verbreding naast de kennis die ik al had. Het was een ideale kans om deze 
exchange voor mijn minor te gebruiken. Naast de leerzame ervaringen was 
er natuurlijk ook tijd om culturele - en wellicht ook minder culturele - tripjes 
en activiteiten te ondernemen. Het was helaas maar voor drie maanden maar 
deze mooie ervaring heeft me doen inzien dat er zoveel meer te ontdekken en 
te leren is. Mocht je twijfelen over een exchange, dan is mijn tip om je open 
te stellen voor nieuwe ervaringen. Ook al is het out of your comfort zone, trek 
jezelf eruit en je zult er veel voor terug krijgen!

Ik ben vier maanden op uitwisseling geweest in Milaan. De Bocconi universiteit in Mi-
laan is echt een hele mooie universiteit die voor Italiaanse begrippen de zaken goed voor 
elkaar heeft. Efficiëntie staat niet in het Italiaanse woordenboek en ‘tranquillo’(rustig 
aan) is de state of mind. Het is dan ook niet raar als je een uur moet wachten tot je tenta-
men echt begint. Verder hangt er een goede sfeer op de campus en er lopen heel veel 
internationale studenten rond. Veruit het leukste en meest leerzame vak dat ik volgde 
was een master-vak ‘Leadership and Power’. De lessen waren heel interactief en de do-
cent was zelf onderzoeker. Tussen alle lessen door werd er dagelijks gezamenlijk koffie 
gedronken of geluncht met andere studenten. Ik heb veel internationale studenten leren 
kennen, maar ook heb ik een grote groep Nederlanders leren kennen, waar ik echt goede 
vrienden mee ben geworden. Naast ‘studeren’ werd er dagelijks afgesproken om leuke 
dingen te doen, zoals shoppen, stappen, huisfeestjes en natuurlijk nog vele tripjes naar 
andere steden! Ik denk dat het leerzame van een exchange niet per se de vakinhoudelijke 
kennis is die je leert, maar ik denk dat je vooral op persoonlijk vlak ontwikkelt. 

Suzánne van Elk

Daniek Bos

Reyhan Cigdem
Zoals sommigen lezers misschien al weten ben ik op exchange geweest naar 
Western Sydney University in Australië. Ik kan er niets anders over zeggen 
dan dat het een van de gaafste dingen was die ik ooit heb gedaan. Ik ben 
er zes maanden geweest, een behoorlijke tijd dus! Het studeren, wonen en 
werken in een ander land is een fantastische ervaring, al moet ik toegeven 
dat het zeker niet alleen maar rozengeur en maneschijn was, het was soms 
erg zwaar. Alles is zo anders. Je blik op de wereld wordt zoveel breder, het 
is zo ontzettend leerzaam.  Het regelen van een exchange is een hoop werk 
dus ik kan iedereen aanraden om er zo vroeg mogelijk mee te beginnen maar 
ook als je wat later bent kan het zeker nog lukken! Ik kan iedereen daarom 
aanraden om eens bij de studieadviseur en het International Office langs te 
gaan voor hulp hiermee. Vergeet ook niet je uitwisselingsuniversiteit om hulp 
te vragen, zij zijn vaak erg ervaren met het regelen van een exchange.
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Van 2 tot 4 december 2015 werden de ‘Common Study Sessions of Critical Criminology’ in Rotterdam 
gehouden: Een mooie afsluiting van een -ook criminologisch gezien- bewogen jaar, met daarom niet 
minder dan “Borders and the European Solidarity Project” als passend thema. Het doel van deze 
sessies was om met elkaar in gesprek te gaan over waar de huidige grenzen van Europa liggen, zowel 
in letterlijke als figuurlijke zin. Vragen naar wat de Europese morele waarden inhouden en wat de 
toekomst Europa zal bieden, zijn dan ook meerdere keren gesteld. Naast de lezingen die overdag 
plaatsvonden hebben de deelnemers zich in de avonduren ook prima vermaakt in 010!

common study sessions

Door: Kim Geurtjens

Being exposed in Europe: Refugee crisis and vulner-
ability as precondition for social life and policy deci-
sions – S. Krasmann & C. Hentschel (Hamburg Uni-
versity) 

Het beeld van het levenloze lichaam van Aylan op het 
strand van Bodrum ging op 2 september 2015 de hele 
wereld over en leidde tot emotionele reacties, ook 
onder Europese politici. Er werd opgeroepen tot soli-
dariteit, tot constructieve dialoog en tot een nieuwe 
verdeelsleutel voor het opvangen van vluchtelingen: 
“Wir schaffen das”, zei de Duitse bondskanselier Mer-
kel. Op 13 november 2015 volgden verschillende ter-
roristische aanslagen elkaar snel op in Parijs, met als 
gevolg 129 doden en meerdere gewonden. Bij een van 
de daders wordt een Syrisch paspoort gevonden, bin-
nen het pubieke debat zijn terroristen en vluchtelingen 
bijna één geworden.
Vluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee, ver-
schillende lidstaten binnen de Europese Unie voeren 
opnieuw grenscontroles in en het vluchtelingende-
bat binnen Europa verscherpt. Kan dit worden gezien 
als crisis van onze waarden, hegemonie en Europese 
eenheid? Wie zijn ‘wij’ en wie zijn ‘zij’? Krasmann en 
Hentschel beargumenteerden tijdens hun sessie dat 
bovenstaande ‘acts of exposure’ zoals het beeld van 
Aylan of de vluchtende burgers uit het Bataclantheater 
kunnen leiden tot kwetsbaarheid en dat deze kwets-
baarheid aan de basis van het sociale leven ligt. Deze 
‘acts of exposure’ laten zien hoe wij onszelf waarnemen 
en hier naar handelen. De kwetsbaarheid leidt tot een 
gepercipieerd risico van gevaar. Daarom hebben zowel 
de media, als de politiek als de burgers een rol in het 
wegnemen van onzekerheden en het identificeren van 
dingen die we met elkaar gemeen hebben. Immers, het 
is moeilijk om te anticiperen en beleid te maken wan-
neer we niet weten wat er precies aan de hand is. 

A common perspective? European Anti-terrorism 
perspectives and the criminalisation of free speech 
– A. Nurse (Middlesex University London)

De media worden van oudsher gezien als waakhond, 
als een beschermer van de vrijheid van meningsuiting, 
als een medium dat misstanden aan de kaak stelt. Dit 
idee is onder andere vastgelegd in art. 11 VEU, art. 19 
ICCPR en art. 10 van het EVRM: “Een ieder heeft het 
recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de 
vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om in-
lichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrek-
ken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en 
ongeacht grenzen […]”. Dit recht kent echter ook uit-
zonderingen “in het belang van de nationale veiligheid, 
territoriale integriteit of openbare veiligheid […]”. 
Na 9/11 en de daaropvolgende war on terror heeft de VN 
Veiligheidsraad resolutie 1624 aangenomen, waarin zij 
het aanzetten tot of het verheerlijken van terroristische 
daden afkeurt. Dit geeft de staat de uitdrukkelijke mo-
gelijkheid om actie te ondernemen tegen media die 
zouden aanzetten tot terroristische daden. De termen 
‘aanzetten tot’ of ‘verheerlijken van’ worden echter niet 
verder gedefinieerd. Met het oog op recente gebeur-
tenissen benadrukt Nurse dat het daarom een groot 
probleem is dat deze termen bijna naar eigen inzicht 
kunnen worden opgerekt.

The performance of exile: deportation hearings as 
theaters of cruelty – D. Brotherton (City University 
of New York)

In zijn studie naar de deportatie van migranten uit (het 
oosten van) de Verenigde Staten heeft Brotherton sinds 
2008 ruim 60 hoorzittingen bijgewoond en zichzelf af-
gevraagd wat het betekent om uitgewezen te worden:  
men zit in afwachting van het proces vast in deporta-

Zowel de media, als de politiek, als de burgers hebben 
een rol in het wegnemen van onzekerheden en het 
identificeren van dingen die we gemeen met elkaar hebben
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tiekampen of gevangenissen en wordt geketend de re-
chtszaal binnen gebracht. De American Dream is voor 
hen veranderd in een American Nightmare met de re-
chtszaal als theatre of cruelty. Als theoretisch kader 
maakt hij onder andere gebruik van Goffman’s noties 
over dramaturgical analysis, presentation of the self 
en total institutions om uit te leggen dat deze deporta-
tiezaken symbool staan voor de chaos of everyday life 
waarbij de rechtsorde het compleet tegenovergestelde 
is van de realiteit van de gedeporteerde. Met slechts 
enkele succesvol gestopte uitzettingen per jaar wordt 
het Amerikaanse systeem gekenmerkt door een culture 
of permanent expulsion.
Om zijn verhaal kracht bij te zetten, haalt Brother-
ton het voorbeeld aan van een 57-jarige man die als 
gevolg van een klein delict wordt gedeporteerd naar de 
Dominicaanse Republiek. Hij is al jarenlang in de Ve-
renigde Staten, heeft geen voorgaande aantekeningen 
op zijn strafblad en niemand heeft baat bij zijn uitzet-
ting. Zijn familie is aanwezig in de zaal en probeert de 
rechter ervan te overtuigen dat er niets goeds van hem 
terechtkomt als hij wordt uitgezet: hij zal een stigma 
krijgen in de Dominicaanse Republiek, zal de crimi-
naliteit in moeten om in zijn levensonderhoud te kun-
nen voorzien en zal bovendien slachtoffer worden van 
discriminatie door de politie, als gedeporteerde ben 
je in de Dominicaanse Republiek immers minder dan 
menselijk. De man zal als gevolg hiervan psycholo-
gisch lijden. Tot slot heeft hij geen familie in de Domin-
icaanse Republiek. De zittende rechter beoordeelt dit 
allemaal als niet relevant. Lijden is namelijk niet psy-
chologisch, lijden is pulling fingernails. Familieleden 
stellen de uitzetting wel degelijk gelijk aan menselijk 
lijden: menselijk lijden is het verscheuren van families, 
lijden is wanneer de rechtsstaat en de democratische 
samenleving gedeporteerden op deze manier in de 
steek laat. Zelfs de meest geïntegreerde immigranten 
zullen na verloop van tijd niet meer in staat zijn om het 
onrecht in de Amerikaanse samenleving uit te staan. 
Brotherton oordeelt dan ook: “The court rips apart the 
social fabric of family life and causes human suffering”.

“Corrupt, yet not bad people”. Chinese migrants ac-
tive in the wholesale trade in a post-communist Bu-
charest: from xiao fei to law and order – J.W. Hiah 
(Erasmus University Rotterdam)

In haar promotieonderzoek gaat Hiah in op de 
betekenis van arbeidsverhoudingen binnen Chinese 
gemeenschappen in Nederland en Roemenië. Haar 
presentatie tijdens de CSS omvatte een deel van haar 
onderzoek in Boekarest, waar omkooppraktijken nog 
altijd voorkomen ondanks de fiscale en administra-
tieve Europese maatregelen tegen corruptie. Volgens 
Hiah wordt er als gevolg van deze maatregelen wel 
wetgeving geïntroduceerd, maar wordt deze niet ge-
handhaafd, omdat de verantwoordelijke ambtenaren 
systematisch worden omgekocht om een oogje dicht te 
knijpen.
Met betrekking tot de Chinese migranten merkt ze op 
dat er veel wantrouwen is tussen ondernemers, men is 
bang voor concurrentie en het verliezen van bestaan-
szekerheid. Velen zijn niet geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel of hebben geen werkvergunning. De 

industrie kenmerkt zich daarom door illegaal werk, 
slechte omstandigheden, belastingontduiking, diefstal 
en omkoping. Omkoping wordt gezien als “Xiao fei”, 
ofwel het geven van fooi aan ambtenaren om adminis-
tratieve of fiscale sancties achterwege te laten of om te 
voorkomen dat de winkel wordt gesloten. Deze houd-
ing rechtvaardigen zij door te stellen dat ze niet weten 
hoe ze zich aan de wet moeten houden aangezien er 
ontzettend veel regels zijn met betrekking tot zaken 
doen, dat Roemenië een arm land is en dat onderne-
mers en ambtenaren elkaar daarom vooral helpen op 
deze manier. Daarmee zijn kleinschalige omkopingen 
dus een groot probleem voor de bestrijding van cor-
ruptie in Roemenië, maar een goede mogelijkheid voor 
Chinese migranten om hun zaak veilig te stellen.
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Geertrude geeft bezorgde inzenders praktische tips voor hun problemen. Ook jij kan je problemen 
insturen naar GeertrudeReageert@svCIA.nl.

geertrude reageert

Lieve Geertrude,
Ik reis dagelijks van Delft naar Rotterdam met de 
trein. Hier is het iedere ochtend overvol. Ik heb dus 
nooit ruimte voor mijn tas en mijn boeken, waar-
door ik niet kan leren en dus nooit voorbereid op 
de universiteit kan verschijnen. Wat kan ik hier aan 
doen?
Trijntje.

Beste Trijntje,
De spitsdrukte in de trein is erg vervelend en wordt 
steeds erger. Het is heel begrijpelijk dat deze drukte 
jouw studie verstoort. Gelukkig heb ik voor alles een op-
lossing. Zo kan je ervoor kiezen om voortaan te ontbijten 
in de trein. Een gezonde bruine bam met pindakaas en 
salami zou de stoel naast je snel moeten legen. Daar-
naast kan je terstond op houden met douchen en andere 
lichaamsverzorging. Niet alleen bespaart dit veel tijd, maar 
ook dit zal je lebensraum in de trein aanzienlijk doen 
toenemen.

Best Giechelbekje,
Er zijn weinig lachwekkendere dingen in Rotterdam dan 
geuniformeerde heren op een Segway. Gelukkig heeft 
deze stad al een oplossing verzonnen om op een veilige 
manier te staren naar laagintelligente machomannen die 
snel op hun teentjes zijn getrapt. Ik raad je daarom aan 
een Bokitokijker aan te schaffen, een bril waardoor het 
lijkt dat je wegkijkt, zodat je veilig aapjes kan kijken. Nu 
kan je veilig door blijven lachen, zonder de mannetjes te 
beledigen.

Lieve Zeeuw95,
Wat goed dat jij zo om je moeder geeft, maar ook zeer 
begrijpelijk dat je zo min mogelijk in Zeeland wil zijn. 
Wat mij een goed idee lijkt is om jouw moeder een XTC-
labje kado te doen. Thuisbrouwsets zijn steeds makkeli-
jker te vinden en van synthetische drugs zijn hip in heel 
het zuiden. Een brouwlab kan je moeder dan ook vele 
uren vermaak geven. De productie van XTC combineert de 
huiselijkheid van koken met de spanning van scheikundige 
experimenten; perfect dus voor een saaie zondagmiddag. 
Daarnaast kan jij de pillen weer gebruiken om je be-
zoekjes minder saai te maken of om je stufi wat aan te 
vullen. Een plan met alleen maar winnaars dus!

Beste Hielda,
Wat is nu je concrete vraag? Het maximale uit je studie 
halen om later als je groot bent als criminoloog aan de 
slag te gaan zit er voor jou overduidelijk niet in. Geluk-
kig maar, want al die vluchtelingen die hier enkel komen 
om te profiteren en niet willen werken pikken al genoeg 
banen in. Maar zelfs als alles (jij) faalt, dan is er altijd 
nog het derde lustrum van CIA in aantocht waar ongeacht 
de inzet, iedereen volgend jaar zijn hart kan ophalen. Ik 
bedoel natuurlijk iedereen behalve jij. En nou studeren met 
die donder!

Wijze Geertrude,
Iedere dag weer zie ik bij mij in de straat Stadstoe-
zichthouders rondrijden op een Segway. Het is mij nog 
nooit gelukt niet te schaterlachen bij dit debiele gezicht. 
Hierdoor wordt ik regelmatig door de rollende helden 
aangesproken en beboet. Help mij alstublieft om dit in het 
vervolg te voorkomen.
Giechelbekje

Beste Geertrude,
Nu ik studeer ga ik nog maar zelden terug naar Serooskerke, waar 
ik ben opgegroeid. Het is daar immers zo vreselijk saai. Alleen nu ik 
niet meer thuis woon, zit mijn moeder maar alleen thuis met helemaal 
niets te doen. Wat zou ik kunnen doen om haar bij te staan?
Zeeuw95

Lieve Geertrude,
Tijdens mijn eerste studiejaar ben ik lid geworden van 
CIA, maar eigenlijk vind ik Criminologie In Actie helemaal 
niet zo leuk. Ze verkopen niet eens samenvattingen! Hoe 
moet ik nou ooit uitslapen..
Hielda
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IR}S Forensic Investigations & Integrity Services B.V.  

 

“Fraude is hot” 

Wanneer u de krant openslaat of een nieuwssite bezoekt, dan kan u er niet meer omheen: 

fraude is ‘hot’.  

 

Dat fraude het vertrouwen in de samenleving ondermijnt, dat staat buiten kijf. Dat fraude 

binnen iedere organisatie plaats kan vinden, spreekt vaak minder tot de verbeelding. Maar 

wanneer wordt gesproken over fraude binnen uw eigen organisatie, dan wordt vol ongeloof 

gereageerd. Want zeg nou zelf, binnen uw organisatie gaat toch altijd alles goed?  

 

Niets is minder waar: ongeveer 80 procent van de fraude blijkt te worden gepleegd door 

medewerkers van de eigen organisatie. Het Volkswagenschandaal met de 

‘sjoemelsoftware’, de fraude met het bijmengen van paardenvlees en de zorgfraude bij 

ziekenhuizen zijn hier recente voorbeelden van.  

 

Bij de bestrijding van fraude speelt Donald Cressey’s 

fraude-driehoek een belangrijke rol. Het speelveld van 

de gemotiveerde dader, gelegenheid en rationalisatie 

zijn u reeds bekend. Mogelijk minder bekend is het feit 

dat het containerbegrip fraude vele 

verschijningsvormen kent, wat het onderkennen, 

onderzoeken en bestrijden van fraude bemoeilijkt.  

 

Kennis van de verschijningsvormen van fraude, ervaring op het gebied van onderzoeken 

en een onafhankelijke, multidisciplinaire blik op de casus zijn onmisbaar in effectieve 

fraudebestrijding. Het zijn juist deze ingrediënten die de onderzoekers van IR}S Forensic 

Investigations & Integrity Services B.V. succesvol maken in wat zij doen. 

 

De topspecialisten van IRS hebben al meer dan 25 jaar ervaring met het doen van 

onafhankelijk onderzoek op het gebied van fraude en integriteit. IRS biedt een totaalpakket 

van ‘forensic services’, waaronder ook forensisch IT-onderzoek. De integrale IRS-aanpak 

legt niet alleen de basis voor integriteit en vertrouwen, maar ook voor continuïteit en 

veiligheid binnen uw organisatie.  

 

Geïnteresseerd in onze dienstverlening? Neem dan eens een kijkje op www.irsnl.com of 

neem contact met ons op via info@irsnl.com.  


