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Vooraf 
Beste lezer,

Daar is hij dan! Voor u ligt het eerste magazine van dit 
jaar. Tijdens een korte, maar productieve vergadering 
aan het begin van december kwamen we al snel tot de 
conclusie dat het thema van dit magazine drugs zou 
worden. Het komt bijna dagelijks voorbij in het nieuws 
en iedereen heeft tenminste wel eens er aan gedacht om 
het een keer te proberen.

In dit magazine belichten we het thema vanuit 
verschillende invalshoeken. Zo interviewde Isabel 
bijvoorbeeld een drugsdealer om zijn beweegredenen 
te achterhalen (p. 24) en is er een enquête afgenomen 
om te kijken hoe het eigenlijk met jullie drugsgebruik zit 
(p. 16). Ook het beleid rondom drugs komt aan het bod, 
de praktijkervaring (p. 5), maar ook hoe het Nederlandse 
beleid zich verhoudt tot dat van het buitenland (p. 
22). Ook mocht Gerrit G., de corrupte douanier, n/iet 
ontbreken in dit magazine (p. 10). Wanneer u even geen 
trek meer heeft in drugs, kunt u onder andere lezen 
over de uitwisseling naar Hamburg (p. 28), de Common 
Study Sessions in Gent (p. 14) en verschillende andere 
onderwijsgerelateerde onderwerpen.

Mijn dank gaat uit naar Suzanne Mos, die het magazine 
heeft voorzien van een strenge eindredactie, naar 
Linda de Ruiter, die hoogzwanger dit magazine 
heeft vormgegeven en natuurlijk mijn redactie en de 
gastschrijvers!

Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Anne Steenvoorden
Commissaris Media XVe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
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van de voorzitter 
Beste CIA leden,

Het eerste halfjaar zit er alweer op en dat betekent 
een nieuw magazine! Wij, als bestuur, zijn blij met het 
enthousiasme van de leden dat we hebben gezien 
afgelopen half jaar. Zowel eerstejaars, als de oude garde 
van de vereniging hebben hun steentje bijgedragen. Via 
deze weg wil ik jullie daar ook hartelijk voor bedanken 
en zou ik willen zeggen: keep up the good work! Er zijn 
natuurlijk al de nodige activiteiten en borrels geweest, 
maar aankomend half jaar belooft een spetterend jaar 
te worden voor de vereniging, waar wij als bestuur 
enorm naar uitkijken. We gaan namelijk samen de 
15e verjaardag van de vereniging vieren en zullen we 
extra feesten en activiteiten organiseren voor jullie. 
Daarnaast is de redactiecommissie druk bezig geweest 
om het afgelopen halfjaar in kaart te brengen. Onze 
getalenteerde schrijvers zullen jullie een kijkje geven in 
de drugsproblematiek in Nederland. Een criminologisch 
thema, waarvan enkele van jullie wellicht bekend mee 
zijn. Ik wil jullie heel veel leesplezier wensen en ik hoop 
dat ik jullie in de rest van dit collegejaar nog vele malen 
mag begroeten.

Met vriendelijke groet,

Tom Dieleman
Voorzitter XVe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
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In mijn werk als Event Security Officer, kom ik vaak in aanraking met drugs en daardoor ook met de 
Nederlandse Opiumwet en het Gedoogbeleid. Daarnaast werk ik als docent beveiligingsvakken op het 
ROC. Terwijl ik mijn studenten doordeweeks leerde over de Opiumwet, werkte ik in het weekend in de 
praktijk met het huidig drugsbeleid. Ik was erg verbaasd over de discrepantie tussen de regelgeving 
en de praktische aanpak omtrent drugs. Na een aantal situaties te bespreken met de heer prof. dr. R. 
Van Swaaningen, attendeerde hij mij op het thema, “regulating Pleassure”, van de Common Session 
Study Gent, 2016 en de mogelijkheid om hier een presentatie te geven ten behoeve van mijn Master 
Criminologie. Het doel van mijn presentatie was het uiteenzetten van de tegenstrijdigheid tussen de 
Opiumwet en het gehanteerde gedoogbeleid en daarbij mijn eigen ervaringen vanuit de praktijk en de 
onduidelijke regelgeving daarbij te betrekken. 

“Tolerantie met een prijs”

Door: Babette Segers

De Nederlandse wetgeving is gebaseerd op de Opiumwet. 
De wetgever onderscheidt twee soorten drugs, namelijk: 
hard (Lijst I) en softdrugs (lijst II). Voor zowel lijst I en 
lijst II is de verkoop, productie, handel en het bezit van 
drugs strafbaar gesteld. Hierbij wil ik graag wijzen op iets 
opvallends, namelijk: het enkel gebruiken van middelen 
is door geen enkele wetgeving verboden. Volgens de 
Opiumwet is de verkoop van softdrugs in coffeeshops 
een strafbaar feit, maar het Openbaar Ministerie vervolgt 
de coffeeshops hier niet voor. Evenmin vervolgt het 
Openbaar Ministerie het bezit van kleine hoeveelheden 
softdrugs. De verkoop van cannabis in coffeeshops 
wordt gedoogd, op voorwaarde dat ze zich houden aan 
de ‘tolerantie criteria’. Bijvoorbeeld geen verkoop aan 
niet-ingezetenen van Nederland. Gemeenten bepalen 
hierbij of coffeeshops opereren binnen hun grenzen, 
en zo ja, kunnen zij aanvullende eisen stellen of regels 
aanpassen. Een goed voorbeeld is Amsterdam waar 
cannabis juist wel mag worden verkocht aan niet-
ingezetenen van Nederland.

Er is dus een tegenstrijdige wetgeving omtrent drugs 
en wellicht is dat ook een van de redenen dat het in 
de praktijk niet altijd volgens het ‘boekje’ gaat. Zo 
ondervond ik tijdens mijn werk, op een meerdaags 
festival, een tegenstrijdigheid in beleid. Waar je op 
dag één met een enkel pilletje, na inlevering, nog naar 
binnen mocht, met 2-5 pillen, na inlevering, je alleen de 
toegang werd ontzegd en er pas bij 5 pillen of meer werd 
overgegaan tot aanhouding, werd er op dag twee gelijk 
overgegaan tot aanhouding bij het vinden van één pil. 
Dit resulteerde in een enorme drukte voor de politie, die 
vervolgens opdracht gaf om te stoppen met aanhouden, 
tenzij er hoeveelheden werden gevonden die duidde op 
“dealers praktijken”.

Een andere tegenstrijdige situatie waarin ik mij bevond 
was tijdens het werken in een nachtclub. Bij deze 
nachtclub werden er grote hoeveelheden drugs door 
de beveiliging aangetroffen en inbeslaggenomen. De 

“Privatization of tolerance”: Difference between Dutch drug 
policy and enforcement by private security. 

desbetreffende bezoekers werden aangehouden. De 
gemeente van deze nachtclub stelde door deze ‘goede’ 
resultaten hun vergunning meerdere malen ter discussie. 
Wat eigenaardig is, aangezien de beveiliging en de 
nachtclub juist handelden volgens de wet.

Om verlies van de vergunning te voorkomen trof de club 
eigen maatregelen, door de beveiliging te instrueren 
de drugs af te geven aan een collega in plaats van deze 
gelijk te deponeren in de drugston. Wanneer het feest 
afgelopen was, werd een gedeelte van de drugs alsnog 
in de drugston gedeponeerd en de rest werd in de sloot 
of het riool gedumpt. 

Mijns inziens is hier sprake van een paradox, 
namelijk: goede resultaten van een juist gehanteerd 
drugsbeleid leidt tot het mogelijk intrekken van een 
vergunning. Immers schijnt het goed hanteren van het 
drugsbeleid, wat resulteert in een grote hoeveelheid 
inbeslaggenomen drugs, te leiden tot vraagtekens 
vanuit de gemeente over een vergunning, terwijl het 
‘creatief vernietigen’ van drugs, wat resulteert in kleine 
hoeveelheden inbeslaggenomen drugs, het behoudt van 
een vergunning garandeert.   

Zoals blijkt uit de praktijk is het drugsbeleid in Nederland 
verre van duidelijk en lokt private beveiligingsorganisaties 
uit om de wetgeving zodanig ook te privatiseren. 
Persoonlijk ben ik van mening dat Nederland zijn huidige 
drugsbeleid moet evalueren en meer moet overgaan tot 
reguleren van drugs, door dit meer te decriminaliseren.
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Er zijn veel manieren om aan drugs te komen: koop ze van je lokale dealer, via-via, in de club of online. 
De grootste online marktplaats voor het verkrijgen van drugs kan door middel van de Tor-browser. Dit 
verscholen deel van het internet wordt ook wel ‘the deep web’ of ‘the dark side of the internet’ genoemd. 
Daar zijn genoeg redenen voor: van necrofilie tot huurmoordenaars, het komt er allemaal aan bod. Het 
internet dat wij kennen, is slechts het topje van de ijsberg. Drugs is een belangrijk onderdeel van het 
verscholen gedeelte van het web. Je kan er echt alles over vinden. Zelf XTC maken? Geen probleem! 
2 gram heroïne kopen? Kom maar door! En ‘het mooiste’ van alles? De meeste drugs komen gewoon 
van eigen bodem. Hoe kan dat eigenlijk? Ik nam de proef op de som en betrad (met eigen risico) het 
onbekende van het internet.

Drugs kopen vanuit je 
luie stoel

Tor-browser
Het begint allemaal bij de Tor-browser, dit heb je 
namelijk nodig om het Tor-netwerk te kunnen bereiken. 
De Tor-browser is gemakkelijk via Google te vinden 
en zo te downloaden. Zelf vond ik dit erg opmerkelijk 
gezien de toegang die deze verschaft tot het illegale. 
Het belangrijkste element is het feit dat de gebruikers 
anoniem verschillende websites kunnen bezoeken. Als 
het ware neemt de browser talloze omwegen om bij de 
gevraagde pagina te komen. Normaal gesproken zou de 
website en mijn provider weten waar ik vandaan kom, 
maar dankzij Tor weten ze dat niet. Naast het anoniem 
surfen op het web, kan je ook geblokkeerde sites 
bezoeken en kan je toegang krijgen tot meer illustere 
websites door middel van speciale webadressen. Deze 
adressen zijn te vinden op Google, waar mensen lijsten 
hebben gemaakt met wat je met welk adres kan vinden. 
De bekendste hiervan is ‘The hidden wiki’ met daar 
tientallen adressen, per onderwerp gesorteerd. Wat 
opvalt, is dat het kopje drugs een groot gedeelte van de 
webpagina in beslag neemt.

Silkroad
Een van de bekendste marktplaatsen van het Tor-
netwerk is Silkroad. Inmiddels is Silkroad opgerold door 
de Amerikaanse overheid en is de oprichter berecht. 
Ondanks het toegenomen risico, kwamen er steeds 
nieuwe versies online. Op dit moment is Silkroad 3.0 te 
bereiken, al gaat de roddel dat deze beheerd wordt door 

Door Isabel de Graaf

the feds. Op Silkroad kan je wapens en pinpassen kopen 
(met pincode) en zelfs een volledig nieuwe identiteit 
aanschaffen. Toch floreert Silkroad het meest op het 
gebied van drugshandel. De bezoeker krijgt toegang 
tot heel veel verschillende drugs. Een greep uit het 
assortiment: cocaïne, heroïne, ketamine en XTC. 

De gebruikersnamen van sommige verkopers sprongen 
mij direct in het oog, in heel veel namen komt ‘Dutch’ 
of ‘NL’ voor. Van de honderden XTC-pillen, komt een 
aanzienlijk deel uit Nederland. Zo bleek ook in 2016 
uit onderzoek van de onafhankelijke organisatie ‘Rand’ 
dat Nederland het voortouw neemt op het gebied van 
drugshandel binnen Europa. Niet alleen de Rotterdamse 
haven zorgt hiervoor, maar ook het internet. Het is dus 
niet heel gek dat Nederland een grote rol speelt binnen 
Silkroad.

Proef op de som
Weliswaar aangepast en herrezen uit de grond met een 
andere administrator: Silkroad bestaat nog steeds (net 
als heel veel andere zwarte markten). Zelf vind ik het dit 
het meeste gekke: hoe kan iets op internet bestaan waar 
drugs, wapens en zelfs paspoorten verhandeld worden? 
Zelf dacht ik dat je ontzettend veel verstand zou moeten 
hebben van het internet, beveiliging en hacken om op 
het tor-netwerk te geraken. Maar niks is minder waar. 
Na goed ingelezen te zijn over online veiligheid (proxy’s, 
VPN, PGP) zou ik deze duistere zijde van het internet 
betreden. Ik downloadde de Tor-browser en keek 
een Youtube-filmpje over de veiligheidsinstellingen 

De verwachtingen die 
ik had, waren compleet 
anders dan the real deal
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van Tor en hield de tips van andere gebruikers in mijn 
achterhoofd. Binnen een kwartier bevond ik mij op 
Valhalla, een marktplaats voor van alles. Waar stond het 
assortiment voornamelijk uit? Juist, drugs.

Na wat rond kijken had ik het wel gezien. Gewoonweg 
alles was te koop: pepmiddelen, ‘prescription drugs’, 
psychedelische drugs etc. Wel moet je vaak een account 
maken bij dit soort sites, mocht je iets willen kopen. Ik 
vond dat een beetje eng, omdat je toch op die manier 
iets achterlaat van je zelf (dag anonimiteit!). Na wat 
speurwerk op Google kwam ik erachter dat het geen 
kwaad kan als je het goed aanpakt. Zolang je een 
username etc. verzint die totaal niks te maken heeft met 
je echte identiteit, ben je vrij veilig. De verwachtingen 
die ik had, waren compleet anders dan the real deal. De 
pagina’s zagen er ouderwets uit en het was absoluut niet 
mooi ingedeeld. Verder stond er ook nog veel informatie 
op over de betaling en de verzending, wat mijn ogen 
opende dat dit écht gebeurt. 

Tor-browser en criminaliteit
Als dit voor mij (een leek op het gebied van technologie) 
zo makkelijk te bereiken is, hoe kan het dan dat het 
nog bestaat? Mensen komen dankzij Tor veel sneller 
aan illegale middelen en informatie of worden sneller 
crimineel dankzij alle handleidingen om zelf XTC en 
andere soorten drugs te fabriceren. Laat ik het zo 
stellen: als overheid zou ik wel weten waar ik mijn 
prioriteiten zou leggen. Wat voor nu een grens zou zijn, 

Bronnen
http://www.ad.nl/home/wereldwijde-drugshandel-via-narcostaat-nederland~afb0854f/
https://fd.nl/economie-politiek/1163623/nederland-is-online-narcostaat
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/28/wat-gebeurt-er-in-de-kelder-van-het-internet-1341120-a550601
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/29/nederlandse-online-drugshandelaar-krijgt-tien-jaar-cel-a1415956
http://www.nu.nl/internet/3852521/tor-diepe-web-en-zo-gebruik.html
http://www.nu.nl/tech/3597833/vermeende-eigenaar-silk-road-in-new-york-berecht.html

Laat ik het zo stellen: als over-
heid zou ik wel weten waar ik 
mijn prioriteiten zou leggen

is dat de Tor-browser apart gedownload moet worden 
voordat je er gebruik van kan maken. Helaas wordt 
het steeds duidelijker dat we op ‘gewoon’ internet, 
allesbehalve anoniem zijn. Google herkent gedrag van 
de internetgebruiker, wat resulteert in gerichte reclame. 
Ook kan alles op internet herleid worden naar de bron 
en dat is niet altijd wenselijk. Dit zou het gebruik van het 
Tor-netwerk in de hand kunnen werken en de toegang tot 
illegale middelen makkelijker maken met alle gevolgen 
van dien.

Eigenlijk had ik iets willen bestellen bij Valhalla om aan 
te kunnen tonen of het echt werkt, of om te laten zien 
wat de gevolgen zouden zijn. De drugs had ik kunnen 
laten testen om te kijken of mij daadwerkelijk drugs 
toegezonden waren. Toch durfde ik dit niet aan. De 
drugs zouden voor mij persoonlijk geen toegevoegde 
waarde hebben, maar of de overheid gelooft dat het 
daadwerkelijk ‘voor wetenschappelijke doeleinden is’, 
is een ander verhaal. Daarnaast zou de eigenaar van 
het domein beschikken over mijn informatie aangezien 
ik een bezorgadres opgeef. Aangezien Tor zorgt voor 
anonimiteit van beide kanten, heb ik geen idee of 
diegene wel of niet iets kwaads in de zin heeft. Stel nou 
dat de roddels over Silkroad 3.0 waar zouden zijn: dan 
zou ik zo in de val lopen van de Amerikaanse overheid en 
hoe dat zou aflopen… Verder is het hartstikke illegaal en 
mijn toekomstige baan zet ik liever niet op het spel voor 
een leuk artikel (sorry, not sorry).

Uiteindelijk zullen voor veel mensen de risico’s te hoog 
zijn om drugs online te bestellen. Of mensen terecht 
angstig zijn voor de gevolgen daarvan is een ander 
verhaal. Want wat kan de overheid precies doen tegen 
een netwerk dat zo veel groter is dan iedereen denkt? 
Zelfs bij het oprollen van Silkroad en het berechten van 
de eigenaar, kwam er een nieuwe Silkroad tevoorschijn. 
Het logische is het aanpakken van de Tor-browser zelf, 
de bron van alle problemen. Maar in feite doen zij niet 
per se iets fout, ze garanderen slechts anonimiteit aan de 
gebruiker. Hoe het zich verder ontwikkelt? De toekomst 
zal ons leren.

Ben je nieuwsgierig geworden over the deep web en wil 
je meer weten? Lees dan in augustus het volgende CIA-
magazine met als thema cybercrime.
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Wanneer drugs niet meer 
leuk zijn: verslaafd

Door Louise Huijbregts

Het taboe rondom het gebruik van drugs neemt de laatste jaren gestaag af. Sterker nog: een pilletje 
slikken op een feest of een joint roken met vrienden vinden veel jongeren vrij normaal. Maar hoewel 
vele jongeren drugs normaal vinden, zijn er slechts weinig jongeren die niet weten dat drugsgebruik 
ook hele negatieve gevolgen kan hebben. Zo ligt het risico op een drugsverslaving op de loer. Er bestaat 
er een sterk stereotiepe  beeld van de drugsverslaafde: de junk op straat die onder de brug slaapt. Dit 
zorgt ervoor dat jongeren het gevoel hebben dat het hen niet kan overkomen, terwijl drugsverslaving 
iets is wat in alle lagen van de bevolking voorkomt. Daarom biedt dit artikel duidelijkheid over allerlei 
vragen rondom drugsverslavingen. 

Er wordt gesproken van een drugsverslaving wanneer 
iemand verdovende middelen niet meer recreatief 
gebruikt, maar het drugsgebruik zijn/haar sociale leven 
beheerst en de relatie met naasten, werkprestaties of 
hobby’s gaat beïnvloeden (SolutionS, 2016). Dit wil 
zeggen dat iemand drugsverslaafd is, wanneer hij niet 
meer zonder drugs kan. Het ‘willen’ gebruiken van drugs 
is veranderd in het ‘moeten’ gebruiken van drugs. Hoe 
een drugsverslaving zich manifesteert, hangt af van de 
persoonlijkheid van de verslaafde en de soorten drugs 
die door de verslaafde worden gebruikt. Grofweg zijn 
er drie categorieën drugs te onderscheiden, namelijk: 
verdovende middelen  (heroïne, cannabis en morfine), 
stimulerende middelen (cocaïne en amfetamine) en 
hallucinerende middelen (XTC, GHB en LSD) (SolutionS, 
2016).

Een drugsverslaving ontstaat niet van het ene op het 
andere moment. In het beginstadium wordt het gebruik 
van drugs gekenmerkt door spannende en positieve 
gevoelens (CrisisCare GGZ, 2016). Men gaat steeds 
meer en vaker drugs gebruiken, waardoor de drugs 
geen luxeproduct meer is, maar een noodzakelijkheid 
wordt. De verslaafde erkent vaak pas laat dat hij een 
drugsverslaving heeft, omdat het proces van verslaafd 
raken zo geleidelijk gaat. Zo ook Bas: “ Dat wat iedereen 
al wist, daar kwam ik als laatste achter: Ik was gewoon 
keihard verslaafd en afgegleden naar de onderkant 

van de maatschappij.”  (Changes GGZ, 2017). De 
verslaafde houdt zichzelf vaak een lange tijd voor dat 
het drugsgebruik nog steeds recreatief is en dat hij elk 
moment kan stoppen. Ook probeert een drugsverslaafde 
het drugsprobleem zo lang mogelijk verborgen te 
houden voor zijn naaste omgeving, maar vaak heeft 
hij zijn omgeving ook nodig om zijn drugsverslaving te 
faciliteren. Zo stelen verslaafde jongeren vaak geld uit 
de portemonnee van hun vader of moeder, omdat zij zelf 
geen geld hebben om drugs te kopen. Het is dan ook 
vaak de naaste omgeving die aan de bel trekt wanneer 
zij het gevoel hebben dat het drugsgebruik uit de hand 
loopt.

Volgens Jellinek (2014) zijn in Nederland zo’n 150.000 
mensen tussen de 18 en 64 jaar verslaafd aan een of 
meerdere soorten drugs. Dit is een hele grove schatting. 
De grootste groep drugsverslaafden is verslaafd aan 
cannabis, zo’n 70.000 mensen. In 2014 werden 26.899 
mensen behandeld voor enige vorm van drugsverslaving. 
Er zijn evenveel mannen als vrouwen verslaafd aan drugs 
(Jellinek, 2014). Echter, zo’n 25% van de cliënten, die voor 
verslaving in behandeling zijn, is vrouw. Bani da Lima, 
werkzaam bij JellinekMinnesota , legt dit uit: “Vrouwen 
vragen meestal pas veel later hulp dan mannen. Als zij 
dan eenmaal in behandeling komen, zijn ze er vaak zowel 
fysiek als psychisch slechter aan toe dan de meeste 
mannen.” (Jellinek, 2014). In 2013 overleden 99 mensen 
aan de gevolgen van drugsmisbruik en drugsverslaving 
(Jellinek, 2016).

Een drugsverslaving heeft natuurlijk gevolgen, die 
in meer of mindere mate zichtbaar zijn (CrisisCare 
GGZ, 2016). De gevolgen van een drugsverslaving zijn 
onder te verdelen in gezondheidsgevolgen en sociale 
gevolgen.  Allereerst de gezondheidsgevolgen: deze 
zijn afhankelijk van het middel dat wordt gebruikt. Zo 
kan een cocaïneverslaving hart- en hersenproblemen 
veroorzaken, zoals hartritmestoornissen, een 
hartverlamming, hersenbloeding en herseninfarct. Ook 
kan cocaïnesnuiven zorgen voor beschadiging van het 
neusslijmvlies, en bij langdurig cocaïnegebruik kan 
het neustussenschot zelfs helemaal verdwijnen. Tot 
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slot ontwikkelen veel cocaïnegebruikers chronische 
longaandoeningen, zoals COPD (SolutionS, 2016). Het 
gebruik van XTC en speed kan leiden tot knarsetanden, 
waardoor gebitsslijtage ontstaat. Ook verminderen 
deze drugs de aanmaak van speeksel, waardoor het 
risico op gaatjes groter wordt (SolutionS, 2016). Het 
gebruik van cannabis kan op lange termijn zorgen voor 
afname van concentratie- en reactievermogen. Ook 
komen er bij blowen kankerverwekkende stoffen vrij 
en is het roken van een joint schadelijk voor de longen 
(Loketgezondleven, 2016). Verder bestaat er bij het 
gebruik van drugs die geïnjecteerd worden een grotere 
kans op een infectieziekte. Natuurlijk is er bij een 
drugsverslaving ook een groter risico op een overdosis, 
omdat men steeds vaker drugs gaat gebruiken in steeds 
grotere hoeveelheden.

Verder brengt een drugsverslaving sociale schade met 
zich mee. Zo kan een drugsverslaving ervoor zorgen 
dat een persoon sociaal niet meer goed functioneert. 
Hierdoor worden gezins- en familierelaties verstoord, 
ontstaan er problemen op school of op het werk en 
kunnen verslaafden in crimineel gedrag vervallen 
(Loketgezondleven, 2016). Zo ontstonden bij Rogier ook 
verstoorde familierelaties en functioneerde hij niet meer 
op zijn werk als gevolg van zijn cocaïneverslaving: “Mijn 
ouders steunden me financieel en ik sleurde hen mee in 
mijn verslaving. Achteraf zei mijn moeder dat ik 21 jaar 
van haar leven kapot heb gemaakt, en ik moet haar gelijk 
geven. (…) Ik heb wel altijd gewerkt, tot mijn lichaam het 
veelvuldige gebruik niet meer aankon. Toen werken echt 
niet meer ging, heb ik me bij mijn toenmalige werkgever 
ziek gemeld.” (SolutionS, 2016). Vooral het gebruik van 
drugs als heroïne en cocaïne veroorzaakt vaak sociale 
schade.

Om een drugsverslaving te herkennen, is het eerst zaak 
om de symptomen van drugsgebruik te herkennen. Dit 
verschilt natuurlijk per middel. Na het gebruik van XTC 
is een persoon opgewekt, energiek en ontspannen. 

Ook zijn de pupillen vergroot. Dagen na gebruik van 
deze drug kan een dip volgen waarbij de persoon zich 
leeg en down voelt en oververmoeid is. Kenmerken van 
heroïnegebruik zijn vernauwde pupillen, bijna gesloten 
oogleden, dromerigheid, sloomheid, passiviteit en 
langzame ademhaling. Echter, veel kenmerken van 
drugsgebruik zijn ook symptomen van andere dingen. Bij 
verliefdheid is er bijvoorbeeld ook sprake van verwijde 
pupillen. Verder kan een persoon dan ook energiek en 
opgewekt zijn, net als bij XTC-gebruik. Het is belangrijk 
om iemand bij het voorkomen van de kenmerken van 
drugsgebruik niet meteen te beschuldigen, maar te 
vragen of er sprake is van het gebruik van drugs.

Bij een drugsverslaving draait het leven van een 
persoon om het gebruik van drugs. Dit is moeilijk in te 
schatten als buitenstaander, zeker omdat de meeste 
verslaafden hun verslaving zo veel mogelijk geheim 
zullen houden. Wanneer je zeker weet dat er sprake is 
van drugsgebruik, zijn er een aantal kenmerken die een 
indicatie kunnen zijn voor het bestaan van een verslaving. 
Zo liegen verslaafden veel. Ook hebben ze vaak extreme 
stemmingswisselingen: het ene moment zijn ze erg 
opgewekt, en het volgende moment depressief. Verder 
zijn er vaak plotse en onverklaarbare veranderingen in 
routinegedragingen. 

Een drugsverslaving is iets wat iedereen die drugs 
gebruikt kan overkomen. Dit hele artikel is niet bedoeld 
om je de les te lezen als je af en toe eens drugs gebruikt, 
maar wel om je bewust te maken van de risico’s van 
regelmatig drugsgebruik. Iedere drugsverslaafde is 
namelijk ooit begonnen zoals de meeste jongeren dat 
doen: met het blowen van één joint of het slikken van één 
pilletje. Echter, dit is uitgegroeid van iets wat leuk is om 
af en toe te gebruiken, naar een hardnekkige verslaving 
waar moeilijk van af te komen is. Daarom is de boodschap 
van dit artikel: houd  het leuk! 
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Gerrit G. 
de corrupte douanier

Door Joost Vergeer

Gerrit G. is een man uit het Westland die al 35 jaar bij de 
douane werkte in de Rotterdamse haven. Vanaf 2009 
werkte Gerrit bij de afdeling pre-arrival van de douane. 
Deze afdeling is van cruciaal belang voor de controle 
van containers op verboden waar. De mensen die op 
deze afdeling werken markeren de container met een 
code of de container wel of niet gecontroleerd moet 
worden. De douaneambtenaren die op deze afdeling 
werken hebben dus grote invloed op welke containers 
wel of niet doorgelaten worden. Hier maakte Gerrit G. 
‘goed’ gebruik van. Toen hij werd opgepakt, had hij drie 
containers de code ‘wit’ gegeven. Dit betekent dat de 
container met deze code niet gecheckt hoeft te worden. 
Uiteindelijk bleek dat er in deze drie containers 459 kilo 
cocaïne zat met een waarde van rond de 14 miljoen euro. 
Gerrit kwam op de radar van het OM door een anonieme 
tip dat Gerrit wat soepel was met de regels en zich bezig 
hield met dubieuze zaken. Hij is na deze tip ongeveer 
een jaar gevolgd waarna hij op 17 april 2015 is opgepakt. 
Gerrit is opgepakt in zijn eigen huis. Daar werd ook een 
boodschappentas met ongeveer 1,1 miljoen euro er in 
gevonden. Dit is natuurlijk vrij ongebruikelijk om zomaar 
even in je huis te hebben staan.

Gerrit is na zijn aanhouding in voorlopige hechtenis 
gezet in afwachting van zijn proces. Het OM eiste in 
de zaak tegen Gerrit G. een celstraf van 16 jaar en de 
terugbetaling van 3,5 miljoen euro. Volgens het OM 

is drugssmokkel door de Rotterdamse haven alleen 
mogelijk met hulp van binnenuit. Deze hulp kan inhouden 
dat iemand zijn toegangspasje van de haven ‘uitleent’ 
tot een douanebeambte die corrupt is. Het OM vindt dat 
Gerrit de douane en de samenleving heeft verraden. 
Drugshandel ondermijnt de samenleving door de grote 
hoeveelheden contant geld die er in omgaan. Hierdoor 
ontstaat er een soort tweede economie t. De 3,5 miljoen, 
die Gerrit moet terugbetalen, is volgens het OM slechts 
het topje van de ijsberg van wat hij eraan verdiend heeft. 
Conflicten worden daarnaast opgelost door liquidaties 

Eind vorig jaar kreeg de zaak van de corrupte douanebeambte Gerrit G. veel aandacht in de media. 
Gerrit werkte op de afdeling pre-arrival van de douane van de Rotterdamse haven. Bij deze afdeling 
bepalen ze of een container gecontroleerd moet worden of niet. Na een anonieme tip over dubieuze 
praktijken van Gerrit is hij een jaar gevolgd door het OM en uiteindelijk opgepakt. Tijdens zijn voorlo-
pige hechtenis werd Gerrit vrijgelaten omdat zijn vrouw ernstig ziek was. De reden waarom deze zaak 
zoveel aandacht heeft gekregen is: Er zijn tapes van gesprekken van Gerrit waar hij tips geeft over hoe 
je drugs door de haven kan smokkelen. Het pikante is dat deze tapes zijn opgenomen, nadat Gerrit 
was vrijgelaten uit voorlopige hechtenis om bij zijn ernstige ziek vrouw te zijn.

De afdeling pre-arrival van 
de douane is van cruciaal 
belang voor de controle van 
containers op verboden waar.
wat ook een gevaar oplevert voor ‘gewone’ burgers. 
Dit laatste blijkt, in deze zaak, uit de moord op GGZ-
directeur Rob Zweekhorst in Berkel en Rodenrijs. De 
moord op Rob Zweekhorst was niet de bedoeling, 
er was sprake van een persoonsverwisseling met 
drugscrimineel Dennis van den B. Rob Zweekhorst lijkt 
namelijk erg op de medeverdachte in deze zaak, naast 
Gerrit, Dennis van den B. Hij woont daarnaast ook nog 
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eens in dezelfde buurt als Dennis van den B. Uiteindelijk 
zijn de kogels die voor Dennis van de B. bedoeld waren in 
de onschuldige Rob Zweekhorst terecht gekomen.

In oktober 2015 werd Gerrit G. vrijgelaten uit voorlopige 
hechtenis omdat zijn vrouw op dat moment ernstig ziek 
was. De strafzaak tegen hem ging in de tussentijd gewoon 
door en het OM kwam met de eerder genoemde eis van 
16 jaar cel. De vrijlating was op strenge voorwaarden, 
Gerrit G. mocht zich natuurlijk niet weer schuldig maken 
aan strafbare feiten. Dit deed hij uiteindelijk wel. 

In opnames van iemand van een drugsbende, precieze 
identiteit onbekend, blijkt Gerrit G. in ruil voor geld tips te 
geven over hoe je drugs langs de controle van de douane 
kan krijgen. Eén van de tips is dat lege containers nooit 
gecontroleerd worden. In deze containers kun je tot 250 
kilo aan drugs verstoppen, volgens Gerrit, zonder dat de 
kraanmachinist dat merkt. Voor de zekerheid, zei Gerrit, 
zou ik maximaal 150 kilo cocaïne in de container stoppen 
dan weet je zeker dat het niet opgemerkt wordt. Gerrit 
zou in ruil voor deze informatie 30% van de opbrengst 
van de drugs krijgen als het goed langs de douane komt.
In deze opnames wordt ook duidelijk dat Gerrit kennis 

heeft van de dader van de moord op de GGZ-directeur, 
Rob Zweekhorst. Volgens Gerrit heeft drugscrimineel 
René F. Rob Zweekhorst vermoord en was het de 
bedoeling dat Dennis van den B. werd omgelegd. René 
F. is volgens Gerrit G. ook degene die de drugs bestelde 
bij het Colombiaanse drugskartel. Uit deze opnames 
blijkt dus dat Gerrit G. vrolijk doorgaat met tips geven 
over drugssmokkel en dat hij ook laat blijken graag te 
willen helpen. Dit is de reden dat Gerrit G. weer wordt 
opgepakt en terug in voorlopige hechtenis wordt gezet. 
Volgens de rechter heeft Gerrit G. zich opnieuw schuldig 
gemaakt aan het plegen van strafbare feiten.

Een van de tips is dat lege containers 
nooit gecontroleerd worden. In 
deze containers kan je tot 250 
kilo aan drugs verstoppen zonder 
dat de kraanmachinist dat merkt.

Bronnen
http://nos.nl/artikel/2145642-zestien-jaar-geeist-tegen-corrupte-douanier.html
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3301008/Gerrit-G-uit-s-Gravenzande-van-douanebeambte-tot-drugscrimineel
http://www.crimesite.nl/pikante-verhalen-van-douanier-gerrit-g/

Gerrit zegt dat hij doorgegaan is met het geven van tips, 
omdat hij geld nodig had voor de medicijnen van zijn 
inmiddels overleden vrouw. Aangezien hij vindt dat het 
werk bij de douane slecht betaald, is ‘bijklussen’ een 
manier om zijn salaris aan te vullen. Hij zegt dat hij daarbij 
onder grote druk van het Colombiaanse drugskartel 
stond door openstaande rekeningen. De advocaat van 
Gerrit G. zegt dat Gerrit alleen huis-, tuin- en keukentips 
heeft gegeven aan een drugsbende dat al jarenlange 
ervaring heeft met drugssmokkel. Gerrit zegt ook dat 
hij maar een tussenpersoon is, zoals er velen zijn, die 
nergens wat vanaf weet. Het OM twijfelt hieraan want uit 
de opnames van de gesprekken lijkt duidelijk te worden 
dat Gerrit van meer dingen afweet dan alleen hoe je de 
douanecontrole omzeilt. Hij weet bijvoorbeeld wie er 
verantwoordelijk is voor de moord op Rob Zweekhorst, 
maar of diegene ook echt verantwoordelijk is, is nog niet 
zeker.

Gerrit G. is een corrupte douanebeambte die er 
waarschijnlijk voor gezorgd heeft dat er honderden 
kilo’s drugs ongemerkt het land zijn binnengekomen. 
Er zijn de laatste tijd steeds meer berichten over grote 
drugsvangsten in de Rotterdamse haven. De vraag rijst 
dus hoe groot dit probleem is. Er wordt maar een fractie 
van alle containers gecontroleerd door de douane, 
want allemaal controleren is niet te doen. Gerrit G. was 
een douanebeambte op een cruciale positie waar hij 
makkelijk kon besluiten om containers wel of niet door 
te laten. Wanneer er meer Gekke Gerritjes zijn, zoals hij 
ook beweert, is er de kans dat er veel meer drugs ons 
land binnenkomt dan nodig is. Hoe pakken we dit aan? 
De functie van douanier zal altijd vatbaar blijven voor 
corruptie gezien hun cruciale positie in de drugssmokkel. 
Je kan niet alle containers gaan controleren; daarvoor 
zijn het er simpelweg veel te veel. Er moeten dus andere 
wegen worden gevonden om de drugssmokkel aan te 
pakken.
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Bij welke vakken bent u betrokken?
Dit studiejaar geef ik voor het eerst onderwijs binnen de 
opleiding. Het curriculum is natuurlijk wel wat veranderd 
sinds ik student was in 2002-2005, maar de belangri-
jkste verandering is het PGL-systeem. Gelukkig vind ik 
het leuk om me te verdiepen in nieuwe onderwijsmeth-
oden! Dit jaar ben ik coördinator van het vak Aard, Om-
vang en Schade (Ba2) en begeleid ik vijf studenten met 
hun scriptie. Zij zijn bezig met heel boeiende onderw-
erpen: etnisch profileren, klassenjustitie, bestraffing 
van organisatiecriminaliteit, veiligheidsbeleving onder 
kinderen en reclame- en wervingsbeleid van loterijen. 
Dat vind ik mooi aan onze masteropleiding: studenten 
kunnen zich verdiepen in problemen die echt leven in de 
samenleving en met hun afstudeeronderzoek proberen 
bij te dragen aan oplossingen.

Wat doet u naast het geven van onderwijs?
Dit jaar geef ik nog relatief weinig onderwijs, omdat ik 
bezig ben met een onderzoeksproject, waarvoor ik een 
Veni-subsidie heb gekregen van de NWO. Dit gaat over 
insluiting en uitsluiting van sociaaleconomisch kwets-
bare groepen in de context van strafrecht en veiligheids-
beleid. Iedereen vindt klassenjustitie een slechte zaak. 
In de praktijk wordt echter wel degelijk rekening ge-
houden met de sociaaleconomische status van mensen 
die in contact komen met politie en justitie. Dat is ook 
wel logisch omdat werkloosheid en schooluitval risico-
factoren zijn voor crimineel gedrag en je preventief be-
leid dus wilt richten op die groepen. We moeten dan wel 
goed nadenken over de manier waarop we dat doen en 
wat de consequenties zijn van mensen ‘ongelijk’ behan-
delen op basis van hun sociaaleconomische status. Moet 

de rechter bij de staftoemeting rekening houden met of 
iemand een baan heeft of niet? Is het te rechtvaardigen 
dat witteboordendaders strafvermindering krijgen om-
dat ze een ‘maatschappelijke val’ hebben gemaakt – iets 
dat arme daders per definitie niet kan overkomen? Hoe 
kunnen we stadswijken, bijvoorbeeld in Rotterdam-zuid, 
veiliger maken, zonder dat kwetsbare groepen worden 
uitgesloten, zoals nu wel gebeurt door de Rotterdamwet 
en het gentrificatiebeleid? 

Voor mijn onderzoek was ik afgelopen jaar gastonder-
zoeker aan de City University of New York. Ik heb me 
onder andere verdiept in Alternatives to Incarceration 
programma’s. In plaats van mensen naar de gevangenis 
te sturen volgen ze verplicht een programma, bijvoor-
beeld op gebied van onderwijs, werk of verslaving. In-
teressant is dat deze programma’s worden aangeboden 
door non-profitorganisaties, die op individuele basis de 
officier van justitie en de rechter proberen te overtuigen 
dat deze persoon beter een programma bij hen kan vol-
gen. Wat die organisaties doen is heel belangrijk, zeker 
gezien de oververtegenwoordiging van people of colour 
(vooral Afro-Amerikanen) en kwetsbare groepen in de 
gevangenissen. Daarnaast was het vanuit mijn stadsso-
ciologische interesse heel boeiend om een jaar in New 
York te wonen. Zoveel mensen daar leven op straat, bi-
jvoorbeeld, maar ook iedereen die ik ontmoette die wel 
een dak boven zijn hoofd had klaagde over veel te hoge 
huurkosten, of was ooit op straat gezet omdat de won-
ingeigenaar Iiever duurdere woningen ging bouwen. Ik 
heb daardoor meer inzicht gekregen in hoe grote ongeli-
jkheid doorwerkt in het dagelijks leven. 

Naast mijn werk als docent en onderzoeker ben ik al een 
aantal jaren redacteur voor het tijdschrift Sociologie 
(www.tijdschriftsociologie.nl). Onlangs maakte ik een 
themanummer over sociale ongelijkheid in Nederland. 
Nu ben ik verantwoordelijk voor de boekrecensies. Ik 
vind het belangrijk en leuk om naast wetenschappeli-
jke publicaties ook te schrijven voor een breder publiek, 
bijvoorbeeld via blogs. Wie benieuwd is kan eens rond-
neuzen op mijn eigen blog: https://classinjustice.word-
press.com.

De agenda van... 
Gwen van eijk

Je ziet ze een paar keer per jaar, terwijl ze college of practicum geven. Wat doen onze docenten 
eigenlijk de rest van hun tijd? Gwen van Eijk heeft haar propedeuse Nederlands recht gehaald, waarna 
ze haar bachelor en master in criminologie heeft afgerond. Met stadssociologie als onderwerp is ze 
gepromoveerd en sinds september 2016 is universitair docent binnen de sectie Criminologie.

Foto: Gwen van Eijk

Door Gwen van Eijk
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De scriptie van Jon Leppers
Na de bachelor criminologie stromen vele studenten door naar hun master. De master is de kans om 
je te specialiseren in het onderwerp waar je echt warm van wordt en je eerste echte grote zelfstandige 
onderzoek te doen voor je masterscriptie. Jon Leppers volgde de master ‘Corporate and Organized 
Crime’ hier in Rotterdam en schreef zijn scriptie tijdens een stage bij de brigade Recherche van de 
Koninklijke Marechaussee waar hij onderzoek deed naar documentfraude op Schiphol, de relatie 
hiermee met mensensmokkel en terrorisme en het gevoerde beleid op deze onderwerpen. Dit is zijn 
scriptie.
Door Jon Leppers

Al tijdens de bachelor Criminologie raakte ik 
geïnteresseerd in het fenomeen ‘mensensmokkel’. 
Toen ik na overleg met de Koninklijke Marechaussee 
de mogelijkheid kreeg om onderzoek te doen 
naar documentfraude op de luchthaven Schiphol, 
greep ik die mogelijkheid dan ook met beide 
handen aan. Mijn onderzoek richt zich op twee 
vormen van documentfraude. Ten eerste richt het 
zich op de controles die uitgevoerd worden door 
medewerkers van de Falsificaten Schiphol Desk 
(FSD) naar identiteitsdocumenten van in-, door-, 
en uitreizende mensen op de luchthaven Schiphol. 
Daarnaast richt het onderzoek zich op de controles 
die uitgevoerd worden door de medewerkers van 
de identiteit- en documentendesk (ID-desk) naar 
identiteitsdocumenten die zijn aangetroffen in 
postpakketten op de luchthaven Schiphol. 

Uit mijn onderzoek bleek dat bij de FSD steeds meer 
identiteitskaarten aangeleverd worden en het nationaal 
paspoort lijkt steeds minder belangrijk te worden. 
Daarbij worden veel documenten van landen van de 
Europese Unie onderzocht. Vooral landen die op een 
mogelijke smokkelroute liggen, zoals Griekenland en 
Italië, blijken populair te zijn om te vervalsen. Van de 
landen buiten de Europese Unie is vooral Syrië een land 
waarvan de documenten in trek zijn. De personen die 
deze documenten gebruiken blijken vooral afkomstig 
uit landen waar oorlog, onveilige situaties of extreme 
armoede heersen, zoals Iran en Irak. 

Verder bleek dat de meeste postpakketten met 
document afkomstig zijn vanuit Turkije en hebben 
zij als bestemming een asielzoekerscentrum. Deze 
postpakketten bevatten identiteitsdocumenten, en dan 
voornamelijk identiteitskaarten. Als gekeken wordt 
naar de landen waarvan de documenten zijn, komen in 
de postpakketten ook vooral documenten vanuit Irak 

en Syrië voor. Daarnaast lijken sommige documenten 
ook te duiden op een link met mensensmokkel en 
terrorisme. 
Deze gevonden patronen bij de postpakketten komen 
redelijk overeen met de gevonden patronen bij de FSD. 
Bij beiden is namelijk een trend te zien van een toename 
in identiteitskaarten ten opzichte van nationale 
paspoorten. Bij de postpakketten lijkt deze trend wel 
verder te zijn dan bij de FSD. De landen van herkomst 
van de documenten die aangetroffen worden tijdens het 
postpakkettenproject lijken niet overeen te komen met 
de aangetroffen nationaliteiten van de documenten bij 
de FSD. De enige overeenkomst hiertussen is Syrië, die 
bij beide bijna bovenaan staat in het lijstje van meest 
voorkomende nationaliteiten.

Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat er geen 
Europese veiligheidsstandaard bestaat waaraan 
identiteitsdocumenten moeten voldoen en ik heb dan 
ook aangeraden die wel in te voeren. Voor het huidig en 
toekomstig beleid moet de Koninklijke Marechaussee 
alert zijn op het ‘waterbedeffect’ (Bernasco, Elffers 
en Bruinsma, 2006) dat kan optreden en moet het 
oppassen dat het niet trapt in de ‘fallacies of crime’ 
(Felson en Eckert, 2015). Als laatste is het belangrijk 
dat de verschillende organisaties van de overheid 
die samenwerken, beter op elkaar ingespeeld en 
aangesloten raken. Een betere aansluiting zal zorgen 
voor meer efficiëntie en een betere veiligheid. Verdere 
responsabilisering van eenvoudige taken wordt wel 
aangeraden aangezien de overheid zijn capaciteiten 
dan nuttiger en efficiënter in kan zetten op andere 
gebieden.
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De Common Study Sessions zijn halfjaarlijkse bijeenkomsten waarbij professoren, docenten en 
studenten van verscheidene Europese universiteiten en The City University of New York samenkomen 
om kennis en ervaringen uit te wisselen over hedendaagse problematiek. Deze kennis en ervaring 
wordt, verspreid over drie dagen, uitgewisseld in zowel de universiteitsbanken als in het sociale 
avondprogramma. Dit voorjaar was de organisatie in handen van de Universiteit van Gent en het thema 
was ‘Regulating Pleasure’. 

Common Study Session Gent 

Door Laura Heijnen

Afgelopen december vond er weer een Common Session 
plaats in Gent. Met tweeëntwintig studenten van de 
Erasmus Universiteit, vier alumni en vier stafleden zijn 
wij afgereisd naar dit mooie, pittoreske plaatsje. In totaal 
waren er ongeveer honderdtwintig aanwezigen, wat het 
erg gezellig maakte. Gent is een heel stuk kleiner dan 
Rotterdam (het heeft zo’n tweehonderdvijftigduizend 
inwoners), maar er zijn wel heel wat kathedralen voor de 
liefhebber (een stuk of vijf in één straat). Verder zijn er 
genoeg mooie winkeltjes, heel mooie gebouwen en is 
alles goed te belopen.

Het thema, ‘Regulating Pleasure’, mocht breed 
opgevat worden, wat leidde tot hele uiteenlopende 
lezingen. Allereerst waren er een hoop lezingen die 
werden gegeven door verschillende studenten. Wist u 
bijvoorbeeld dat er een festival in Duitsland plaatsvindt 
waar Kotze (kots) en Müll (afval) worden gezien als 
deel van het festival en de ‘pleasure’ die erbij hoort? 
Nee, ook voor mij was dit een hele openbaring. Naast 
dit bijzondere onderwerp gepresenteerd door drie 
studenten van de Universiteit van Hamburg, waren er ook 
lezingen met hele andere onderwerpen. Bijvoorbeeld 
Kim Geurtjens, alumna van de Erasmus Universiteit. Zij 
heeft mijn ogen geopend over het onderwerp asbest 
(als contradictie van ‘pleasure’, uiteraard), door in te 
gaan over de gevaren van deze stof. Hierbij liet zij ook 
filmpjes zien van strafrechtszaken over dit onderwerp, 
waar goed te zien was dat slachtoffers van vervuilde 
omstandigheden emotioneel werden. Een andere 
student van ons, Kiki Rops, vertelde over het onderzoek 
voor haar masterscriptie. Hoewel dit niet geheel aansloot 
bij het thema, was het toch interessant om te weten hoe 

zij interviews heeft afgelegd in een asielzoekerscentrum 
om te ervaren hoe het is om daar te moeten leven. Een 
belangrijke vraag die zij stelde was: “Veel Nederlanders 
vinden het onterecht dat asielzoekers klagen over de 
omstandigheden in een asielzoekerscentrum. Maar is dit 
wel onterecht?”. Zij legde hierbij uit waarom asielzoekers 
klagen. Een voorbeeld hiervan is het feit dat er weinig 
privacy is in centra.

Ook Babette Segers gaf een presentatie, maar 
haar onderwerp ging over iets heel anders. Vanuit 
haar werkervaring als beveiliger bij verschillende 
evenementen, weet zij dat er een bepaald drugsbeleid is 
dat vaak niet wordt nageleefd. Bij dit soort evenementen 
worden bezoekers gecontroleerd bij de ingang op het 
bezit van drugs. Dit is op zich een goed punt (of laten 
we hier maar even van uitgaan, mocht je het hier niet 
mee eens zijn), maar het dilemma zit in het feit dat er bij 
verschillende evenementen verschillende hoeveelheden 
van drugsbezit worden getolereerd. Dit wordt veroorzaakt 
door een tekort aan politiekrachten: als politieagenten 
het te druk hebben, kiezen evenementmanagers er vaker 
voor om zelf een beslissing te maken door bijvoorbeeld 
de drugs weg te gooien en een geldbedrag te vragen aan 
de desbetreffende bezoeker (lees op pagina 5 meer over 
Babette haar verhaal).

Tessa van Wyk gaf ook een presentatie, maar zij gaf een 
hele speciale. Zij verdedigde namelijk haar masterscriptie 
tegenover een jury van drie leden van verschillende 
internationale universiteiten. Ze vertelde over haar 
onderzoek in Zuid-Afrika naar gated communities, waar 
zij ook zelf in haar jeugd heeft gewoond. Zij liet hierbij 
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zien dat het voor inwoners van zo’n gemeenschap kan 
voelen alsof zij daar veiliger zijn, terwijl dit eigenlijk 
geen realiteit is. Na ontzettend veel vragen beantwoord 
te hebben na haar presentatie, kreeg zij een ‘merit’ van 
de jury, die vol lof was over haar onderzoek en haar 
methodologische technieken.

Naast studenten van onze eigen universiteit, waren er nog 
meer lezingen van andere studenten. Er was bijvoorbeeld 
nog iemand die haar masterscriptie verdedigde. Deze 
Hamburgse studente heeft onderzoek gedaan naar hoe 
drugsverslaafden worden afgebeeld in de media. Ook 
was er een Utrechtse studente die onderzoek had gedaan 
naar wild life criminaliteit in Afrika, in samenwerking 
met Angus Nurse van de Middlesex University. Een 
Hongaarse jongen, nu bezig met zijn PhD, vertelde over 
zijn onderzoek naar het drugsbeleid van de universiteit, 
terwijl een andere PhD-student uit Utrecht vertelde 
over zijn participerende observatieonderzoek in een 
lapdancebar in Mexico, waar hij als ober heeft gewerkt.
Behalve de studentenlezingen, gaven ook 
verschillende professoren een lezing. Richard Staring 
presenteerde namens de Erasmus Universiteit over 
ongedocumenteerde en illegale immigranten en hoe zij 
kunnen integreren in onze samenleving. Ondanks dat dit 
onderwerp ook niet helemaal paste binnen het thema, 
waren er veel geïnteresseerden in de zaal – hoewel er 
ook een aantal mensen het moeilijk hadden om op deze 
laatste dag hun ogen open te houden. Een staflezing 
die meer binnen het thema viel werd gegeven door 
Phil Hadfield, een gastspreker van de Universiteit van 
Leeds. Hij doet onderzoek naar dronken tieners in het 
nachtleven en hoe zij op dat moment ‘pleasure’ ervaren. 
Lucy Neville (Middlesex) nam ons mee naar een heel 
ander onderwerp, namelijk pornografie. In deze lezing 
lag de focus op de ‘taboe’ van vrouwen die porno kijken. 
Erin Sanders-McDonagh van Kent vertelde over de plek 
Kings Cross in Londen, waar vroeger veel prostituees 
werkten. Omdat de overheid deze plek minder crimineel 
wilde maken, zijn ook deze prostituees weggejaagd, die 
vervolgens geen inkomen meer hadden. 

Naast al deze lezingen – en nog meer, want het zijn er 
teveel om allemaal te noemen – heeft er ook een debat 
plaatsgevonden. Hoewel de teams niet eerlijk waren 
verdeeld, namelijk twee professoren tegenover twee 
studenten, bleek dit toch een interessant debat. Het 
onderwerp was: “What is the role of the state in the 
regulation of pleasure(s)?”. Voornamelijk de studenten, 
een uit Hamburg en een uit Utrecht, hebben ontzettend 
hun best gedaan en hebben geode argumenten 
aangedragen, waarbij ze onder andere gebruik maakten 
van de filosoof Foucault. Helaas hebben de professoren 
alsnog het debat gewonnen, waarna zij allebei een 
zweepje als trofee ontvingen; een trofee die goed bij het 
thema paste.

De belangrijkste activiteit heb ik nog helemaal niet 
genoemd: het sociale avondprogramma. Dit programma 
is bedoeld om samen te komen en informeel kennis 
te maken met studenten en professoren van andere 
universiteiten (en om ze op een héél andere manier te 
leren kennen). Op de dinsdagavond, de avond voordat 
de Common Session echt begon, was er een borrel voor 
degenen die al eerder in Gent waren. Helaas was ik hier 

zelf niet bij, maar ik heb gehoord dat dit een succes was. 
Ook de tweede dag was er weer een borrel waar erg 
veel mensen naartoe zijn gekomen. Hier ben ik nog twee 
mensen tegengekomen met wie ik hier op de Erasmus 
Universiteit de bachelor criminologie heb gevolgd, 
maar die nu hun master doen aan de Universiteit van 
Utrecht. Het was dus erg leuk om hen weer tegen te 
komen. Donderdagavond hadden de Gentse studenten 
een heuse kroegentocht georganiseerd. Voor een klein 
bedrag werden we meegenomen naar verschillende 
bekende kroegen, waaronder de Trollenkelder, om te 
genieten van een speciaalbiertje. Ook de professoren 
sloten aan, maar wel iets later: zij genoten eerst nog van 
een stafetentje in het bekende restaurant ‘Het Pakhuis’. 
Deze avond werd het erg laat, waardoor de vermoeiing er 
al aardig inschoot. Vrijdagavond waren er al aardig wat 
deelnemers naar huis gegaan, maar een aardige groep 
bleef nog over. Voor deze groep hebben de Gentse 
studenten eten verzorgd (inclusief desserts), wat erg 
goed smaakte. In een gezellige zaal werd veel gedanst, 
wat ook steeds meer werd naarmate het later werd. Tom 
Décorte, professor aan de Universiteit van Gent, heeft 
ook hier nog opgetreden met zijn trompet. 

Na drie lange dagen moesten wij allemaal weer aardig 
uitrusten, maar we hebben het ontzettend naar ons 
zin gehad. Van drie tot vijf mei zal de eerstvolgende 
Common Session plaatsvinden. De bestemming is al 
bekend: New York! Het thema zal zijn: ‘Looking Forward: 
Social Movements and Critical Criminology - Resistance 
Repression and Possibility’. Lijkt het je ook leuk om mee 
te gaan? Houd dan de channels op sin-online in de gaten 
of stuur een mailtje naar heijnen@law.eur.nl. Tot dan!
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Tabel 1. Hoe veel van jullie ooit drugs hebben gebruikt

Het moment waarop jullie allemaal gewacht hebben is daar, de uitslag van de Grote CIA-drugsenquête.  
De enquête is, naar mijn tevredenheid, door 109 mensen ingevuld, bedankt hiervoor! De ‘grote’ enquête 
bestond uit 11 vragen waarin gevraagd werd naar een aantal persoonlijke kenmerken, drugsgebruik, 
alcoholgebruik en ervaringen met drugsgebruik. De uitslagen van de enquête zijn deels geanalyseerd in 
SPSS (jaja, gewoon vrijwillig aan de SPSS). De resultaten geven daarom naar mijn mening een redelijk 
goed beeld van het drugsgebruik onder Rotterdamse criminologiestudenten aangezien 109 van de 
ongeveer 500 CIA-leden de enquête hebben ingevuld.

De uitslag van de grote 
CIA-drugsenquête!

Door Joost Vergeer

De groep respondenten bestaat uit 88 vrouwen en 21 
mannen, een verhouding mannen en vrouwen die bij de 
studie criminologie vrij normaal is. Het is geen studie 
aan de TU Delft, zeg maar. De gemiddelde leeftijd van 
de respondenten is 21,1 jaar oud. De leeftijd 19 komt 
het vaakst voor, namelijk 24 keer. De oudste persoon 
die de enquête heeft ingevuld is 30 jaar oud en de 
jongste is 18. 95% van de respondenten studeert op dit 
moment en iedereen op één na studeert criminologie of 
heeft criminologie gestudeerd. Eerste- en tweedejaars 
studenten criminologie komen het vaakst voor in 
de groep respondenten, namelijk beide 28 keer. Dit 
is niet verwonderlijk aangezien deze jaarlagen het 
grootst aantal studenten hebben. Dit zijn de algemene 
kenmerken van de groep respondenten die de CIA-
drugsenquête hebben ingevuld.

De vraag waar het in deze enquête allemaal om draait 
is of jullie ooit drugs gebruikt hebben en zo ja, wat dan 
en hoe vaak. 66,1 % van de respondenten heeft ooit 
in zijn leven drugs gebruikt. Dat is iets hoger dan het 
gemiddelde van Nederland uit het CBS-onderzoek naar 
drugsgebruik. Onder de mannen en de vrouwen is er 
relatief gezien geen verschil in het aantal mensen die ooit 
drugs hebben gebruikt. Wiet is veruit de meest gebruikte 
drugs onder de CIA’ers die meegedaan hebben aan dit 
onderzoek. Dit is natuurlijk ook de drug die in Nederland 
gedoogd wordt en daarom het makkelijkst te verkrijgen 
is.  De meeste andere drugs zijn in principe verboden om 
in bezit te hebben of te verhandelen. Niet alleen onder 
CIA’ers is cannabis de meest gebruikte drugs ook in 
heel Nederland is cannabis de meest gebruikte drugs. 
De nummer twee, drie en vier meest gebruikte drugs 
in heel Nederland zijn dat ook onder CIA’ers, namelijk 
xtc, cocaïne en speed. Cannabis is door bijna iedereen, 
die ooit drugs heeft gebruikt, geprobeerd. 30% van 
jullie heeft vaker dan 10 keer cannabis gebruikt. Het is 
daarmee ook de meest frequent gebruikte soort drugs. 

XTC staat met 15% van de respondenten, die het vaker 
dan 10 keer heeft gebruikt, stevig op de tweede plaats. 
Geen van de andere soorten drugs zijn door meer dan 
5,5% van jullie vaker dan 10 keer gebruikt. XTC is door 
40% van de respondenten ooit eens gebruikt en coke 
en speed zijn door 20% van jullie ooit eens gebruikt. 
Een aantal soorten drugs zijn elk maar door heel weinig 
respondenten ooit gebruikt, namelijk heroïne, opium, 
LSD en GHB. Maar alle soorten drugs, waar in de enquête 
naar gevraagd werd, zijn minimaal door één respondent 
ooit gebruikt. De soorten die nu nog niet genoemd zijn, 
paddo’s, ritalin, 2C-B en ketamine, zijn door ongeveer 
10% van jullie ooit eens gebruikt (zie tabel 2).

Er was ook een vraag in de enquête naar het wekelijkse 
alcoholgebruik van jullie. De meeste van jullie (70%) 
hebben aangegeven gemiddeld niet meer dan tien glazen 
alcohol per week te drinken. Dit zijn  vrij verstandige 
aantallen voor ‘serieuze studenten’ zoals de meeste van 
ons zijn. Hierbij opgemerkt dat het niet de eerste keer 
zou zijn dat mensen een wat lager ‘sociaal wenselijk’ 
wekelijks aantal glazen invullen bij een enquête. Maar 
goed, 7,5 % van jullie drinkt meer dan twintig glazen 
alcohol per week. Wanneer we alcoholgebruik gaan 
vergelijken met drugsgebruik zijn er aanwijzingen dat 
mensen die gemiddeld wat meer alcohol drinken ook 
wat meer drugs gebruikt hebben in hun leven. Je zou 
kunnen zeggen dat er een aardige groep is die weinig 
drinkt en weinig drugs heeft gebruikt in het leven en een 
wat kleinere groep die, laten we zeggen, wat vaker onder 
invloed is. 

Er zaten ook twee vragen in de enquête die over 
problemen met alcohol en drugs gingen en of iemand 
daarvoor ooit behandeld is. Uiteindelijk heeft één 
respondent aangegeven behandeld te zijn voor een 
alcohol- of drugsverslaving. De meeste respondenten 
hebben dus drugs gebruikt, maar meestal niet al te vaak. 
Er is in ieder geval zo goed als niemand van jullie ooit 
behandeld voor problemen met drugs of alcohol.

Je wilt toch graag weten hoe het is
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Tabel 2. Hoe vaak jullie welke drug hebben gebruikt (aantal 
respondenten)

De ervaringen die jullie met drugs hebben lopen erg 
uiteen, maar grofweg kan je ze in drie groepen indelen. 
Een groep mensen die er niks van moet hebben door 
bijvoorbeeld nare ervaringen met mensen die slecht 
gingen om hen heen of ze ergeren zich er erg aan. 
Zo zei één respondent dat zij het niet fijn vond als er 
mensen met grote doppen en malende kaken om haar 
heen stonden. In deze groep zitten ook de mensen die 
duidelijk fel tegen drugs zijn. De tweede groep is een 
groep die wel eens wat gebruikt of gebruikt heeft en zich 
niet heel erg stoort aan mensen die drugs gebruiken. De 
nare ervaringen van deze mensen zijn vaak met vrienden 
die bad gingen of dat ze zelf de hoeveelheid drugs wat 
verkeerd hadden ingeschat waardoor het allemaal wat 
harder binnenkwam dan gepland. In deze groep zitten 
de mensen die wel is wat geprobeerd hebben, maar 
niet echt regelmatige gebruikers zijn. Tot deze twee 
groepen behoren het overgrote deel van de CIA’ ers die 
meegedaan hebben aan dit onderzoek. De derde groep 
zijn de mensen die alles wel leuk vinden en graag onder 
genot van een pilletje de stad ingaan of een nachtje 
doorhalen. Ze vinden het effect vaak lekker en hebben 
weinig negatieve ervaringen met de drugs. Er worden 
alleen soms wat opmerkingen gemaakt over de gevolgen 
nadat de drugs zijn uitgewerkt, dingen als de dinsdagdip. 
Concluderend zijn nare ervaringen met mensen om hen 
heen vaak een reden om geen softdrugs of harddrugs 
te gebruiken, maar andere vinden drugs juist een leuke 
ervaring wat een extra dimensie aan bijvoorbeeld een 
feestje kan geven.

De reden waarom mensen geen drugs gebruiken zijn 
voornamelijk dat ze er geen behoefte aan hebben en 
dat ze het gevaarlijk vinden of men bang is voor een 
verslaving. Mensen vinden vaak alleen alcohol ruim 
voldoende en ze willen graag exact weten wat ergens in 
zit voor ze het gebruiken en zeggen dat je het bij drugs 
niet altijd weet. Respondenten die wel drugs hebben 
gebruikt, hebben dat vaak uit nieuwsgierigheid gedaan. 
Ze willen toch graag weten hoe het is. Er is ook een groep 
die het gebruikt om een extra dimensie aan een feestje 
te geven of om helemaal te ontspannen. Tegenstanders 
zeggen juist dat ze op een feestje genoeg hebben aan 

Zo zei één respondent dat zij 
het niet fijn vond als er mensen 
met grote doppen en malende 
kaken om haar heen stonden

alleen alcohol en daarom geen behoefte hebben aan 
drugs. Er is dus een groot aantal mensen dat er geen 
behoefte aan heeft en het als een gevaarlijke hobby 
bestempelen. Aan de andere kant staat een wat kleinere 
groep die vindt dat drugs wat kan toevoegen aan een 
feestje of om te ontspannen.

Deze enquête was om te peilen hoe het zit met 
drugsgebruik onder leden van CIA. Er heeft een redelijk 
representatieve groep van jullie meegedaan aan deze 
enquête, namelijk 109 mensen. Twee derde van de 
respondenten heeft in zijn leven ooit drugs gebruikt. 
Veruit de meest gebruikte drug is cannabis, wat in 
overeenstemming is met heel Nederland. XTC staat op 
de tweede plaats. 30% van de mensen heeft meer dan 
10 keer cannabis gebruikt in zijn leven en 15% van de 
respondenten heeft meer dan 10 keer XTC gebruikt. De 
meeste andere drugs zijn door veel minder mensen ooit 
geprobeerd en ook met minder vaak gebruikt. Het lijkt 
er ook op dat degenen die wat meer drinken ook vaker 
drugs hebben gebruikt in hun leven. De redenen waarom 
mensen geen drugs gebruiken zijn vooral dat ze er geen 
behoefte aan hebben en dat ze nare ervaringen hebben 
met drugs bij mensen in hun omgeving. De redenen om 
het wel te gebruiken zijn nieuwsgierigheid en omdat 
men het leuk vindt op feestjes of lekker vindt om te 
ontspannen. Dit was het, de resultaten van de ‘Grote 
CIA-drugsenquête zijn bekend. Nu hebben we een 
globaal beeld van wat CIA’ers allemaal roken, snuiven, 
spuiten en slikken. Of waarom dus juist niet. 
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Foto: Henk van de Bunt

De monitor georganiseerde criminaliteit bestaat twintig jaar. Een goed moment om terug te blikken 
en vooruit te kijken met Henk van de Bunt, hoogleraar Criminologie en een van de hoofdonderzoekers 
achter de monitor. Van de Bunt: ‘In het pre-monitor tijdperk voerde de overheid een ‘spookbeleid’, 
zonder enige empirische onderbouwing. Officieren van Justitie dachten dat georganiseerde misdaad 
in Nederland te vergelijken was met Italiaanse maffia; hiërarchisch opgebouwd. Achteraf flauwekul 
gebleken.’

20 jaar monitor georganiseerde 
criminaliteit: 

terugblikken en vooruitkijken met Henk van de Bunt

Van de Bunt is niet te stoppen, ook na twintig jaar monitor 
niet. Nog altijd glimt hij als hij over zijn onderzoek praat. 
‘Niet om de rest van de criminologie te bagatelliseren 
hoor, maar dit is toch wel het echte werk. Toen we 
hiermee begonnen lag de focus van de criminologie veel 
op de kleine criminaliteit: winkeldiefstal, rijden onder 
invloed. Daar kon ik me wel aan ergeren. Je wordt geen 
criminoloog om fietsendiefstal te onderzoeken,’ zegt hij 
met een glimlach.

Zijn enthousiasme is aanstekelijk. Hij steekt drie boeken 
toe, waaronder de monitor zelf. ‘Als naslagwerk, 
achtergrondinformatie. Breng ze over twee weken maar 
terug.’ Af en toe pakt hij de monitor erbij om eruit te 

citeren, rustig bladert hij er doorheen. ‘De monitor is heel 
concreet: we analyseren dossiers van de politie en praten 
met rechercheurs. Sommige kwalitatieve onderzoekers 
lopen mee met criminelen, maar zagen nog geen gram 
cocaïne. De risico’s waarmee hun vorm van onderzoek 
gepaard gaat leidt ertoe dat ze op veilig afstand blijven. 
Ik zat via de dossiers op mijn studeerkamer dichter op de 
praktijk.’

IRT-affaire
Concrete aanleiding voor het terugkerende onderzoek 
naar georganiseerde criminaliteit was de parlementaire 
enquêtecommissie van Traa in 1995/96 over de IRT-
affaire. De bevolking, het parlement en journalisten 
hadden veel kritiek op het functioneren van politie en OM. 
‘Er kwam teveel binnen: cocaïne uit Colombia, hennep en 
we hadden de hasjiesj-problematiek.’ 

‘De werkwijze van de politie leidde ertoe dat veel 
geïmporteerde drugs uit het zicht van politie en douane 
verdwenen en op de illegale markt werden verkocht. 
Dat kon twee dingen betekenen: of het is een slimme 
opsporingsstrategie van de politie, of ze zijn corrupt.’ 
Het blijft even stil, dan voegt hij er droogjes aan toe: ‘het 
bleek geen van beide te zijn, het was pure onkunde.’ 
De politie werkte met groei-informanten die moesten 
proberen hoger in de hiërarchie van de georganiseerde 
criminaliteit te komen en lieten daarbij ‘gecontroleerd’ 
drugs Nederland binnenkomen. Die hiërarchie bleek er 
later niet te zijn. 

De politie en het OM deden onderzoek op basis van 
spookbeelden over hiërarchie in de georganiseerde 
misdaad. Meer empirische onderbouwing was nodig 
volgens het parlement. ‘Dat was het moment dat wij in 
beeld kwamen,’ zegt van de Bunt, destijds nog directeur 
van het WODC. ‘Het idee rees om een gefundeerd, 
regelmatig terugkerend rapport te maken over 
georganiseerde misdaad.’

Hoe dat in zijn werk ging? ‘We kregen eigenlijk een 
carte blanche in de vorm van een brief ondertekend 
door Procureur-Generaal Goncalves. Daarmee konden 

Door Marko de Haan
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we de voor ons relevante stukken over georganiseerde 
misdaad inzien, met name de opsporingsdossiers. Nog 
steeds is de bereidheid van politie en justitie heel groot 
om mee te werken aan de monitor,’ zegt van de Bunt. 

Waar liep u tegenaan?
‘Het materiaal is beperkt. Politie en justitie verzamelen 
alleen feiten die juridisch relevant zijn, niet vanwege hun 
criminologische relevantie. Bovendien: wat de politie 
niet ziet, zien wij ook niet. Het risico bestaat zelfs dat we 
het stereotiepe beeld van de politie bevestigen en van 
een wetenschappelijk sausje voorzien. Je moet je ervan 
bewust zijn dat je blinde vlekken hebt.’

Aan de andere kant is het materiaal wat Van de Bunt 
gebruikte heel mooi, heel concreet. ‘Er zitten veel 
telefoontaps in. Dat vind ik fantastisch.’ zegt hij verrukt. 
Van de Bunt pakt de monitor erbij. ‘Een voorbeeld over 
Colombianen: betalingen kunnen niet altijd synchroon 
met leveranties lopen, een van beide partijen moet het 
risico accepteren dat de andere partij er met het geld 
of de cocaïne vandoor kan gaan. Maar wat doen de 
Colombianen dan, ze zetten er een onderpand tegenover 
in de vorm van een man die wordt meegenomen vanuit 
Nederland naar Colombia en vastgezet tot betaald is.’ 

Wat is het belangrijkste wat 20 jaar monitor Nederland 
heeft gebracht?
‘We hebben dat spookbeeld van een hiërarchie 
teruggebracht tot zijn ware proporties. Anders dan in 
Italië zijn daders niet geïnteresseerd in het veroveren van 
land of invloed op de politiek. Het zijn handelsreizigers. 
We introduceerden het woord transit crime om aan te 
geven dat de goederen die criminelen smokkelen niet in 
Nederland terechtkomen maar juist Nederland passeert. 
Toch enigszins een geruststellende boodschap.’

‘We besteedden ook veel aandacht aan de rol van 
omgeving. Richt je niet op de daders maar ook op de 
facilitators: mensen die wel weten dat er hasj vervoerd 
wordt, maar wegkijken, of het toelaten. Het fenomeen 
van de maatschappelijke inbedding hebben we heel 
sterk benadrukt: georganiseerde misdaad bestaat 
dankzij niet ondanks maar dankzij de samenleving.’

En de toekomst, waar maakt u zich zorgen om?
Ernstig: ‘dat is toch de situatie in Brabant. Sommige 
burgemeesters zeggen dat zij onder druk staan van 
criminelen. Deze situatie is goed beschreven door 
onderzoeker Tops en journalist Tromp.’

Hoe ontstaat zoiets dan?
‘Wat ze hebben gedaan in Brabant, maar ook in het 
algemeen in Nederland, is het bestuursrecht inzetten om 
de criminaliteit te bestrijden. De lagere overheden gaan 
zich daardoor steeds meer verantwoordelijk voelen, 
ze gaan ook op de barricade staan. Maar vervolgens 
stappen de criminelen ook naar de burgemeesters toe en 
zeggen: wat flik je me nou? Zo werd een burgemeester 
geïntimideerd omdat hij geen vergunning gaf voor een 
woonhuis. Die overheden hebben niet de middelen en 
de ervaring om hun kwetsbaarheid te verminderen. Ze 
hebben onvoldoende weet van de risico’s die ze lopen.’
Tromp en Tops spraken ook met Officier van Justitie 
Greet Bos, te lezen in de Volkskrant. Ze omschreef het 

strafproces tegen georganiseerde criminaliteit als een 
proces wat dusdanig wordt uitgerekt door de advocaten 
dat het voor OvJ’s niet meer te doen is. Gevolg: (‘te’) lage 
straffen.

Herkent u dat beeld?
‘Toevallig heb ik daar voor de komende monitor 
onderzoek naar gedaan met Karin van Wingerde. Over 
de afdoening van strafzaken rond georganiseerde 
criminaliteit. En ja, wij zagen ook dat de straf die de 
rechter oplegt zelden hoger ligt dan wat de OvJ eist. Wij 
omschrijven het opleggen van een gevangenisstraf als 
een hordenloop. De tijdsfactor is in het strafproces zeker 
ook een horde.’

Wat zijn nog meer hordes?
‘Een ander probleem zit bij de opsporing, lees het boek 
van Princen maar. Hij werkte 10 jaar bij de Amsterdamse 
recherche. Het beeld van de recherche dat hij schetst 
is ontluisterend: de landerigheid is troef. Radio keihard 
aan. Tour de France op en iedereen luistert. De kantine 
is in de zaal grenzend aan het kantoor, iedereen die 
eten haalt maakt een praatje: over de kwaliteit van de 
gehaktballen. De rechercheurs zijn volgens Princen niet 
vooruit te branden.‘

Ik maakte het ook wel eens mee: dat ik net een groot 
bericht las over een grote zaak. Dan ging ik naar ze 
toe en dacht ik: die rechercheurs zullen er bovenop 
zitten. Maar dan kom je binnen en dan zitten ze daar 
om half tien nog een beetje te kletsen, een beetje een 
ambtenarencultuurtje. Dat is zo’n discrepantie: als 
burger zou je verwachten dat zoiets veel aandacht krijgt.’

Zijn ze niet gemotiveerd? Waar ligt dat aan?
‘Weet ik niet, geen idee eigenlijk. Ik denk dat er een 
verkeerd soort gewenning ontstaat; zij kijken niet meer 
op van de zoveelste drugsvangst of liquidatie. En ze 
zijn misschien gefrustreerd door slechte ervaringen. 
Denk aan onbegrepen vrijspraken na noeste recherche-
arbeid.’

En u? U bent ook al een poos met georganiseerde 
criminaliteit bezig...
Het blijft even stil. ‘Dat zat ik ook al te denken, maar nee, 
dat heb ik niet. Al kijken die rechercheurs wel op een 
andere manier naar de zaak, die zijn vooral juridisch bezig.’ 
Het niet te stoppen enthousiasme komt weer naar boven: 
‘Ik open een zaak met totaal andere verwachtingen: ik wil 
zien hoe de boeven het in de praktijk doen, hoe mensen 
elkaar bedreigen, hoe ze elkaar afpersen.’ 
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Het collegejaar is nog maar nauwelijks over de helft, maar wij gaan binnenkort alweer op zoek naar 
onze opvolgers. Lijkt het jou leuk om verantwoordelijkheid te dragen voor onze vereniging en een van 
de bestuursfuncties te vervullen? Hieronder leggen we allemaal kort uit wat onze functie inhoudt. Als je 
nog meer vragen hebt, kom vooral langs op de bestuursinteresseborrel op 28 maart!

Bestuursinteresse?
Als Voorzitter is het mijn taak om te zorgen dat de dagelijkse taken van het bestuur worden uitgevoerd. De voorzitter is 
eindverantwoordelijke van het bestuur en dus ben ik van alle activiteiten op de hoogte. Daarnaast fungeert de voorzit-
ter als gezicht van de vereniging, dus wordt er van je verwacht dat je je gezicht laat zien bij activiteiten en dat je een 
praatje met de leden maakt. Een vereniging zonder leden stelt immers niet veel voor.

Ik ben als Secretaris verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenbestand. Dit betekent dat ik alle in- en uitschri-
jvingen verwerk en adreswijzigingen doorvoer. Ook ben ik contactpersoon voor ingekomen e-mails voor de verenig-
ing en het bestuur en verzorg ik ook de uitgaande e-mails. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan uitnodigingen voor 
constitutieborrels of algemene ledenvergaderingen. Tijdens vergaderingen zorg ik ervoor dat er notulen gemaakt 
worden. Verdere taken zijn het organiseren van de propedeuse- en bachelor buluitreiking, het organiseren van alge-
mene ledenvergaderingen en het representeren van CIA tijdens Eurekaweek.

Als Penningmeester houd ik alle betalingen van de vereniging bij en zorg ik dat de activiteiten, die door commissies en 
bestuursleden georganiseerd worden, financiering hebben. Hiervoor stel ik samen met de commissie vooraf begrotin-
gen op. Achteraf maak ik een realisatie van wat de werkelijke inkomsten en uitgaven zijn geweest. Soms een heel 
gepuzzel met cijfers, maar ontzettend leuk!

In mijn taak als Commissaris Externe Betrekkingen ben ik verantwoordelijk voor het benaderen van potentiële (crimi-
nologisch relevante) sponsors en het onderhouden van contact met huidige partners. Hierbij is het belangrijk om het 
sponsorbestand up-to-date te houden en het contact via mail en telefoon warm te houden. Daarnaast ben ik voorzitter 
van de acquisitiecommissie, die mij ondersteunen in het proces van sponsoring binnenhalen.

Als Commissaris Interne Betrekkingen organiseer ik samen met de activiteitencommissie formele en informele (sport)
activiteiten. Bij de organisatie van formele activiteiten (lezingen en bezoeken) kom ik veel in contact met criminolo-
gen en criminologisch gerelateerde instanties. Deze contacten zullen je in de toekomst nog veel kunnen bieden! De 
informele activiteiten (bijvoorbeeld de pubquiz of het bowlen) hebben als doel de leden in een ontspannen sfeer 
samen te brengen. Creativiteit en goed kunnen plannen zijn fijne eigenschappen om over te beschikken.

In mijn taak als Commissaris Media ben ik verantwoordelijk voor alle social media. Je kan dan denken aan het plaatsen 
van berichten op Facebook of leuke foto’s op Instagram. Daarnaast ben ik de hoofdredacteur van het gedrukte maga-
zine en de online artikelen op de site. Als eindverantwoordelijke zorg je dat iedereen zijn deadlines haalt en help je 
waar nodig en als je het leuk vindt, kan je ook zelf nog een artikel schrijven. 

Kom met al je vragen naar de bestuursinteresseborrel op 28 maart!
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Drugsbeleid in Nederland
Stand van zaken, toekomstperspectief en buitenlands drugsbeleid

Het hedendaagse drugsbeleid vindt zijn oorsprong in de 
beleidsnota “het Nederlandse drugsbeleid: continuïteit 
en verandering” dat in 1995 is opgesteld onder leiding 
van de toenmalige minister van Volksgezondheid, 
welzijn en sport (Els Borst) en de minister van Justitie 
(Winnie Sorgdrager). De hoofdlijnen van dit beleidsstuk 
gelden nog steeds. Bijvoorbeeld de principes dat het 
gebruik van drugs niet uitgeroeid kan worden, maar wel 
beheerst kan worden. Door de criminalisering neemt 
de drugsproblematiek juist toe (Van Ooyen-Houben, 
2006). 

Ook is de wetgeving sinds 1995 in structuur hetzelfde 
gebleven. In artikel 2 en 3 Opiumwet staat duidelijk 
beschreven dat van beiden lijsten het in Nederland 
brengen, telen, bewerken, verwerker, verkopen, leveren, 
bij je te hebben en het vervaardigen van de producten 
verboden is. Toch wordt in lang niet alle gevallen over 
gegaan tot vervolging. Dit kan verklaard worden doordat 
het Openbaar Ministerie (hierna: OM) het monopolie 
heeft op vervolging en zij een opportuniteitsbeginsel tot 
hun beschikking hebben, waardoor zij de keuze kunnen 
maken om niet te vervolgen. Zij stellen prioriteiten binnen 
de drugsvervolging (Van Ooyen-Houben, 2006). Dit is 
dan ook de kern waarop het gedoogbeleid is gebaseerd. 
Binnen dit gedoogbeleid wordt een onderscheid gemaakt 
tussen personen en coffeeshops.  Het OM vervolgt 
geen personen die tot maximaal 5 gram wiet of hasj bij 
zich hebben. Deze producten zijn via lijst 1 en artikel 2 
Opiumwet verboden, maar onder strikte voorwaarden 
wordt er niet tot vervolging over gegaan. Ditzelfde 
geldt als een persoon tot maximaal 5 hennepplanten 
in zijn bezit heeft. Toch betekent dit niet dat het telen 
van 5 planten of de 5 gram drugs bij je dragen door de 
gedoogconstructie verkapt wordt toegestaan. Bij vondst 
van planten of drugs, ongeacht de hoeveelheid, wordt 
deze in beslag genomen (Rijksoverheid, 2017).

Het Nederlandse drugsbeleid karakteriseert zich sinds 1976 door middel van een gedoogbeleid. In dat 
jaar werd er in de Opiumwet een belangrijk onderscheid aangebracht door middel van de introductie 
van lijst 1 en 2 drugsmiddelen. De indeling van deze lijsten vond plaats op basis van het risico dat het 
middel zou hebben op de gezondheid van mensen. Er werd een onderscheid gemaakt tussen soft- en 
harddrugs. Lijst 1 geeft sindsdien verboden harddrugs weer, waaronder cocaïne, XTC en heroïne. Lijst 
2 geeft de softdrugs weer, waaronder hennepproducten (hasj en wiet) (Van Ooyen-Houben, 2006: 
Rijksoverheid, 2017). 
Door Anne-Claire Romijn

Voor coffeeshops geldt echter een ander gedoogbeleid. 
Het verkopen van softdrugs is strafbaar, maar onder 
strenge voorwaarden wordt er niet overgegaan tot 
vervolging. Zo is het verkopen van harddrugs verboden. 
Tevens mogen coffeeshops niet meer dan 5 gram 
softdrugs per dag per meerderjarig persoon verkopen. 
Daarnaast mag de handelsvoorraad niet meer dan 500 
gram zijn en mogen er alleen meerderjarige, wonende 
te Nederland, binnen worden gelaten (Rijksoverheid, 
2017).

Toekomstige (mogelijke) veranderingen in het 
drugsbeleid
Lang wilde de politiek zich er niet aan branden, maar 
in 2016 was een kamermeerderheid voor: legalisering 
van de wietteelt (Tooms, 2016). Zoals al eerder 
beschreven, is het toegestaan om tot 5 gram wiet te 
kopen bij coffeeshops. Echter, is de achterdeur van dit 
beleid formeel gezien nog verboden. Deze achterdeur 
bestaat uit het telen en inkopen van de softdrugs. 
Doordat deze achterdeur verboden is, komen er nu 
schrijnende situaties voor. Zo kan je denken aan onder 
dwang kweken van hennepplanten in huizen of panden 
of arbeidsuitbuiting (Tooms, 2016). Door de legalisering 
van de teelt kan dit onderdeel van de drugsketen beter 
worden beheerst. Dit komt ook overeen met het principe 
waarop ons drugsbeleid is gebaseerd namelijk: de 
beheersing van de drugsproblematiek staat voorop. 

Buitenlands drugsbeleid
Nederland is niet meer het enige land ter wereld dat een 
vorm van drugsregulering kent. Een aantal landen in 
Zuid-Amerika en Azië en een aantal staten in Amerika 
hebben een vorm van drugsregulering, de ene vorm 
gaat nog verder dan de ander. Tevens zijn er landen die 
juist een zero tolerance beleid voeren, waar kunnen de 
straffen snel oplopen tot zelfs de doodstraf.

Sinds eind 2013 is Uruguay het land met het ruimste 
drugsbeleid ter wereld. Zowel de teelt als de verkoop van 
wiet is in Uruguay gelegaliseerd. Volgens de Uruguese 
overheid is dit de methode om het gehele proces onder 
controle te krijgen. Tevens zou deze aanpak de preventie 
ten goede komen zodat drugs minder commercieel 
van aard wordt, waarbij voorlichting voorop staat en 
niet het geld. De drugs (marihuana) worden verkocht 
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in apotheken en er zitten restricties op de verkoop per 
gebruiker. De teelt is via vergunningen gelegaliseerd 
(Van Kampen, 2013). 

Tot nu toe hebben vier staten een vorm van drugsregulatie 
ingevoerd: Colorado, Californië, Washington en Oregon. 
In Colorado is marihuana voor medicinaal gebruik 
toegestaan en in Californië als ontspanningsmiddel 
toegestaan. In Amerika zijn deze legalisaties er 
gekomen door middel van referenda waarbij de burger 
dus meebeslist, waar in Uruguay en Nederland het 
drugsbeleid door de politiek alleen werd bepaald. Een 
nadeel van de legalisatie in de Amerikaanse staten is het 
drugstoerisme: uit Canada of rondom liggende staten 
komen mensen naar deze vier staten om drugs legaal te 
gebruiken en  te kopen (Berkhout, 2016).

Drugsverdachten mogen door 
de politie en burgerwachten 
worden doodgeschoten, nog 
voordat bewezen is of zij 
daadwerkelijk schuldig zijn.

Bronnen
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Guatemala is een belangrijk doorvoerland voor drugs 
die van Zuid-Amerika naar Amerika vervoerd worden. 
In 2012 is getracht te proberen drugs te legaliseren om 
zodoende de stroom beter onder controle te houden, 
maar tot op heden is georganiseerde drugscriminaliteit 
en met name de drugsdoorvoer nog steeds een groot 
probleem.

Een land dat een zware strijd voert in de war on drugs is 
Mexico. Drugsbendes, drugskartels, drugsverslaafden 
en moord is aan de orde van de dag in Mexico. Niet voor 
niets komt El Chapo, een van de bekendste drugsbazen, 
uit Mexico. De war on drugs heeft in 10 jaar tijd, in Mexico 
alleen, al 100.000 levens gekost door toedoen van 
drugsbendes en overheidsoptreden.  

Dat je in Indonesië bij het kopen of dealen van drugs 
een groot probleem hebt, is een understatement. 
Gevangenisstraffen van 10-15 jaar of levenslang zijn geen 
uitzondering. Zelfs de doodstraf voor drugsdelicten is in 
Indonesië normaal. Bij het opleggen van al deze straffen 
wordt er geen rekening gehouden met de leeftijd van de 
koper of dealer, laat staan de rol van patsy of drugsbaas. 
In de Filipijnen is sinds 30 juni 2016 een nieuw bewind 
gaande onder leiding van Rodrigo Duterte. Deze 
machtswisseling bracht tegelijkertijd een nieuw 
antidrugsbeleid met zich mee. Zijn war against drugs 
resulteert in lagere criminaliteitscijfers, maar de keerzijde 
van dit beleid omvat dat er tot nu toe in al meer dan 
6000 doden zijn gevallen en overvolle gevangenissen 
met potentiële drugsdelinquenten. Drugsverdachten 
mogen door de politie en burgerwachten worden 
doodgeschoten, nog voordat bewezen is of zij 
daadwerkelijk schuldig zijn (NU.nl, 2016). 

Conclusie
In Nederland hanteert de overheid al sinds eind 
jaren ‘70 een drugsbeleid waarbij er, voor een 
kleine hoeveelheid drugs aanwezig hebben en de 
verkoop via de coffeeshop, onder voorwaarden een 
gedoogbeleid geldt. De afgelopen jaren hebben er flink 
wat ontwikkelingen plaatsgevonden die vergaande 
legalisatie of criminalisering van drugs hanteren. Na 
een aantal roerige jaren met betrekking tot drugs zal dit 
zeker nog niet het einde zijn. De war on drugs continues, 
zij het via legalisatie ofwel via criminalisering.
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Het typische beeld van een drugsdealer: de persoon draagt donkere kleding, rijdt in een mooie donkere 
auto met geblindeerde ramen en is heel erg op zijn hoede. Je wilt geen ruzie met hem. Verder worden er 
natuurlijk codenamen gebruikt voor de verschillende soorten drugs en weet hij er alles van af. Zo komt 
het voor in films en zo zal het vast ook weleens in het echt voorkomen. Laatst hoorde ik via via dat een 
kennis van mij een dealer is. Een dealer van werkelijk elke drugs die je kan bedenken. Mijn mond viel 
open. ‘Wát, hij?!’

Een carrière als 
drugsdealer
Door: Isabel de Graaf

Op het eerste gezicht is Jan [1] een compleet normale 
beschaafde jongen. Hij studeert, woont op kamers en 
heeft een leuke vriendengroep. Hij is lekker sociaal en 
heeft op het eerste gezicht niks te klagen. Het feit dat 
uitgerekend hij een cokedealer is, intrigeerde mij zo erg 
dat ik hem graag wilde interviewen. Wat drijft zo iemand? 
Als criminoloog in spe begon ik meteen alle theorieën 
toe te passen. Misschien kickt hij erop en heeft hij verder 
nooit spanning in zijn leven? Wilt hij meer aanzien? Of 
vooral geld verdienen?

Helaas is Jan, net als de typische drugsdealer, ontzettend 
voorzichtig. Hij wilde alleen meewerken als ik hem 
complete anonimiteit kon bieden. Ik vertelde hem dat ik 
wat vragen wilde stellen en hij die mocht beantwoorden 
zoals hij wilde. Ik ben alleen maar nieuwsgierig en ik weet 
zeker meer mensen met mij! Jan wilde niet afspreken, 
maar durfde het wel aan om via WhatsApp wat vragen te 
beantwoorden.

Wat is je leukste drugs gerelateerde herinnering?
Dat was het moment dat ik met twee vrienden vijf gram 
sos[2] gebruikte op een avondje stappen in mijn dorp. 
We hebben echt een fantastische avond gehad. Verder 
kan ik het ook niet echt duidelijker vertellen, dat gevoel 
is echt niet te beschrijven.

Heb je veel moeten leren, voordat je een dealer werd?
Nee, eigenlijk niet. Je rolt er zelf een beetje in. Eerst 
ben je gebruiker en dan word je verkoper, als je dat 
wil natuurlijk. Eigenlijk gebeurt dit allemaal via via. 
Belangrijk is dat je interesse toont en initiatief neemt. 
Vaak zijn dealers gevlijd als je interesse toont, zeker als 
je hen als echte bazen benadert.  Daarnaast moet je ook 
risico nemen. Het is dus niet zo dat ik van tevoren veel 
moest leren, voordat ik dealer werd. Wel heb ik geleerd 
van de tijd als dealer. Laat ik het zo zeggen: als ik toen 
zou weten wat ik nu weet, zou ik het vroeger wel anders 
aangepakt hebben.

Wat zou je anders aangepakt hebben?
Sorry, dat zeg ik niet.

Waarom ben je een dealer geworden?
Geld. Ik wilde gewoon meer geld. Op zich had ik het 
prima, maar ik wilde meer. Je kan elke dag een kapsalon 
willen eten of elke dag een kapsalon eten en een leuk 
horloge om je pols hebben. Die extra’s vind ik leuk, 
zeker omdat ik daar niet veertig uur voor op kantoor 
moet zitten. Nu behoud ik een soort vrijheid en verdien ik 
superlekker. Dat is alleen maar winnen.

Gebruik je zelf nog steeds drugs?
Ja, ik gebruik regelmatig. Het meest gebruik ik sos. Het 
fijne daarvan is dat je de volgende dag gewoon weer 
helder voelt. Soms wel iets somberder, maar ik houd 
mezelf bezig en dan heb ik daar niet zo veel last van. Het 
werkt perfect om mezelf helder te houden als ik veel aan 
mijn hoofd heb. Verder neem ik ook weleens een pilletje 
bij een technofeestje. 

Dat gevoel is echt 
niet te beschrijven
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Het blijft verslavend

Wanneer gebruikte je voor het eerst drugs?
Ik gebruikte voor het eerst drugs toen ik een jaar of 15 was. 
Ik zou niet eens meer weten wat dat was, waarschijnlijk 
een jointje ofzo. Verder vond ik het niet heel interessant, 
ik was meer van het drinken. Soms als ik een tussenuur 
had, ging ik keihard zuipen met vrienden om vervolgens 
heel erg lam in de klas te zitten. Dat waren mooie tijden.

De eerste keer harddrugs was op mijn 18e en kan ik me 
ook echt nog heel goed herinneren. Ik was stappen met 
vrienden, toen ik ineens een oud klasgenoot tegen het lijf 
liep. Hij zei dat hij sos bij zich had en vroeg of ik ook wat 
wilde. We liepen een blokje om en gaf me zijn packie en 
zijn sleutel. Ik vond het fantastisch.

Zou je willen stoppen met dealen?
Nee, zolang ik veel blijf verkopen is er geen noodzaak om 
te stoppen. Op die manier haal ik wel mijn geld binnen 
en kan ik dus ook zoveel uitgeven. Wel is het vervelend 
als je wakker wordt in de ochtend en je dan denkt: “Een 
lijntje zou nu wel leuk zijn.”. Het blijft verslavend.

Ik ben niet per se verslaafd, maar ik zou niet gelijk kunnen 
stoppen. Stoppen hoeft niet, dus waarom zou ik?

Je ziet er niet uit als een dealer, je ziet er eigenlijk heel 
normaal uit. Hoe kan dat?
Ik moet gewoon normaal functioneren in de samenleving 
en ik wil dit niet mijn hele leven doen. Verder is het 
natuurlijk ook stom om je shady te gedragen. Het beste 

is dat ik opga in de massa en dat ik niet opval. Verder is 
het voor nu leuk: lekker extra geld. Na het studeren, stop 
ik ermee en ga ik op zoek naar een baan die ik de rest 
van mijn leven kan doen. Wel blijft het jammer, omdat 
ik dan toch iets moet gaan minderen met uitgeven en 
minder luxe kan leven. Aan de andere kant: later wil ik 
een normaal leven leiden. Dat kan niet als ik tot mijn 
pensioen een drugsdealer blijf.

Ben je bang om gepakt te worden?
Nee, niet echt. Ik doe het al jaren zo en ben nooit gepakt 
of iets. Ze zijn ook nooit echt in de buurt gekomen. Ik 
denk zelf dat dat te maken heeft met het feit dat ik zo 
voorzichtig ben. Daarnaast is m’n klantenkring altijd wel 
hetzelfde geweest. Mensen die mij vaag kennen of mijn 
goede vrienden zullen dit ook niet zomaar doorvertellen. 
Ze zullen me niet snel aangeven, omdat ze geen last van 
mij hebben en ze me geen pijn willen doen. Ik maak me 
geen zorgen.

Meer vragen kon ik helaas niet stellen, Jan moest weer 
door met zijn werk. Tijd is geld! Gek genoeg was ‘geld’ 
niet de reden om te dealen, in tegenstelling tot mijn 
verwachting. Ondanks de risico’s die Jan loopt, gaat hij 
toch door met zijn handel. Terwijl hij het eigenlijk goed 
voor elkaar heeft, wilt hij meer. Hij zegt later te willen 
stoppen, maar of hij dat echt zal doen? Ik denk dat 
er continu vraag zal zijn naar meer. Nu is het een mooi 
horloge, later een auto en wat komt daarna? Zelf denk ik 
niet dat het te combineren is met een normaal leven en 
eigenlijk ook niet met een voltijdstudie. Toch krijgt Jan 
het voor elkaar. Ik vraag me af hoe lang hij het zal blijven 
volhouden. 

[1] De gebruikte naam is om privacy redenen gefingeerd.
[2] Sos = andere benaming voor cocaïne
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In je studietijd zit je vooral tussen de boeken en zie je weinig van de praktijk. De volgende drie studenten 
hebben gekozen om stage te lopen om zo praktijkervaring op te doen. Er zijn veel stagemogelijkheden 
met verschillende invullingen. Veerle, Xander en Paulien vertellen meer over hun ervaringen met hun 
eigen stageplek. 

Stage lopen: wat doe je en 
waarom?

Door Veerle Bonestroo, Xander Heinhuis & Paulien Schoof

Veerle Bonestroo
Dit jaar loop ik een half jaar stage bij de Gemeente Rotterdam, Directie Veiligheid binnen het 
team Aanpak Ondermijnende Criminaliteit. Ik ben op zoek gegaan naar een stage, omdat ik met 
het afronden van mijn bachelor nog steeds niet wist wat ik daarna wilde doen en wat de praktijk 
inhoudt voor een criminoloog. Tijdens de Beroepsoriëntatiedag heb ik aan iemand van Directie 
Veiligheid gevraagd of er stageplekken beschikbaar waren, zo is het balletje gaan rollen.

Inhoudelijk houd ik me bezig met de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals de aanpak 
van vastgoedfraude. Ik ben projectsecretaris en voer een onderzoek uit voor de gemeente 
met betrekking tot vastgoed. Daarnaast ben ik ook bij het onderwerp ‘haven’ betrokken. Mijn 
gemiddelde week bestaat uit overleggen bijwonen en notuleren, signalen onderzoeken en 
analyseren en werken aan mijn onderzoek. Daarnaast is er binnen de Directie Veiligheid veel 
ruimte om zelf bij andere afdelingen te kijken of mee gaan met een actie van de gemeente of 
politie. Ik raad het zeker aan om een stage te lopen, je leert werken in een professionele setting 
en vergroot je netwerk. Tot slot is het belangrijkste voor mij dat de opgedane ervaring en kennis 
niet te vergelijken is met een half jaar studeren!

Xander Heinhuis
Ik heb in 2016 mijn bachelor criminologie gehaald en studeer op dit moment deeltijd rechten. Ik kon 
kiezen voor een nieuwe minor of een stage. Ik heb gekozen voor de stage, omdat ik mijn inmiddels 
opgedane kennis in de praktijk wilde gaan toepassen.  Ik heb gesolliciteerd naar aanleiding van een 
vacature voor een stageplaats die op de site van de CIA was geplaatst. Het betrof een stageplaats 
bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties op de afdeling Constitutionele 
Zaken. Tijdens mijn stage werd ik niet behandeld als “de stagiair”, maar als een volwaardig lid van de 
afdeling. Derhalve heb ik meerdere interessante dingen mogen doen: variërend van het voorbereiden 
van overleggen en het notuleren van vergaderingen met minister Plassterk tot het organiseren 
van kennisbijeenkomsten. Daarnaast heb ik geholpen bij het beantwoorden van Kamervragen en 
heb bijgedragen aan ministerraadadviseringen. Tevens heb ik onderzoek gedaan waarbij mijn 
onderzoeksvaardigheden voor het eerst op de proef werden gesteld. Uiteindelijk is hier een waardevol 
rapport uitgekomen die van grote politieke waarde is. Stage lopen is even wennen, maar geeft een goed 
beeld van je uiteindelijke werkomgeving en jouw toegevoegde waarde als universitair breed opgeleid 
persoon. Ik zou daarom iedereen een stage bij de rijksoverheid aanbevelen. De theorie wordt praktijk!

Paulien Schoof
Vanaf maart zal ik drie dagen per week stage gaan lopen bij de Recherche in Breda. Ik zal 
onderdeel zijn van een project over georganiseerde misdaad. Samen met andere stagiaires 
ondersteun ik dit project door middel van verschillende taken. Zo zal ik bijvoorbeeld contact 
moeten gaan leggen met politieagenten en hen interviewen voor meer informatie. Ik zal veel 
informatie moeten gaan samenvatten en in verband gaan brengen met andere bronnen. 
Daarnaast heb ik een stukje eigen inbreng, omdat ik ook gevraagd en ongevraagd advies mag 
gaan geven. Er geldt een strenge geheimhoudingsplicht en moet ik een screening doorlopen 
voordat ik daadwerkelijk mag beginnen. Deze screening duurt 6 tot 8 weken, waardoor ik eind 
december al wist dat ik aangenomen was, maar pas in maart kan beginnen!
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Miljoenendeals en maffiadaden: 
de top 5 beruchtste drugsdealers
Niet alleen drugsgebruik is een criminologisch relevant onderwerp, het dealen ervan is dat natuurlijk 
ook. Velen hebben zich hieraan gewaagd en een aantal van hen zijn zeer succesvol geweest. Zij bouwden 
enorme vermogens op in voornamelijk de cocaïnehandel. Wie waren zij en hoe zagen hun levens eruit? 
Lees het hier!

Door Louise Huijbregts

5 - Amado Carrillo Fuentes 
Amado Carrillo Fuentes was de leider van Juàrezkartel. 
Zijn vermogen werd geschat op ongeveer 19 miljard dollar. 
Fuentes stond erom bekend met ijzeren hand te regeren: 
hij sloot vijanden op in zijn ‘Huis des doods’, waarin zij 
gemarteld werden met de dood tot gevolg. Fuentes overleed 
in 1997 op de operatietafel tijdens een cosmetische ingreep. 
Na zijn dood nam zijn broer Vicente zijn positie binnen het 
kartel over.

4 - Rick Ross 
‘’Freeway‘’ Rick Ross kon aardig tennissen, maar was net niet goed 
genoeg om een beurs te krijgen. Om deze enorme teleurstelling wat te 
verzachten, bood zijn tennisleraar hem cocaïne aan. Ross besloot erin 
te gaan handelen en dat heeft hem geen windeieren gelegd: op goede 
dagen had hij een omzet van 3 miljoen dollar. Echter, hij werd  in 1996 
opgepakt en veroordeeld nadat hij meer dan 100 kilogram cocaïne 
kocht van een undercover-agent. In 2009 kwam hij weer vrij, en hij 
besloot zijn verleden in zijn voordeel te gebruiken door er een boek over 
te schrijven.

3 - Frank Lucas 
De film ‘American Gangster’ is gebaseerd op de drugsbaron Frank Lucas. Hij 
had een hekel aan de moeilijke constructies die vele drugsbaronnen gebruikten 
om drugs te kopen, en kocht zijn heroïne dan ook rechtstreeks bij zijn bron in 
de Gouden Driehoek, gelegen in Vietnam. In 1975 werd Lucas opgepakt en 
veroordeeld tot 70 jaar gevangenisstraf, maar zat hiervan maar 5 jaar uit. Later 
volgde nog een veroordeling waarmee hij een levenslange gevangenisstraf 
riskeerde wegens het schenden van zijn voorwaardelijke vrijlating. Uiteindelijk 
werd hij tot slechts 7 jaar veroordeeld. Sinds 1991 is hij weer een vrij man. 

2 - Joaquín Guzmán Loera 
Joaquín Guzmán Loera, beter bekend als El Chapo, is het hoofd van het Sinaloakartel. 
Hij staat bekend om zijn vele ontsnappingen aan justitie. In 1991 werd hij voor het eerst 
gearresteerd, maar hij wist vrij te komen door een corrupte politiecommissaris 50.000 
dollar te betalen. In 1993 werd hij weer opgepakt toen hij onderweg was naar Guatemala. 
Deze keer ontsnapte hij, met behulp van omgekochte bewakers, door zich te verschuilen 
in een wasmand. In 2014 werd El Chapo opnieuw gearresteerd, maar ook deze keer wist 
hij uit de gevangenis te ontsnappen via een 1,5 kilometer lange tunnel. Sinds 8 januari 
2016 zit El Chapo weer vast, maar hoe lang dat nog gaat duren is de vraag.

1 - Pablo Escobar 
Pablo Escobar is misschien wel de bekendste drugsbaron uit de geschiedenis en zijn naam 
mag dan ook niet in dit rijtje ontbreken. Vanaf de jaren ‘70 stond Escobar aan het hoofd van 
het Medellinkartel, dat verantwoordelijk was voor zo’n 80% van de wereldhandel in cocaïne. 
Het vermogen van Escobar werd geschat op zo’n 30 miljoen dollar. Op het hoogtepunt van 
zijn carrière gaf Escobar 3000 dollar per maand uit aan elastiekjes om zijn geld bij elkaar te 
houden. Op 2 december 1993 werd hij tijdens zijn arrestatie doodgeschoten.
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Op 9 november 2016 was zover: de jaarlijkse CIA uitwisseling! Dertien criminologen in spé vertrokken 
naar Hamburg. Deze grote havenstad in het noorden van Duitsland wordt het Venetië van het Noorden 
genoemd door haar talloze bruggen (de meeste bruggen van Europa, trouwens!). Bovendien is Hamburg 
de rijkste stad van Duitsland. Naast haar opmerkelijke geschiedenis is Hamburg ook een criminologisch 
interessante stad, kwamen wij te weten in het politiemuseum. Op het programma stonden onder andere 
een bezoek aan dit politiemuseum, twee lezingen op de Universiteit van Hamburg, een walking tour om 
de stad beter te leren kennen, een escaperoom en een bezoek aan kamp Neuengamme. Wil je weten 
hoe dit was? Lees dan vooral verder! 

Uitwisseling in Hamburg

Door Joris van Deursen

Om 12:00 uur had iedereen zich verzameld op station 
Rotterdam Centraal, om vanaf daar te vertrekken naar 
Amersfoort. Tijdens de treinrit heeft iedereen zich prima 
vermaakt, ofwel met het fabuleuze kaartspel ‘Balzakken’ 
ofwel met buitengewoon pittige puzzelboekjes. Sommige 
mensen bleken natuurtalenten te zijn in het oplossen van 
zulke puzzels! Een handige eigenschap, die nog van pas 
zou komen in de geplande escaperoom… Op Amersfoort 
zijn wij overgestapt op de trein naar Osnabrück, en 
daar moesten we de laatste overstap maken. Een halve 
hartverzakking verder nadat een Duitse conductrice ons 
doodleuk vertelde dat we in de verkeerde trein zaten en 
onze tickets dus ongeldig waren (niet waar, ze moest 
gewoon beter kijken!), kwamen we aan in Hamburg met 
een lichte vertraging. Het hostel lag erg dicht bij het 
treinstation en het was makkelijk te vinden. Best lekker, 
na zo’n treinreis van 6 uur! We waren in Hamburg en we 
konden van start gaan met het programma! 

Ach ja, het programma… Al snel kwamen we erachter 
dat veel dingen niet liepen zoals we gepland hadden. 
De Duitse criminologiestudenten met wie wij een aantal 
activiteiten georganiseerd hadden, bleken niet erg 
happig om hun afspraken na te komen. Afijn, met een 
beetje improvisatie, een hoop teamwork en een goede 
instelling hebben wij de uitwisseling alsnog weten 
te redden! Maar goed, die eerste avond verliep alles 
nog soepel. Na onze tassen gedropt te hebben in het 
hostel hebben wij gegeten in een prima restaurant in het 

centrum. Van al dat eten werden we toch wel een beetje 
dorstig, dus zochten we na het eerste avondmaal een 
Duitse pub op. Of nou ja, een Irish pub, maar die was net 
zo leuk. Een paar halve liters bier verder zat de stemming 
er nog altijd goed in! 

Dag 2 was aangebroken. We ontbeten in een koffiezaak 
op het treinstation. Wat stond daarna op het programma? 
Oh ja, de eerste lezing op de campus. Oh nee: de Duitse 
criminologiestudenten hadden ons een paar dagen voor 
ons vertrek verteld dat zij die week vakantie hadden en dat 
de geplande colleges dus zouden komen te vervallen… 
Het college op donderdag zou alsnog door kunnen 
gaan dankzij een hele aardige professor, het college 
op dinsdag zou vervangen worden door een rondleiding 
over de campus. Of toch niet? Toen we na het ontbijt 
naar de campus wilden vertrekken, sms’te zo’n fijne 
Duitse criminologiestudente dat de rondleiding niet door 
kon gaan omdat ze het helemaal vergeten was. Ze lag 
nog in bed en ze moest leren voor een tentamen. In haar 
vakantie?! Maar goed, na eventjes brainstormen besloten 
we zelf op pad te gaan. Tom (één van de drie) kwam op 
het geniale plan om het gloednieuwe concertgebouw in 
de haven te gaan bekijken, dus dat hebben we gedaan. 
Dat bood een prachtig uitzicht over de Hamburgse haven 

aan de ene kant en het oude stadscentrum aan de andere 
kant! Het was wel een beetje koud, dus gingen we daarna 
snel opwarmen met een hapje en een drankje. In de 
middag zijn we naar de roemruchte Reeperbahn gereisd 
om deze grimmige uitgaansbuurt te aanschouwen. De 
Wallen zijn er niks bij! Vieze oude mannetjes in smerige 
seksclubs waar voor de zwervers op de stoep liggen te 
slapen, knuffelend met goedkope wodkaflessen. Nou 
ja, toch leuk om gezien te hebben, hè!  In de middag 
brachten wij een bezoek aan het politiemuseum. We 
werden hier rondgeleid door een oud-politieman die 
inmiddels gepensioneerd was. Hij vertelde ons over een 
interessante geschiedenis van de Hamburgse politie 

Een paar halve liters bier 
verder zat de stemming 
er nog altijd goed in!
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In drie verschillende 
kamers hebben wij in 
teams van vier of vijf 
allemaal na zwoegen, 
zweten en zoeken de 
uitgang weten te vinden!

vanaf de 18e eeuw tot aan heden. Ook konden wij een 
levensechte politieachtervolging per dienstauto of 
helikopter beleven via een simulatie. Na ’s avonds weer 
heerlijk gegeten te hebben (in een restaurant waar één 
van de Duitse criminologiestudenten werkte!) begon ons 
volgende avontuur: de escaperoom! In een buurt die het 
best als grimmig kan worden omschreven bevond zich 
onze escaperoom. Na zwoegen, zweten en zoeken in 
drie verschillende kamers hebben wij in teams van vier 
of vijf allemaal de uitgang weten te vinden! Allemaal? 
Ja, allemaal. Dit was opnieuw een zeer geslaagde en 
gezellige avond die eindigde in een leuke Hamburgse 
pub. 

Dag 3: we moesten vroeg ons bed uit om op tijd te komen 
in kamp Neuengamme, dat toch nog een stukje ten 
zuiden van de stad Hamburg lag. Ongeveer anderhalf uur 
reden wij door besneeuwde landschappen. We waren 
iets te laat in Neuengamme aangekomen, maar gelukkig 
was onze gids nog later! We kregen een uitgebreide 
rondleiding door het kamp. In de Tweede Wereldoorlog 
was Neuengamme een werkkamp geweest waar 
gevangenen bakstenen moesten produceren. Onze 
gids vertelde ons zowel indrukwekkende als gruwelijke 
verhalen over de gebeurtenissen die daar hadden 
plaatsgevonden. Iedereen was diep onder de indruk. 
Met deze indrukwekkende verhalen in ons achterhoofd 
hebben wij vervolgens een bezoek gebracht aan 
het monument ter ere van de slachtoffers van kamp 
Neuengamme. Daarna keerden wij weer terug naar 
Hamburg. In de middag hadden wij niets meer op het 
programma staan. De jongens en meisjes splitsten zich 
af: terwijl de dames thee gingen drinken en winkelen, 
zochten de jongens een gezellige pub op om de balzak-
competitie voort te zetten onder het genot van een paar 
gele halve liters. In de avond hebben wij opnieuw met 
z’n allen lekker gegeten en hebben wij elkaar nóg beter 
leren kennen met een potje Never Have I Ever. 

Dag 4 was aangebroken, een dag met een vol programma. 
In de ochtend deden wij mee met een walking tour door 
het stadscentrum. Een vrolijke gids leidde ons rond door 
het Court House, de Speicherstadt en uiteindelijk de 
St. Michaelskirche. De gids vertelde ons opmerkelijke 
verhalen over de indrukwekkende geschiedenis van de 
stad Hamburg, met misschien wel als hoogtepunt de 
brand in 1842, die een groot deel van de stad vernietigde. 

Na van het uitzicht vanaf de kerktoren genoten te hebben 
vertrokken we dan toch echt naar de Universiteit van 
Hamburg, want deze reis was toch echt een uitwisseling! 
Op de campus hebben wij geluncht, waarna we in een 
oud campusgebouw een lezing kregen van een aardige 
professor. Het gebouw waarin de lezing gegeven werd, 
was moeilijk te beschrijven… Het is moeilijk je zo’n 
gebouw voor te stellen als je de campus van Woudestein 
gewend bent. Een technokelder is wellicht de beste 
omschrijving. Maar goed, de lezing was erg interessant 
en de professor vertelde op een boeiende manier! Het 
avondprogramma verliep dan weer niet helemaal zoals 
gepland (de Duitse studenten zouden een restaurant 
voor ons reserveren en vervolgens met ons uitgaan, 
maar toen wij bij het betreffende restaurant aankwamen, 
bleek dat er niet gereserveerd was en geen van de Duitse 
studenten aanwezig was). Gelukkig kon dit opnieuw met 
een beetje improvisatie weer prima opgelost worden: 
we hebben een ander restaurant in de buurt gezocht en 
vervolgens hebben we er zelf weer een gezellige avond 
van gemaakt in een kroeg!

Dag 5: de laatste dag alweer… Opnieuw moesten we 
vroeg opstaan om uit te checken en de trein terug naar 
Nederland te halen. Net als tijdens de heenreis vlogen 
de uren in de trein voorbij onder het genot van een paar 
potjes balzakken en Zweedse puzzels oplossen (deze 
waren echt extreem lastig, echt waar!). In de middag 
was iedereen weer veilig en wel terug op Rotterdam 
Centraal. Nadat iedereen elkaar had uitgezwaaid was de 
uitwisseling van 2016 dan echt tot een einde gekomen. 
Ondanks dat sommige dingen niet helemaal waren 
gelopen zoals gepland, heeft iedereen een fantastische 
week gehad! Door hier en daar een beetje te improviseren 
en te schuiven met het programma is alles op z’n pootjes 
terecht gekomen. Het was een superleuke week met een 
hechte, gezellige groep mensen! 
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Sloten koffie, energiedrankjes, ritalin of speed.  Steeds meer studenten grijpen naar allerlei 
hulpmiddelen om de concentratie hoog te houden. Dat is niet onopgemerkt gebleven in de commerciële 
hoek: bedrijfjes die concentratieverhogende middelen verkopen,schieten als paddenstoelen uit de 
grond. Enkele voorbeelden: Braincaps, Study Buddy, Studeerpil. Rotterdam heeft haar eigen variant: 
‘StudyCaps.’ CIA Magazine sprak met Ilya (23), student entrepreneurship aan de Hogeschool Rotterdam 
en eigenaar van StudyCaps . 

Rotterdams nieuwe ritalin: 
StudyCaps

Door Marko de Haan

‘Zelf ben ik wat overgevoelig voor cafeïne en ritalin. 
Van het eerste krijg ik hartkloppingen en van ritalin 
kan ik niet slapen. Als ik het gebruikte hielp het op 
korte termijn, maar de volgende dag was ik fucked.’ 
Ilya vertelt hoe hij op het idee is gekomen zijn product 
te maken. ‘Omdat het niet lukte met die producten ben 
ik gaan experimenteren:’ eerst langs De Tuinen voor 
relatief onschuldige producten zoals Rhodiola Rosea 
(een vetplant die concentratieverhogend zou werken, 
red.), maar daar merkte hij niets van. Dus toen ging 
hij producten bestellen in de States. ‘Daar zaten wel 
producten bij die zeker werkten, de wetgeving is daar 
minder strikt als in Nederland.’

Het idee om echt een bedrijf op te starten om 
concentratieverhogende middelen te verkopen kwam op 
het hbo. ‘Daar dealden ze echt veel in van alles en nog wat, 
ook illegale middelen. De studenten hadden duidelijk 
veel behoefte aan concentratieverhogende producten. 
Toen dacht ik: met mijn kennis kan ik een markt veroveren. 
Ik verzamelde diëtisten en geneeskundestudenten om 
me heen. Samen hebben we dit product ontwikkeld.’

Ilya heeft zijn feiten goed op een rijtje. Speciaal voor de 
gelegenheid opgetekend in een collegebundel, zodat 
alles wat hij zegt wel klopt. Hij praat gedreven over zijn 
product en schudt geregeld allerlei vaktermen uit zijn 
mouw over de middelen die hij in zijn ‘StudyCap’ heeft 
zitten.

 Wat is het product precies?
‘Het is een studiesupplement, een alternatief voor ritalin 
en dergelijke. Het heeft niet de nare bijwerkingen van 
ritalin zoals misselijkheid en slapeloosheid, maar het 
is wel concentratieverhogend. Het mooie is dat er ook 

nog geheugenbevorderende middelen in zitten,’ vertelt 
Ilya enthousiast. ‘Alle stoffen in het product zijn op 
lange termijn getest en mag ik dus gewoon op de markt 
brengen.’ Met de geneeskundestudenten claimt Ilya te 
hebben gezorgd voor wetenschappelijke onderbouwing. 
‘Voor geïnteresseerden terug te vinden op mijn site.’

Wat doet het met je als je het gebruikt?
Zelf gebruikt hij het gemiddeld twee keer in de week. Hij 
legt uit wat er bij hem gebeurt: ‘Na drie kwartier ongeveer 
krijg je zin om iets te doen: een proactief gevoel, maar niet 
opgefokt. Iets wat veel mensen met koffie wel hebben; 
dan gaan ze stuiteren of nerveus worden. Over de hele 
dag - ongeveer zes tot acht uur -  is er een geleidelijke 
afgifte van energie uit de pil.’

Drugs zijn het volgens hem zeker niet. ‘Het verschil met 
de drugs die studenten in toenemende mate gebruiken 
is dat het je lichaam niet afbreekt. Het werkt juist 
concentratieverhogend, geheugenbevorderend en je 
informatieverwerking neemt toe,’ beweert Ilya.

Het is dan ook niet verslavend volgens jou?
Ilya schudt zijn hoofd: ‘Je moet bij producten die werken 
altijd oppassen dat je er niet afhankelijk van wordt, ik 
denk dat dat bij mijn product ook zo is. Je zult sowieso 
geen afkickverschijnselen hebben zoals bij speed: trillen 
of slapeloosheid. Als je het dagelijks gaat gebruiken 
dan zal het misschien zo zijn je niet meer zo goed kunt 
concentreren als je het niet gebruikt. Dat is logisch.’

Is er controle op dit soort producten?
‘Zeker, je moet je product aanmelden bij de Nederlandse 
Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Als klanten 
klachten indienen komen ze langs om je product te 
controleren. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je claims maakt 
die niet blijken te kloppen of als je er verboden middelen 
in hebt zitten.’ 

En? Hoe loopt de verkoop?
‘Als ik zou willen, zou ik er van kunnen leven, maar dan 
zou ik geen geld meer kunnen stoppen in het bedrijf om 
het groter te maken,’ glimlacht Ilya. Hij is voorlopig niet 
van plan achterover te leunen. ‘Ik moet mijn concurrenten 
voor gaan zijn, dus alles wat ik verdien gaat in het bedrijf 
zitten om zo groot mogelijk te worden.’
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Twee werelden komen samen
Samen de wijk beter, schoner en gezelliger maken. Ook dit jaar organiseert de goededoelencommissie 
in samenwerking met stichting Move een project op een Rotterdamse basisschool om samen met de 
leerlingen een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk onderwerp.

Door Cathy van der Velden

Dit jaar hebben de enthousiaste leerlingen van groep 
7a van de basisschool de Catamaran in IJsselmonde 
ervoor gekozen om de wijk op te vrolijken. In deze 
wijk in Rotterdam Zuid ergeren de bewoners zich aan 
de hoeveelheid afval op de straten en in de sloten. 
Om deze reden willen de leerlingen zich inzetten om 
buurtbewoners bewust te maken van het afval om 
zodoende de wijk een positievere uitstraling te geven.

 Van afval naar kunst
Tijdens de denk- en doesessies op de school en in de 
wijk opperden de leerlingen een verscheidenheid aan 
ideeën. De studenten waren bijzonder verrast door de 
creativiteit van de leerlingen. De aangedragen ideeën 
om de wijk te verbeteren varieerden van het bouwen 
van stromingsmachines in het water tot het plaatsen van 
afschrikkende afbeeldingen van gewonde dieren langs 
de sloten. Het plaatsen van een oranje prullenbak in de 
vorm van het hoofd van Donald Trump was toch wel het 
meest originele idee. 
Uiteindelijk is er voor een iets realistischere benadering 
gekozen, namelijk het recyclen van afval tot een 
kunstwerk en deze vervolgens te plaatsen in het 
buurthuis in de wijk. 

Rabi: Ik vind het project 
heel leuk, omdat we nu 
veel leren over de natuur.

Eugene, Ouissam & 
Romaissa: We gaan onze 
wijk beter maken. Dat 
is toch fantastisch 
om aan bij te dragen?

Nassim: Ik weet 
eigenlijk niet wat ik 
het leukste vind, want 
ik vind alles van het 
project gewoon leuk.

Om dit idee te realiseren, hebben de leerlingen plastic 
flessen, blikjes en geld ingezameld. Ook hebben zij flyers 
en posters gemaakt om buurtbewoners te attenderen op 
het schoon houden van de wijk. Tijdens de feestelijke 
afsluiting zal het kunstwerk gepresenteerd worden in het 
bijzijn van familie, vrienden en scholieren. 

In de collegebanken 
Naast de maatschappelijke relevantie van dit project, 
probeert de commissie tevens de leerlingen persoonlijk 
enthousiast te maken voor het studentenleven. Het is 
ons niet onbekend dat de stap om te gaan studeren voor 
leerlingen uit een aandachtswijk om allerlei redenen 
veelal groter is dan voor hen die niet afkomstig zijn uit 
zogenoemde wijken. Om de scholieren iets mee te 
geven van het studeren, wordt er een uitstapje naar de 
universiteit georganiseerd. De leerlingen zullen een 
rondleiding krijgen over de campus en een college 
volgen van Prof. Dr. Van Swaaningen. 

Wil je ons project volgen? Kijk dan op www.
stichtingmove.com of op facebook.nl/stichtingmove of 
kom gezellig naar de feestelijke afsluiting op 30 maart 
vanaf 15u @ Buurthuis PIT 010 IJsselmonde 

Onze partners in dit project zijn Stichting Move, groep 7a 
van de Catamaran in IJsselmonde en Buurthuis PIT 010 
IJsselmonde.
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Sommige soorten delicten worden specifiek gerelateerd aan verslaving. Deze delicten worden gepleegd 
onder invloed van drugs en/of alcohol of worden gepleegd om aan (geld voor) drugs te komen. Wat 
zijn de factoren die hierbij een rol spelen? Op welke manier kunnen we dit het beste aanpakken? 

Middelenmisbruik en criminaliteit
waarom er vooral op behandeling moet worden ingezet

Door Joost Vergeer

Een verslaving aan alcohol en/of drugs wordt vaak in 
verband gebracht met criminaliteit. Dit is niet zo gek, 
aangezien 60% van de justitiabelen in detentie een 
probleem heeft met alcohol of drugs. Uit het onderzoek 
van Lammers e.a. (2012) blijkt dat problematische 
drugsgebruikers drie tot vier keer vaker criminaliteit 
plegen dan mensen die geen problemen hebben met 
drugs. Vooral bepaalde soorten criminaliteit worden 
veel vaker door een verslaafde gepleegd dan een niet-
verslaafde.

Vermogenscriminaliteit is een soort criminaliteit 
die verslaafde veel meer plegen dan niet-
verslaafden. Problematische drugsgebruikers plegen 
vermogenscriminaliteit om aan geld te komen voor 
hun drugs. Het wordt dus gedaan uit economische 
noodzaak, want drugs zijn niet al te goedkoop. Er lijkt 
een relatie te zijn tussen vermogenscriminaliteit en 
drugscriminaliteit. Hoe kan dit worden verklaard? De 
eerder genoemde economische noodzaak is een theorie 
waar redelijk wat bewijs voor is. Een andere verklaring 
is dat mensen die een criminele inslag hebben, eerst 
vermogenscriminaliteit plegen en dat dit later dan leidt 
tot drugsgebruik. In Lammers e.a. (2012) wordt de 
relatie tussen drugs en criminaliteit als een interactie 
gezien. Volgens hen is het waarschijnlijk dat mensen 
die op jonge leeftijd kleinere criminaliteit plegen, eerder 
problematische gebruiker worden en daardoor op latere 
leeftijd zwaardere criminaliteit gaan plegen. Voor deze 
theorie is geen sterk empirisch bewijs, maar het geeft 
wel aan dat het niet zo is dat drugs voorafgaan aan 
criminaliteit of andersom. 

Een ander soort criminaliteit, waar verslaafden vaker mee 
in aanraking komen, is verwervingscriminaliteit. Dat is 
vrij logisch, want verwervingscriminaliteit is criminaliteit 
die het verkrijgen van drugs behelst. Aangezien het bezit 
en de handel van harddrugs illegaal is in Nederland, 
worden drugsgebruikers die hun spul kopen natuurlijk 
vaker voor dat soort misdaden opgepakt.

Een laatste soort waar verslaafden vaker mee in 
aanraking komen is geweldscriminaliteit. Mensen, 
die een alcoholverslaving hebben, hebben een 12 
keer hogere prevalentie voor geweld. De helft van de 

alcoholverslaafden pleegt geweld tegen zijn of haar 
partner. Uit onderzoek blijkt dat er meer huiselijk 
geweld is in huizen die in een buurt staan met een hoge 
concentratie aan plekken waar je alcohol kan kopen. 
Verklaringen voor de relatie tussen drugsgebruik en 
geweldscriminaliteit zijn onder andere dat er geweld komt 
kijken bij de drugshandel en conflicten in de drugshandel. 
Een andere verklaring is dat er een psychologisch factor 
is die drugsgebruik en gewelddadig gedrag bepaalt, 
bijvoorbeeld sensatiezucht. Sommige drugs kunnen 

60% van de justitiabelen in detentie een 
probleem heeft met alcohol of drugs

daarnaast mogelijk de kans op gewelddadig gedrag 
bij mensen vergroten. Tot nu toe zijn daar alleen voor 
cocaïne aanwijzingen voor (Lammers e.a., 2012).

Het meeste onderzoek daarentegen is gedaan naar de 
relatie tussen alcoholgebruik en gewelddadig gedrag. 
Het lijkt erop dat een directe relatie tussen alcohol en 
geweld bestaat. Hoe meer je drinkt, hoe groter de kans 
is op gewelddadig gedrag. Mensen, die al problemen 
hebben met gedragscontrole en mensen die bijvoorbeeld 
al een grotere drang naar sensatie hebben, zijn vaker 
gewelddadiger als ze onder invloed zijn. Ze zijn dan 
nog vatbaarder voor geweld. Een andere interessante 
verklaring voor de relatie tussen geweld en alcohol is 
de theorie dat mensen die denken dat ze onder invloed 
eerder agressief of seksueel worden dat ook zullen zijn. 
Iemand kan dan bijvoorbeeld minder goed onderscheid 
maken of een ander persoon ook met hem of haar naar 
bed wil. Dit is een reden waarom bij seksueel geweld 
vaak drank of drugs in het spel is. Een laatste factor 



33 CIA ACTIVITEITEN

Het wordt dus gedaan uit 
economische noodzaak, want 
drugs zijn niet al te goedkoop

Bronnen
https://www.om.nl/onderwerpen/straffen-maatregelen/maatregel-inrichting/
S. M. M. LAMMERS, S.E. SOE-AGNIE, H.A. DE HAAN, G.A.M. BAKKUM, E.R. POMP, H.J.M. NIJMAN, (2012). Middelengebruik en criminaliteit: Een overzicht. 
TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 56(2014)1, 32-39.
Goderie, M. (2008). Problems and care needs of ISD-subjects. Verwey-Jonker Instituut.

hierbij is dat een bepaalde context ook van belang is 
voor het ontstaan van agressie. In het uitgaansleven 
komt bijvoorbeeld meer agressie voor dan tijdens een 
tuinfeestje.

Hoe pak je deze criminaliteit van problematische drugs- 
en alcoholgebruikers het beste aan? De oplossing is 
eigenlijk heel voor de hand liggend: help deze mensen 
van hun verslaving af. Uit onderzoek blijkt dat mensen 
die aan hun verslaving worden behandeld, minder 
recidive plegen. Dit kan voor vermogenscriminaliteit 
verklaard worden met de theorie van economische 
noodzaak. Wanneer iemand minder of geen drugs nodig 
heeft, is er minder geld nodig en dus minder reden om 
te gaan stelen. Daarnaast is er ook minder kans op 
verwervingscriminaliteit als iemand minder drugs nodig 
heeft.

In Nederland wordt dit deels erkend door een speciale 
maatregel voor verslaafde veelplegers, namelijk met 
de Instelling Stelselmatige Daders (ISD-maatregel). 
De ISD-maatregel is speciaal voor mensen die vaak 
met justitie in aanraking komen en last hebben van 
een verslaving aan alcohol of drugs. In de helft van de 
gevallen zijn mensen met een verslaving aan meer dan 
één soort middelen verslaafd. In de instelling worden 
deze veelplegers behandeld aan hun verslaving om 
het recidive na vrijlating te verlagen. De plaatsing in 
de instelling is in principe voor twee jaar, in die tijd 
is er natuurlijk ook sprake van beveiliging van de 
maatschappij tegen criminaliteit door deze veelplegers. 
Veel daders met een verslaving, die anders weer een 
korte gevangenisstraf zouden krijgen, waarin moeilijk 
een gedragsverandering bewerkstelligd kan worden, 
komen hiervoor in aanmerking. De ISD-maatregel 

is dus een middenweg tussen behandeling en het 
beveiligen van de maatschappij tegen criminaliteit 
door deze verslaafden. In andere landen zijn er ook 
meer repressievere aanpakken. In de Verenigde Staten 
bestaat er in sommige staten het ‘three strikes and 
you’re out’-beleid. Dit houdt in dat als je drie keer voor 
een zelfde soort misdaad gepakt wordt, je uiteindelijk 
voor langere tijd de bak in gaat. Ze veronderstellen dus 
dat mensen ervoor kiezen om veel misdaden te plegen. 
Aangezien we hadden vastgesteld dat veel veelplegers 
ook verslaafd zijn, geef je indirect aan dat het een 
keuze is. In een extreem voorbeeld van repressief 
antidrugsbeleid wordt gevoerd in de Filipijnen. President 
Duterte beloofde na zijn verkiezingen doodleuk dat hij 
alle drugsverslaafden zou vermoorden. Dit is naar mijn 
mening natuurlijk zeer kwalijk, want ik zie een verslaving 
toch vooral ook als een ziekte. Het gebruik van alcohol 
en drugs heeft vaak al meer invloed op mensen die al wat 
verminderde functies hebben. Het heet niet voor niets 
een verslaving, je komt er vaak niet zo makkelijk vanaf. 
Je komt dus ook niet zo snel af van de problemen die een 
verslaving met zich meebrengen. Ik pleit er daarom voor 
dat er nog meer op behandeling en zorg wordt ingezet. 
Het heeft geen zin om mensen telkens vast te zetten 
zonder iets aan de oorzaak van hun problemen en de 
criminaliteit te doen. Extreem beleid als ‘three strikes 
out’ in Amerika en de slachting van drugsverslaafden in 
de Filipijnen zijn daarom in mijn ogen volstrekt ridicuul. 

Al met al, er moet vooral worden ingezet op 
behandeling van de verslaving van problematische 
middelengebruikers. Dit zorgt voor minder recidive 
doordat er minder drugs gekocht hoeft te worden 
en er dus ook minder gestolen wordt om die drugs 
te bekostigen. Daarnaast blijken mensen met een 
alcoholverslaving veel vaker gewelddadig gedrag te 
vertonen. De partner is hiervan vaak de dupe. Aangezien 
het vaak mensen zijn die al problemen hebben die 
verslaafd raken, is behandeling de beste manier 
om criminaliteit te verminderen. Deze mensen een 
gevangenisstraf geven is slechts een tijdelijke oplossing 
om overlast te verminderen.
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Drugsdocumentaires zijn er in overvloed. Van de war on drugs tot medisch gebruik. In verschillende 
landen verandert de mening over drugs en steeds meer landen legaliseren een deel van het drugsproces. 
De volgende documentaires laten ieder een ander aspect zien van de drugswereld, zoals de verschillende 
soorten, het gebruik als medicatie, de legalisering en de teelt. Tevens zal er een bonusdocumentaire 
bespreken: dat wat wij wettelijk gezien niet als drugs beschouwen, maar wat zeker een groot (potentieel 
verslavend en ongezond) probleem is binnen de sportwereld, namelijk doping. Daar waar momenteel 
een eigen war on drugs plaatsvindt.

Drugsdocumentaires

Door Anne-Claire Romijn

World’s Most Dangerous Drug (National Geographic: 
2014)
Meth staat voor methamfetamine en dit kan wel eens de 
gevaarlijkste soort drug zijn, als we deze documentaire 
moeten geloven. Het is goedkoper dan cocaïne en 
iedereen kan het zelf maken. Meth maakt niet alleen de 
huid kapot, ook de organen moeten er aan geloven. Zelfs 
de hersenen, van motoriek tot de herinneringen van een 
aan meth verslaafde, worden volledig kapot gemaakt. Er 
wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van meth: 
van een bijproduct van de boerderij tot de drug die wij nu 
kennen. Deze ontwikkeling gaat gepaard met de komst 
van verkoudheidsmedicijnen, waaruit meth gemaakt kan 
worden. Als laatste wordt er aandacht besteed aan de 
verslaafden en hun weg naar het afkicken van de meth.

Cijfer: 7/10

Weed (CNN: 2015)
Weed is een documentaire waarin cannabis voor 
medisch gebruik centraal staat. Er wordt aandacht 
besteed aan de veranderingen in het brein bij medische 
gebruikers en zwaar verslaafden. Zo kan cannabis zelfs 
ziektes als kanker bestrijden. Een meisje van 5, dat lijdt 
aan een hevig vorm van epilepsie, staat centraal in deze 
documentaire. Het resultaat is verbijsterend: van 300 
aanvallen per dag naar 1 per week. Deze documentaire 
laat tegelijkertijd zien wat voor controversie dit met 
zich meebrengt. De samenleving en de toevoer van de 
speciale drugs (met een laag verslavend gehalte) zijn 
slechts twee van de problemen waarmee de ouders van 
dit meisje te maken krijgen. Tevens wordt er aandacht 
besteed aan de kanker behandelingen aan de hand 
van cannabis. Deze documentaire geeft meerdere 
kanten weer: de onderzoekers, hoe de levens van de 
gebruikers veranderen, de wietteelt met betrekking tot 
deze specifieke vorm van cannabis en de politieke blik 
op gebruik van cannabis als medicatie voor kanker of 
epilepsie. 

Cijfer: 8/10

Foute Shit! De lange mars naar legalisering van 
cannabis (NPO 2: 2017) 
Nederland stond in de 20e eeuw bekent als het walhalla 
van de drugsscene. Echter, waar ons drugsbeleid en het 
daarop gebaseerde gedoogbeleid nog relatief hetzelfde 
is gebleven, hebben andere landen ons ingehaald. 
Deze documentaire besteedt aandacht de Amerikaanse 
staat Colorado. Deze staat heeft wiet volledig 
gelegaliseerd. Tevens wordt er aandacht besteedt 
aan bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden bij de 
wietteelt en het gevaar dat eruit voortvloeit. Ook wordt 
het drugsbeleid in Nederland besproken en wat er nu mis 
mee is. De aandacht ligt op de criminele onderwereld die 
de wietteelt overneemt. Daar waar witwassen veelvoudig 
plaatsvindt en waar pesticiden wederom een gevaar is 
voor de consument. Deze documentaire laat een mooi 
contrast zien tussen de Amerikaanse en Nederlandse 
aanpak van drugs en legt de aandacht op de wietteelt en 
het gevaar van pesticiden. 

Cijfer: 8/10

The secrets of doping: how Russia makes its winners 
(ADR: 2014) 
Yuliya en Vitaliy Steparov komen in contact met een Duitse 
journalist. Een enorm dopingschandaal wordt naar buiten 
gebracht. Systematisch en structureel dopinggebruik 
was de normaalste zaak voor sporters. Iedereen deed 
mee: coaches, sportartsen, de sporters zelf, maar ook 
hoge politieke functionarissen. Deze documentaire 
betreft het begin van de dopingonthullingen, die tot de 
dag van vandaag de Russische sporters als een donkere 
wolk achtervolgt. 

Cijfer: 9/10
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Geachte Gerrit,

De komende week ga ik op wintersport. Lekker de hele dag 
skiën en de hele nacht après-ski. Daar heb ik wel genoeg 
energie voor nodig. Alleen is bovenop de Mont Douverceant 
maar weinig pep te koop. Ik vraag me dan ook af of jij, als 
smokkelkenner, wat tips hebt om goed Nederlands product 
mee te nemen naar het buitenland.

Dutchie1996

Beste Dutchie1996,

Ten eerste raad ik je zeer sterk aan om erg op te passen 
met het meenemen van drugs over de landsgrenzen . 
Ook ik ben niet ongeschonden gebleven en ik zat nog 
wel in de perfecte positie om te smokkelen . Neem dus 
bij voorkeur niets mee naar het buitenland. Vooral 
in Azië en de VS kan een heel klein beetje poeder een 
heleboel jaren opleveren . Gebruik in het buitenland 
gewoon minder, minder, minder!

Mijn eerste tip is: regel iemand die het voor je doet, dan 
zit jij altijd veilig. Verder weet iedereen dat je de pillen 
in je sok kan proppen , maar het is al handiger om een 
wat forse pleister op je been te plakken , wellicht met 
wat mooi nepbloed erop. Onder zo’n pleister kan je best 
een paar gram kwijt. Enthousiaste beveiliger die daar 
onder gaat gluren . Ook in (gesloten) zakken snoep past 
veel . Iedereen heeft smintjes bij zich , daar kan heus 
een ander wit pilletje tussen zitten . Mijn laatste tip is 
om bovenal een goede advocaat te hebben . Kijk bij het 
college strafrecht dus goed wie er vooraan zit en alle 
vragen stelt. Deze mensen kan je over een aantal jaar 
nodig gaan hebben . Beste Neusje,

Het liefst haal ik mijn spul in Zuid-Amerika. Daar 
zijn nu een hoop kleine boerderijtjes waar mensen op 
heel ecologisch verantwoorde manier, volgens de oude 
tradities product kweken van een prachtig niveau. 
Dus geen massaproductie, maar echt vakmanschap. 
Poeder waarbij je de liefde je neus in voelt stuiven . 
Online zijn dan ook prachtige kookvakanties beschik-
baar, waar je met een reisgroep langs de lokale boeren 
van Colombia gaat, om te zien hoe daar de planten 
groeien en waar je de verse producten mag proeven . 
Gelukkig is het in Rotterdam ook mogelijk om aan 
goed spul te komen . De ligging van de stad aan de 
haven zorgt voor een zeer regelmatige toestroom van 
snuif. Mijn vaste dealer werkt sinds enige tijd voor de 
gemeente . Juist deze inbedding in de lokale overheid 
zorgt voor een stabiele situatie aan de aanbodszijde, 
waarbij zowel een hoge kwaliteit en de afwezig-
heid van bemoeizuchtige agenten gegarandeerd kan 
worden . Deze goede jongen is te bereiken op 06-
515559 [RED. Nee, Ger. Die informatie mag je hier 
niet publiceren .]

Beste Gerrit,

Ik ben nieuw in Rotterdam en dat is toch wel spannend, een nieuwe, grote 
stad. Ik ben al enige tijd op zoek naar een gezellige en betrouwbare plek om 
aan Colombiaans moedpoeder te komen. Als insider, heb je wat tips over waar 
ik aan de beste sos kan komen?

Alvast bedankt,
Neusje!

Vraag het Gerrit!
Voor dit magazine staat hier advies van Gerrit G. Als expert op een aantal gebieden kan Gerrit jullie 
helpen met jullie meest brandende vragen over verdovende middelen en internationale handel.
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