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Grens
overschrijdend

Ga voor goud.

De Collegebundel

Meest geliefd. Meest gebruikt.

De Collegebundel van Wolters Kluwer bevat
een zorgvuldige selectie van alle wetten die
je tijdens het komend studiejaar nodig hebt.
Hiermee heb je goud in handen!
•
•
•

je vindt razendsnel de wetsartikelen
die je nodig hebt
je sleept door de slimme indeling nooit
onnodig met twee delen
je kunt de wettenbundel ook gratis
online raadplegen via Navigator

Meer informatie: wolterskluwer.nl/collegebundel

INHOUD 3

IN DIT MAGaZINE
ACHTERGROND
19
20
26
30

Slachtoffers in alle soorten en maten
Anonymous
De madams van de onderwereld
Link tussen terrorisme en stropen

ACTUEEL
6
10

Rotterdam, drugsstadt?!
De vluchtelingencrisis

OPINIE
33

Over mijn eerste dag als student

CIA ACTIVITEITEN
7
9
17
24
28

Fotopagina
De Beroepsoriëntatiedag
Fotopagina
XVIIe stelt zich voor
Studiereis naar Dublin & Belfast

Vooraf
Beste leden,
Na een zomer hard zwoegen, ligt het het tweede magazine
dan eindelijk voor u. Samen met de redactiecommissie
heb ik getracht weer een interessante editie neer te
zetten. Het magazine is gevuld met artikelen passend bij
het thema ‘Grensoverschrijdend’. Een erg breed thema,
waardoor veel bijzondere onderwerpen aangesneden
kunnen worden. Daarnaast wil ik graag de nieuwe
eerstejaars welkom heten! Lees vooral de artikelen
die speciaal gericht zijn aan jullie, om alvast bekend te
worden met de Erasmus Universiteit en deze prachtige
studievereniging. Ook wil ik graag alle redactieleden
bedanken voor hun inzet en onuitputtende creativiteit het
afgelopen jaar. Dan wordt het nu tijd om het stokje over
te dragen aan mijn opvolger, Janne Landsman. Heel veel
succes komend jaar, geniet en maak mooie herinneringen!
Ik wens u veel leesplezier!
Isabel de Graaf
h.t. Commissaris Media XVIe bestuur
der Studievereniging Criminologie In Actie
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Beste leden,
Ik hoop dat jullie net als ik hebben genoten van de
zomervakantie en weer met een frisse blik het nieuwe
collegejaar in gaan. In het afgelopen jaar heb ik met veel
plezier deel uit mogen maken van de redactiecommissie
van CIA. Ik vind het een grote uitdaging om een stap
verder te zetten en ik kan dan ook met trots zeggen
dat ik het stokje over mag nemen van Isabel. Met veel
enthousiasme en energie ga ik het komende jaar de
functie van Commissaris Media op mij nemen. Samen
met de redactiecommissie ga ik hard werken om mooie
artikelen voor jullie te kunnen leveren, zowel in het
magazine als online. Ik wil graag Isabel bedanken voor
haar steun en inzet in het afgelopen jaar. Voor nu wens
ik jullie veel leesplezier en alvast veel succes voor het
komende collegejaar!
Met vriendelijke groet,
Janne Landsman
f.t. Commissaris Media XVIIe bestuur
der Studievereniging. Criminologie In Actie
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Beste leden der studievereniging Criminologie in Actie,

Het zestiende bestuur van CIA
Jisca Rakké – Voorzitter
Sibèle Tosun – Secretaris
Lara de Jong – Penningmeester
Daan Metz – Commissaris Externe Betrekkingen
Milou Andriessen– Commissaris Interne Betrekkingen
Isabel de Graaf – Commissaris Media

De zomer is weer voorbij gevlogen en het XVIe bestuur
en ik hebben genoten van onze welverdiende vakantie.
De laatste taken worden afgerond en dan is ons
bestuursjaar toch echt ten einde. En wat voor jaar! Dankzij
jullie hebben wij CIA weer tot een hoger niveau getild op
zowel educatief, sociaal en professioneel gebied. Ik wil
dan ook alle (actieve) leden hartelijk danken voor alle
inzet en hun enthousiasme. Hopelijk zijn jullie CIA nog
lang niet zat en mag het nieuwe bestuur jullie aankomend
collegejaar weer verwelkomen bij alle activiteiten. Verder
wens ik mijn opvolgster, Joanne te Voortwis, en de rest
van het XVIIe bestuur enorm veel succes toe aankomend
jaar. Ik kan jullie met zekerheid stelen dat dit één van de
mooiste jaren van je leven wordt!

Redactie CIA Magazine
Isabel de Graaf
Louise Huijbregts
Joris van Deursen
Jill Stigter
Janne Landsman
Aan dit nummer werkten mee
Lisa van Reemst
Pieter van Berkel
Naomi van der Valk
Reggery Gravenbeek
Joanne te Voortwist
Lieke van der Meule
Jeffrey Dijkshoorn
Wouter Staats
Maaike van der Wal
Simone Kruit
Vera van Beek
Erik Jaspers

Met vriendelijke groet,
Jisca Rakké
h.t. Voorzitter XVIe bestuur
der Studievereniging Criminologie In Actie

Eindredactie
Isabel de Graaf
Vormgeving
Isabel de Graaf
Druk
Gildeprint
Oplage
750 exemplaren
Lidmaatschap CIA
Voor maar 18 euro ben je al lid van de studievereniging
CIA. Het magazine krijg je twee keer per jaar toegestuurd.
Daarnaast ontvang je ook Fiat Justitie van de Juridische
Faculteitsvereniging Rotterdam. Ben je al lid van de JFR dan kun
je kosteloos lid worden van CIA. Studeer je geen Criminologie
of niet aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar wil je wel
op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten rondom
CIA en het CIA magazine ontvangen? Dan kun je buitengewoon
lid worden. Voor het opzetten geldt een schriftelijke
wederopzegging (vóór de maand augustus van het nieuwe
collegejaar).
Verspreiding
Het CIA Magazine wordt verspreid onder de leden van CIA, de
leden van de sectie Criminologie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en onder diverse relaties en sponsors van CIA.
Postadres
Erasmus Universiteit Rotterdam
Kantoor (L)0.06
Postbus 1700, 3000 DR Rotterdam
Website
www.svcia.nl
Mailadres
info@svcia.nl
CIA Magazine
Niets uit deze opgave mag worden overgenomen en/of
worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de redactie.

Geachte leden der studievereniging Criminologie In
Actie,
We staan weer aan de start van een nieuw academisch
jaar vol nieuwe uitdagingen en avonturen. Samen met
het nieuwe bestuur mag ik deze vol trots als voorzitter
met jullie gaan beleven. Ook kunnen we terugblikken op
een prachtig jaar wat het XVIe bestuur op fantastische
wijze heeft geleid, met een informele alsook een
professionele uitstraling. We zijn daarom vereerd dat
wij in hun voetsporen mogen treden. Vele leerzame en
gezellige activiteiten, borrels en feestelijkheden liggen
in het verschiet, waar wij ontzettend veel zin in hebben.
Ik hoop jullie allen hierbij te mogen verwelkomen en er
samen weer een levendig jaar van te maken!
Met vriendelijke groet,
Joanne te Voortwis
f.t. Voorzitter XVIe bestuur
der Studievereniging Criminologie In Actie
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Welkomstwoord
vanuit de sectie
Beste criminologen in spe,

Beste studenten,
Welkom bij dit jaar van jullie studie! Een speciaal welkom
voor de studenten die dit jaar aan hun studie Criminologie
beginnen. Hopelijk hebben jullie er zin in je dit jaar en
volgende jaren te verdiepen in het onderwerp criminaliteit,
wat altijd relevant lijkt te blijven. Het onderwerp wordt
niet alleen vaak aangesneden door journalisten, ook de
auteurs van beleids- en wetenschappelijke literatuur
raken er niet over uitgepraat. Tijdens jullie studie zullen
jullie je verdiepen in verschillende vraagstukken en
partijen gerelateerd aan criminaliteit. Zo zullen jullie
meer te weten komen over oorzaken, reacties en
preventie van criminaliteit. Daarmee is Criminologie een
studie die disciplines combineert en dat zie je ook aan
de blokken in het eerste Bachelorjaar. Na een blok dat
een inleiding geeft in de Criminologie, wordt ook apart
aandacht besteed aan methodologische, juridische en
sociaal wetenschappelijke onderwerpen. Deze blokken
leggen de basis voor de brede interdisciplinaire kennis
en vaardigheden die een criminoloog in het werkveld
dient te hebben.
De studie Criminologie gaan jullie doen bij de Erasmus
School of Law (ESL) van de Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR), wat betekent dat jullie elkaar al snel
gaan tegenkomen bij de onderwijsgroepen, practica
en hoorcolleges. In kleine groepen gaan jullie de
stof met elkaar bediscussiëren. Naast dat dit goed is
voor de studie, zou het ook zomaar kunnen dat jullie
tijdens de studie vrienden voor het leven maken en wie
weet ontdekken jullie samen meer van de mooie stad
Rotterdam. Vergeet natuurlijk niet het maximale uit de
boeiende studie Criminologie te halen, want ook dat
is een investering in de toekomst. Van harte welkom
namens alle docenten en tot snel!
Lisa van Reemst
Docent Criminologie aan de ESL

Welkom aan de Erasmus School of Law in Rotterdam!
Mijn complimenten voor de uitstekende keuze om
Criminologie te gaan studeren in deze bruisende
wereldstad. In het eerste jaar van de studie zullen
jullie kennis gaan maken met de fundamenten van
Criminologie en proberen we jullie enthousiast te maken
voor deze wetenschappelijke discipline. Dat laatste is
een dankbare en ook vrij eenvoudige taak, omdat jullie
op dagelijkse basis geconfronteerd worden met allerlei
criminologische vraagstukken. Deze actualiteit zal op
verschillende manieren terugkomen in het curriculum.
Soms als voorbeeld tijdens een hoorcollege om de
verplichte wetenschappelijke literatuur te verduidelijken
of meer tot leven te brengen en soms in de vorm van
een casus of probleem waar jullie in kleinere groepen
onder leiding van een tutor over brainstormen,
wetenschappelijke informatie over verzamelen en
vervolgens uitgebreid over discussiëren.
Het onderwijs wordt verzorgd en begeleid door een
gemotiveerd team van docenten en tutoren die, iedereen
vanuit hun eigen onderzoeks- en onderwijsexpertise ,
jullie wegwijs zullen proberen te maken in de wondere
wereld van de Criminologie. Om dit leerproces te laten
slagen is interesse, motivatie en de nodige inzet van
jullie kant een belangrijke basisvoorwaarde.
Namens de sectie Criminologie wens ik jullie veel succes
en plezier met het eerste jaar van de studie. Geniet van
al het moois dat de stad en de fraaie campus te bieden
heeft. Ik zie uit naar de start van het academische jaar en
hoop jullie begin september uitgerust en gemotiveerd te
ontmoeten tijdens het vak Inleiding Criminologie.
Robby Roks
Universitair Docent Criminologie
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Rotterdam, Drugsstad?!

Drugscriminaliteit is misschien wel de meest voor de hand liggende vorm van grensoverschrijdende
criminaliteit. Wanneer je het nieuws een beetje in de gaten houdt, valt op dat ons mooie Rotterdam,
met haar grote haven, daarin een grote rol speelt. Regelmatig verschijnen er krantenkoppen als: ‘’Weer
grote drugsvangst Rotterdamse haven’’ (Metro, 16 november 2016) en ‘’155 kilo cocaïne tussen bananen
in haven Rotterdam’’ (RTLNieuws, 27 maart 2018). Dit artikel geeft je een inkijkje in de heimelijke
drugswereld die schuilgaat in de haven van Rotterdam.
Door Louise Huijbregts

In 2016 werd een recordhoeveelheid van 13.000 kilo
cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Eén jaar
later, in 2017, was dit 6.000 kilo (Sonnemans & De Ree,
2018). Betekent dit dat de drugshandel via de haven
afneemt of hebben de autoriteiten in 2017 gewoon minder
drugs kunnen onderscheppen? Dit is niet helemaal
duidelijk, omdat het erg moeilijk is om in te schatten
welk percentage van de totale cocaïnehandel wordt
onderschept. Het lijkt er wel op dat smokkelbendes de
haven van Antwerpen boven de haven van Rotterdam
hebben verkozen voor het smokkelen van drugs
(Sonnemans & De Ree, 2018). De belangrijkste oorzaak
hiervoor is waarschijnlijk het feit dat de Rotterdamse
haven een stuk moderner is dan de Antwerpse haven. De
containeroverslagbedrijven op Maasvlakte II zijn over het
algemeen erg gemoderniseerd, waardoor criminaliteit,
waaronder drugssmokkel, sneller wordt gedetecteerd.
Echter, de drugshandel in Rotterdam is zeker nog geen
opgelost probleem. 6.000 kilo cocaïne is een heleboel en
dit is waarschijnlijk nog maar een klein deel van de totale
cocaïnesmokkel, laat staan van de totale drugssmokkel.
Het bestrijden van drugssmokkel is lastig en dat heeft
verschillende oorzaken.
Allereerst is het onmogelijk om alle containers die
binnenkomen in de haven te controleren op drugs.
Dagelijks komen er ongeveer 22.500 containers de
Rotterdamse haven binnen (Port of Rotterdam, 2018).
Het controleren van al deze containers zou ontzettend
veel tijd vergen en veel kosten met zich meebrengen.
Bovendien zal een drugssmokkelaar natuurlijk ervoor
zorgen dat de drugs helemaal achter in de container
liggen, het liefst goed verborgen onder of achter
goederen. Dit maakt het opsporen van drugs nog lastiger,
waardoor criminele organisaties mee kunnen liften met
de reguliere goederenstroom (Politie, 2018).

Rotterdam is onze mooie
havenstad, en mag nooit
een drugsstad worden

Daarnaast krijgen smokkelbendes vaak hulp van
binnenuit. Persoonlijk denk ik bij het woord ‘corruptie’
aan politieagenten in Zuid-Amerika die smeergeld
aannemen van criminelen. Het blijkt echter dat corruptie
ook in de Rotterdamse haven voorkomt. Momenteel
worden twee Rotterdammers en een Schiedammer
ervan verdacht dat zij criminelen op het afgesloten
haventerrein hebben toegelaten, zodat zij gesmokkelde
drugs uit een container konden halen (ANP, 12 januari
2018). Op deze manier wordt drugssmokkel gemakkelijk
gemaakt, terwijl de opsporing ervan wordt bemoeilijkt.
Kortom: hoewel smokkelorganisaties tegenwoordig
sneller voor de Antwerpse dan voor de Rotterdamse
haven kiezen om drugs Europa in te voeren, heeft de
Rotterdamse haven nog steeds te kampen met een
drugsprobleem. Het is lastig om dit probleem op te lossen,
omdat het onmogelijk is om alle scheepscontainers te
controleren en omdat sommige havenmedewerkers
samenwerken met de criminelen. De Rotterdamse haven
zal moeten blijven moderniseren, zodat criminaliteit
beter bestreden kan worden. Dit is heel belangrijk:
Rotterdam is onze mooie havenstad, en mag nooit een
drugsstad worden.

Bronnen:
ANP. (12 januari 2018). Opnieuw medewerker haven Rotterdam vast voor corruptie en drugshandel. Geraadpleegd op 12 juni, van https://www.nu.nl/binnenland/5083745/opnieuw-medewerker-havenrotterdam-vast-corruptie-en-drugshandel.html
Metro (16 november 2016). Weer grote drugsvangst in Rotterdamse haven. Geraadpleegd op 10 juni, van https://www.metronieuws.nl/nieuws/rotterdam/2016/11/weer-grote-drugsvangst-in-rotterdamsehaven
Politie (2018). Verdachten aangehouden voor drugsinvoer Rotterdamse haven. Geraadpleegd op 13 juni, van https://www.politie.nl/nieuws/2018/april/17/verdachten-aangehouden-voor-drugsinvoerrotterdamse-haven.html
Port of Rotterdam (2018). Feiten & cijfers. Geraadpleegd op 12 juni 2018, van https://www.portofrotterdam.com/nl/onze-haven/feiten-en-cijfers
RTLNieuws (27 maart 2018). 155 kilo cocaïne gevonden tussen bananen in haven Rotterdam. Geraadpleegd op 10 juni, van https://www.rtlnieuws.nl/nederland/155-kilo-cocaine-tussen-bananen-in-havenrotterdam.
Sonnemans, S. & Ree, H. de. (2018). Cokesmokkel neemt af in Rotterdamse haven. Geraadpleegd op 10 juni 2018, van https://www.ad.nl/rotterdam/cokesmokkel-neemt-af-in-rotterdamse-haven~a1e5dd4f/
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Alle ruimte om het
beste uit jezelf te halen
Ook dat is #werkenbijpwc

PwC is een netwerk
van firma’s in 157
landen met meer dan
223.000 mensen,
waarvan ruim 4.700
in Nederland. Wij zien
het als onze taak om
kwaliteit te leveren
op het gebied van
assurance-,
belasting- en
adviesdiensten.

Je wilt consultant worden en bent weliswaar bijna klaar met je studie, maar nog lang niet
uitgeleerd. Dat komt goed uit. PwC heeft volop dynamische startersfuncties binnen Advisory.
Je hebt toegang tot een wereldwijd netwerk en deelt je kennis, ideeën en vragen met de beste
professionals uit je vakgebied. Je werkt in multidisciplinaire teams met collega’s die elkaar
inspireren. Ook daarom vind je bij PwC veel mensen met verschillende opleidingen en culturele
achtergronden.

Een wereld vol kansen
Jouw carrière is wat het is: van jou. Jij bepaalt, wij bieden je de kansen. Op uitdagend werk
dat er toe doet. Om het maximale uit jezelf te halen. Om mee te bouwen aan vertrouwen in de
maatschappij en een bijdrage te leveren aan het oplossen van belangrijke problemen. Je wordt
intensief begeleid en er is volop ruimte voor jouw ambitie en persoonlijke keuzes. We bieden
afwisselende werkzaamheden bij vooraanstaande klanten.

Verras jezelf en je klanten
Om onze klanten te verrassen, blijven we zoeken naar nieuwe invalshoeken. Want alleen
door onszelf uit te dagen, komen we tot de beste oplossingen op het gebied van Deals en
Consulting. Daarom helpen we je graag verder bij het ontdekken van je sterke punten. Met
coaching, inspirerende collega’s, opleidingen en de mogelijkheid te switchen tussen sectoren
en vestigingen. Of je gaat een korte of langere periode naar het buitenland. Als het om jouw
ontwikkeling gaat, kent PwC geen grenzen. Kijk voor evenementen, stages en vacatures op
www.werkenbijpwc.nl.

The opportunity of a lifetime
© 2017 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 3412089) Alle rechten voorbehouden.
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De Beroepsoriëntatiedag
Elk jaar vindt de beroepsoriëntatiedag (BOD) plaats in Rotterdam, Leiden of Amsterdam. 17 mei 2018 was
Leiden de uitverkorene! De BOD is een dag waarbij alumni uit de drie bovengenoemde steden bij elkaar
komen om jou alles te vertellen over wat er allemaal mogelijk is na de prachtige studie criminologie.
Benieuwd wat zij allemaal verteld hebben? Lees dan snel verder!
Door Isabel de Graaf

De alumni waren afkomstig uit verschillende
bedrijfssectoren. Er waren mensen aanwezig die in de
compliance sector werken bij grote bedrijven zoals
KMNG en ING, maar ook medewerkers van de politie en
cybersecurity specialisten!
De dag begon met een lekkere kop koffie of thee op
de Universiteit van Leiden, waarna we al snel aan de
workshops konden beginnen. Ik had me opgegeven
voor de LinkedIn workshop, waar ik heel veel aan heb
gehad! Dankzij twee recruiters van een groot bedrijf,
weet ik nu precies hoe mijn LinkedIn profiel eruit moet
zien. Aan de hand van hun eigen ervaring als recruiter
lieten zij namelijk zien op basis waarvan zij potentiële
werknemers selecteren. Erg interessant en daarnaast
gelijk een nieuwe connectie erbij!
Vervolgens was het tijd voor de eerste alumnironde. Maar
liefst drie alumni vertelden hoe zij bij hun huidige baan
terecht zijn gekomen en wat hun werk precies inhield.
De compliance sector was goed vertegenwoordigd en
is steeds meer booming onder criminologen. Het was
opvallend dat zij hun baan vooral hebben gekregen
door het lopen van stages. Iets om in het achterhoofd
te houden! Naast alle interessante verhalen was er ook
de ruimte om vragen te stellen. Want wat is compliance
nou eigenlijk precies en waarom werken hier steeds
meer criminologen? Compliance gaat over het naleven
van de huidige wet- en regelgeving binnen financiële

instellingen. Alles waar een wet overtreden kan worden,
is interessant voor een criminoloog. Zo kan er gekeken
worden naar witwassen aan de hand van verdachte
transacties (AML), maar ook of bepaalde bedrijven,
particulieren of banken bijdragen aan de financiering
van terrorisme (CFT).
Tijdens de tweede alumnironde kwam een cybersecurity
specialiste en een werknemer van de politie aan bod.
Er werden vragen gesteld als: wat kan een bedrijf doen
om haar website beter te beveiligen? En hoe ben je
terechtgekomen bij de politie? De cyberspecialiste
vertelde dat zij bedrijven beveiligd door ‘in te breken’
in de websites van haar klanten. Op die manier kan ze
laten zien wat de zwakke plekken zijn van de website. De
werknemer van de politie vertelde dat zij wederom via
een stage bij haar huidige baan terecht is gekomen.
Na alle interessante verhalen, was er nog een
mogelijkheid om na te praten en te netwerken. Zoals
ik had geleerd bij de LinkedIn workshop: connect met
iedereen die je gesproken hebt! Mede dankzij deze dag
en alle alumni heb ik een beter beeld over mijn toekomst.
Ben je klaar om de eerste stap richting jouw toekomst te
zetten? Houd dan onze facebookpagina in de gaten voor
de volgende editie van de BOD en raak geïnspireerd door
de verhalen van alumni.
Hopelijk tot dan!

Houd onze facebookpagina in de gaten voor de
volgende editie van de beroepsoriëntatiedag!

De vluchtelingencrisis en
mensensmokkel
De vluchtelingencrisis. Als gevolg van armoede en oorlog in landen als Syrië, Afghanistan, Eritrea,
Nigeria en Somalië, verlieten veel mensen huis en haard op zoek naar veiligheid en een beter leven
(NRC, 2015). Dit zorgde voor 1.257.610 asielaanvragen in Europa in 2015 (Vluchtenlingenwerk,
2018). Een explosieve stijging ten opzichte van 2014, toen er ‘slechts’ 563.345 asielaanvragen werden
ingediend (Vluchtelingenwerk, 2018). Als gevolg van deze stijging raakten Europese landen in de
problemen: waar en hoe moesten zij al deze mensen opvangen? Dat is echter niet het enige probleem
dat de vluchtelingencrisis met zich heeft meegebracht. Ook de criminaliteit is toegenomen, omdat
mensenhandelaren profiteren van de kwetsbare situatie waarin vluchtelingen zich bevinden.
Door Louise Huijbregts

Asiel in Nederland
In 2015 vroegen 58.880 mensen asiel aan in Nederland
(Vluchtelingenwerk Nederland, 2018). Dat lijkt niet
veel ten opzichte van het totaal aantal asielaanvragen
in Europa in 2015, namelijk 1.257.610. Echter, dit is
een verviervoudiging ten opzichte van de voorgaande
jaren: het gemiddeld aantal asielaanvragen lag tussen
2013 en 2013 namelijk rond de 15.000 asielaanvragen
per jaar (Vluchtelingenwerk Nederland, 2018). Van de
58.880 asielaanvragen werd 19,6% afgewezen. Met
andere woorden: 11.364 mensen moesten terug naar hun
herkomstland. Hierbij zullen vast mensen zitten die daar
een redelijke levensstandaard hadden, maar over het
algemeen worden deze mensen teruggestuurd naar een
land vol armoede of oorlog.
Met behulp van de Vreemdelingenwet wordt bepaald
welke vluchtelingen wel en welke geen asiel krijgen. Er
zijn twee beschermingsgronden. De eerste grond wordt
‘vluchtelingenschap’ genoemd en een persoon krijgt
bescherming van de Nederlandse regering onder deze
grond, als deze persoon in zijn thuisland een gegronde
vrees heeft voor vervolging op basis van bijvoorbeeld
zijn ras, godsdienst of politieke overtuiging. De tweede
grond heet ‘subsidiaire bescherming’ en dit houdt in dat
iemand bescherming krijgt van de Nederlandse regering
als hij of zij bij uitzetting gevaar loopt op foltering of
onmenselijke behandeling in het land van herkomst.
Alle andere redenen, bijvoorbeeld ernstige armoede of
oorlog in het land van herkomst is niet voldoende.

Het leven van een illegale
vreemdeling is niet gemakkelijk

Er zal dan bijvoorbeeld moeten worden bewezen dat de
oorlog direct tot gevolg heeft dat de betrokken persoon
onmenselijk behandeld zal worden als hij terugkeert naar
zijn herkomstland. Kortom, asiel krijgen in Nederland is
niet zo gemakkelijk. Ditzelfde geldt voor andere landen
in Europa, omdat de asielregels in heel de EU gelden.
Geen grond voor asiel, maar toch naar Europa?
Veel mensen die leven in een erbarmelijke situatie
zien geen andere uitweg dan het erop wagen en naar
Europa te vertrekken, ook al weten zij dat ze geen asiel
zullen krijgen. Deze mensen worden vaak illegalen
vreemdelingen: vreemdelingen die niet in het bezit zijn
van een geldige verblijfsvergunning (Politie, g.d.). Zij
proberen zo veel mogelijk onder de radar te blijven, omdat
zij uitgezet zullen worden als ze worden opgemerkt. Het
leven van een illegale vreemdeling is niet gemakkelijk,
omdat illegale vreemdelingen niet gedocumenteerd zijn
en daarom geen recht hebben op bijvoorbeeld zorg of
uitkeringen.
Omdat deze mensen niet opgemerkt willen worden,
kunnen zij ook niet zomaar een vliegtuig of trein pakken
naar Nederland. Vliegtickets of kaartjes staan op naam,
waardoor hun identiteit direct bekend zou zijn bij de
Nederlandse overheid. Een deel van de vreemdelingen
kan zo’n trein- of vliegticket ook niet betalen, maar
over het algemeen zijn het juist de meer welvarende
vreemdelingen die de mogelijkheid hebben om het
herkomstland te verlaten. Zij gaan dus niet per trein of
vliegtuig, maar krijgen vaak hulp van mensensmokkelaars.
Ze betalen hen en de mensensmokkelaars zorgen
vervolgens dat de vreemdelingen naar Europa worden
gebracht.

ACTUEEL 11
Veel migranten krijgen op hun
doorreis naar europa te maken
met erbarmelijke omstandigheden
De werkwijze van mensensmokkelaars
Mensensmokkelaars hebben geen typische werkwijze,
maar er zijn wel een aantal lijnen te trekken. Allereerst
zijn er individuele mensensmokkelaars die af en toe een
migrant helpen om naar Nederland te komen (Staring,
Engbersen, Moerland, De Lange, Verbrug, Vermeulen
& Weltevreden, 2005). Zij doen dit vaak uit medelijden
of omdat zij graag mensen willen helpen. Ook bestaan
er gelegenheidsnetwerken van mensensmokkelaars: dit
zijn tijdelijke samenwerkingsverbanden die gecreëerd
worden om één of een aantal ‘klussen’ te klaren (lees:
migranten over de grens te helpen) (Staring et al., 2005).
De netwerken verschillen erg van samenstelling. Deze
hangt af van de vraag van de migranten. Soms zijn er
bijvoorbeeld corrupte douanebeambten nodig binnen het
netwerk, terwijl een andere ‘klus’ vereist dat er kapiteins
bereid zijn om migranten mee te nemen op hun schip.
Tot slot bestaan er gelaagde samenwerkingsverbanden.
Dit zijn semipermanente samenwerkingsverbanden met
een hiërarchie (Staring et al., 2005). Deze verbanden
lijken meer op een legaal bedrijf en alle betrokkenen
hebben hun eigen rol. Het is logisch dat een individuele
mensensmokkelaar niet evenveel mensen kan
smokkelen als een gelaagd samenwerkingsverband.

in
2015
vroegen
58.880
mensen asiel aan in NEderland
De band tussen de smokkelaar of smokkelorganisatie
en de migrant verschilt ook. Soms kan een migrant de
bestemming bepalen en bepaalt hij ook wat het verloop
van de reis zal zijn (Van Liempt & Doomernik, 2006).
In dit geval is er vaak een vriendelijke relatie tussen
de migrant en de smokkelaar en is de smokkelaar
slechts de facilitator van het geheel. De migrant heeft
dan de touwtjes in handen. Ook kan het zo zijn dat de
bestemming wordt bepaald door onderhandelingen door
de migrant en de smokkelaar (Van Liempt & Doomernik,
2006). In dit geval hebben de migrant en de smokkelaar
beide inspraak in de reis en hoe deze verloopt. Tot slot
bepaalt soms de smokkelaar de bestemming en heeft de
migrant hier geen inspraak in (Van Liempt & Doomernik,
2006). De smokkelaar zal de bestemming bepalen aan
de hand van zijn connecties in dat land, de winst die hij
zal maken en de risico’s die hij zal lopen als hij de migrant
naar een land vervoert.

Het bovenstaande betekent dat mensensmokkelaars
heus niet altijd gewelddadig zijn tegenover hun klanten.
Echter, een gelaagd samenwerkingsverband kan
veel meer migranten vervoeren dan een individuele
smokkelaar, waardoor de meeste gesmokkelde
migranten met een gelaagd samenwerkingsverband of
een tijdelijk samenwerkingsverband in aanraking komen.
Deze verbanden hebben vaak minder humanitaire
motieven en willen vooral geld verdienen. Zij gaan dan
ook minder goed met de migranten om en geweld komt
binnen deze verbanden vaak voor. Je kunt je verder
voorstellen dat hoe groter het smokkelnetwerk is, hoe
minder inspraak migranten hebben op het verloop en
de bestemming van hun reis. Migranten die door een
individu gesmokkeld worden, bepalen vaak zelf of
in overleg met de smokkelaar, waar zij heen gaan en
hoe dat zal gebeuren. Migranten die door een gelaagd
samenwerkingsverband gesmokkeld worden, hebben
vaak helemaal geen idee waar zij terecht gaan komen.
De vluchtelingencrisis heeft gezorgd voor veel vraag
naar
mensensmokkelaars.
Mensensmokkelaars
hebben de toename in werk met beide handen
aangepakt en smokkelen meer mensen dan ooit van
arme landen naar het welvarende Europa. Hoewel
niet alle mensensmokkelaars gewelddadig zijn,
– er zijn ook mensensmokkelaars die mensen uit
medelijden vervoeren – krijgen veel migranten op
hun doorreis naar Europa te maken met erbarmelijke
omstandigheden, variërend van mishandeling tot
slechte leefomstandigheden. Om te kunnen vluchten
uit de onhoudbare situatie waarin zij zitten in hun
herkomstland, moeten zij nog meer ellende doorstaan,
terwijl zij vaak grote geldbedragen neertellen om te
worden vervoerd door mensensmokkelaars. Naar mijn
mening moeten criminelen die zo gewetenloos omgaan
met onschuldige mensen, hard worden aangepakt!
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Common Study Session
Kent
23-04-2018 t/m 01-12-2017
Voor de leken onder ons, een Common Session is een halfjaarlijkse bijeenkomst waar het hart van
kritische en culturele criminologen sneller van gaat kloppen. Elf universiteiten uit Europa en de
Verenigde Staten zijn hierbij aangesloten. Een Common Session is een bijeenkomst waar gedachten en
ideeën worden uitgewisseld, proefschriften worden verdedigd en waar professoren en medestudenten
samenkomen. Een uitgelezen kans om die ene auteur toch nog even te vragen hoe het ook alweer
precies zat in dat ene lastige artikel. Elke Common Session kent een overkoepelend thema waarbinnen
de lezingen vallen en welke het discours leiden binnen de debatten. Dit jaar vonden de Common Study
Sessions plaats in Canterbury op de Universiteit van Kent. Redactielid Joris van Deursen vertelt hoe hij
de CSS heeft ervaren.
Door Joris van Deursen

Op 23 april 2018 was het zo ver: een nieuwe editie van
de Common Study Sessions! Dit jaar was de University
of Kent in Canterbury de locatie van dit halfjaarlijkse
criminologie congres. Drie dagen vol interessante
lezingen, thesis verdedigingen en studenten presentaties
over uiteenlopende criminologisch relevante zaken,
maar uiteraard ook drankjes, een pub crawl en een
afscheidsfeest. Een perfecte gelegenheid om bekende
criminologen van over de hele wereld te ontmoeten
(denk aan Keith Hayward, Simon Cottee en Dave
Brotherton), die erg toegankelijk blijken en openstaan
voor gesprekken met studenten. Tevens een perfecte
gelegenheid om mede criminologie studenten uit andere
landen te leren kennen tijdens sociale activiteiten in de
avonden, maar ook om te horen met welke onderwerpen
en afstudeerprojecten zij zich bezighouden. Hieronder
volgt een kort verslag van de Common Study Sessions
met enkele interessante lezingen uitgelicht.
Na een dagtrip met een medestudent door Londen
ben ik zondagmiddag in het pittoreske Canterbury
aangekomen. Een niet-engelse strakblauwe lucht en
temperaturen in de 20 graden Celsius, maakten dit een
fantastische reis. Wij overnachtten op de campus van
de University of Kent, waar de Common Study Sessions
die week plaats zouden vinden. Een enorme campus,
zeker drie keer zo groot als onze campus Woudestein,
met veel verschillende studiegebouwen, eet- en
sportgelegenheden, parken en kroegen.

Ook van onze eigen Erasmus
Universiteit waren een
aantal sprekers aanwezig
Het thema van dit jaar was “Boundaries”. Een ongelooflijk
breed thema waar een enorm scala van criminologische
zaken onder valt. Aanvankelijk dacht ik bij dit thema
gelijk aan de vluchtelingenproblematiek en de massale
migratiestroom naar Europa, internationaal terrorisme
en wie weet zelfs internationale drugssmokkel of
milieucriminaliteit. Het thema “Boundaries” werd echter
ook in veel abstractere zin gebruikt in lezingen over
antiverkrachtingsmaatregelen, lynchen en jungle justice
in Nigeria, grensoverschrijdende Amerikaanse antiabortus regulaties, dierenrechten in de vleesindustrie
en homogeweld. In de volgende alinea’s zal ik enkele
interessante lezingen tijdens het congres beknopt
samenvatten.
De eerste lezing die ik opvallend goed vond, was van
Sarah Schreier van de Universiteit van Hamburg. De titel
van de presentatie van deze masterstudente luidde:
“Deviance – Pushing the boundaries of the norm(al)”.
Gedurende de 45 minuten die haar presentatie duurde,
vertelde ze uitgebreid over het begrip ‘deviance’, dat
in de Bachelor Criminologie in Rotterdam eveneens
uitvoerig behandeld wordt. Toch verschafte zij veel
nieuwe interessante informatie. Deviance wordt in het
algemeen omschreven als iets wat duidelijk verschilt
van wat als normaal of acceptabel wordt geacht.
Daarmee is deviance geheel afhankelijk van de normen
van de samenleving waarin het voorkomt. Omdat dit
per samenleving en context verschilt, wordt dit als
woordgrap ook wel ‘the most deviant subject of sociology’
genoemd. Vanuit een normatieve benadering levert
een schending van normen (dus deviance) een gevaar
voor de samenleving op. Normen worden soms echter
alleen duidelijk door het overschrijden van deze normen.
Sarah beschreef een experiment waarin onderzoekers
languit in de breedte op een fietspad gingen liggen en
daarmee de weg blokkeerden. Is dat deviance? Jazeker,
al was er voorheen geen duidelijke norm die dit verbood.
Door deviance worden sociale normen in dit geval dus
zelfs versterkt. Een andere benadering van deviance
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die van kleur verandert indien er drugs in je drankje
zijn gedaan. Interruptieve maatregelen zijn bedoeld
als de verkrachting al is begonnen. Zo bestaat de
antiverkrachtingscondoom, een controversieel apparaat
met scherpe tanden dat in de vagina geplaatst wordt.
Een vrij pijnlijke afstraffing voor een verkrachter. Een
ander voorbeeld was de antimolestatie-jas die een
elektrische shock afgeeft aan degene die de jas tracht
open te scheuren.

is de reactivistische benadering, beter bekend als de
labelling-theorie van Howard Becker. Deze stelt dat
deviance niet door de deviante actie komt, maar door
de reactie vanuit de samenleving die dit als deviance
bestempeld.
De tweede lezing die mij is bijgebleven was “Studying
narratives in the battle against an institutionalised
injustice: The animal products industry” van Whoopi
de Duffeleer van de Universiteit Ghent. Whoopi’s
masteronderzoek bestond uit ‘action research’,
wat inhoudt dat zij activisme met academisch
onderzoek combineerde. Zelf was zij verwoed
dierenrechtenactiviste. Via haar masteronderzoek wist
zij deze passie in haar studie criminologie te verwerken.
In haar onderzoek en ander activistisch onderzoek wordt
gebruik gemaakt van de zogeheten Socratic Method: een
filosofische manier van vragenstellen en interviewen. Zo
stelde zij de collegezaal voor het dilemma: kun je een
dier tegelijkertijd liefhebben en opeten? Hierop bleef
het verbazingwekkend stil. Zou je een hond opeten,
vroeg ze vervolgens. Een afkeurende reactie uit de
collegezaal. Zou je een varken opeten? Wat is dan het
verschil tussen een hond en een varken? Gedurende haar
lezing werd iedereen met de neus op de feiten gedrukt
van dieronterende omstandigheden in slachthuizen en
kromme redeneringen voor het neutraliseren van deze
omstandigheden. Persoonlijk houd ik ontzettend van
vlees eten, maar zelfs ik werd hierdoor aan het denken
gezet.
Ten derde viel de lezing van Farina Kronsbrein van
de Universiteit van Hamburg mij op. De titel van haar
presentatie was: “If only I had teeth down there – A critical
examination of rape prevention devices”. De link met
het thema ‘Boundaries’ van het congres was dan ook de
grenzen van de personal space. Kort belichtte zij bekende
en alom geaccepteerde antiverkrachtingsvoorwerpen
zoals pepperspray, maar ze stond uitgebreid stil bij
nieuwere en bovendien drastischere maatregelen.
Hierbij maakte zij een onderscheid tussen preventieve
en
interuptieve
maatregelen.
Bij
preventieve
maatregelen kan je bijvoorbeeld denken aan een
speciale app op je mobiel, een alarmhorloge of nagellak

De vierde lezing die ik wil belichten was die van Dave
Brotherton, professor van de Universiteit van New York,
over “Social banishment and the US criminal alien: Norms
of violence and repression in the deportation regime”. Als
onafhankelijke expert in de rechtszaal krijgt Brotherton
veel mee van de veranderde deportatieregulering in
de VS, sinds Donald Trump president is geworden.
Met een aanzienlijke grotere macht voor advocaten
kunnen illegale vreemdelingen met veel gemak het land
uitgezet worden, en bovendien wordt de dreiging van
deportatie als middel voor uitbuiting gebruikt. De ICE
(arrestatieteam voor illegale immigranten) is momenteel
zelfs het grootste arrestatieteam in de VS en in een
aantal staten is de politie bevoegd op te treden als ICE.
Tijdens arrestaties wordt in toenemende mate overbodig
geweld gebruikt. ICE-leden worden immers getraind
door de US Navy in Fort Bannington. Brotherton sprak
zich uit tegen deze doorgeslagen praktijk van immigratie
wetshandhaving in de VS onder het beleid van president
Trump.
Ook van onze eigen Erasmus Universiteit waren een
aantal sprekers aanwezig: Abdessamad Bouabid
sprak over de Marokkanenproblematiek in Nederland
waarbij hij het onderscheid tussen folk devils en folk
heroes benadrukte; Wytske van der Wagen besprak
het analyseren van cybercrime door een ANT lens en
brak daarmee de grenzen tussen mens en machine;
Daniëla van Noort presenteerde haar masterproefschrift
over “cross-border policies”; Naomi van der Valk ging
in op het veldonderzoek dat zij gaat doen in Perú naar
illegale goudwinning; professor René van Swaaningen
discussieerde uitvoerig met Dave Brotherton uit New
York over zijn boek “Immigration Policy in the Age of
Punishment”; en Fiep Classens presenteerde haar
masterproefschrift over neutralisatietechnieken in
gezondheidszorgfraude.
Samenvattend, de Common Study Sessions van April
2018 waren een groot succes! Het thema ‘Boundaries’
werd in abstracte zin behandeld in variërende lezingen
van sprekers (zowel professoren als studenten) van
over de hele wereld. Voor alle Rotterdamse studenten
van de Bachelor Criminologie kan ik het alleen maar
aanraden om deel te nemen aan de volgende Common
Study Sessions. Een unieke kans om de professoren te
ontmoeten van wie je boeken en artikelen leest tijdens
de bachelor en bovenal een unieke kans om mede
criminologie studenten te ontmoeten en je netwerk uit
te breiden. Wie weet sta jij daar over vier jaar zelf je
masterproefschrift te presenteren!

Enthousiast geworden? Ga dan mee naar de Common Study
sessions van 17 tot en met 19 oktober in kopenhagen!
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Interview met

reggery Gravenbeek

Ben je ook benieuwd naar de Rotterdamse straatcultuur en drugscriminaliteit? Reggery Gravenbeek,
geboren en getogen in Rotterdam-Zuid, is ervaringsdeskundige. Hij heeft een onverwachte criminele
carrière doorlopen. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat hij lang in de gevangenis heeft gezeten. Na
zijn straf uitgezeten te hebben, kwam hij in contact met regisseur en producent André Pijnappel met wie
hij uiteindelijk De Druk heeft gemaakt. Deze speelfilm is gebaseerd op zijn leven, over de ongeschreven
wetten van de straat en over de druk die hij ervaarde in die straatcultuur. Reggery was zo vrij om na ons
evenement in mei een aantal vragen te beantwoorden over De Druk, maar ook vooral om te vertellen hoe
het nu met hem gaat.
Door Isabel de Graaf

Waarom heet de film ‘De Druk’?
‘Eerlijk gezegd hadden we eerst een andere titel voor
de film, maar dan ging het te veel een ‘film’ worden. Het
moest wel een beetje serieus blijven. Iedereen herkent
een ander soort druk in de film, dus toen is het gewoon
De Druk geworden, ook een beetje een algemene titel.’
Hoe heb je de keuze gemaakt om juist deze soorten
‘druk’ te laten zien?
‘Die keuze heb ik niet alleen gemaakt, want ik heb de
film natuurlijk niet in mijn eentje gedraaid. Maar ik wilde
graag de prestatiedruk laten zien: het moeten voldoen
aan de verwachtingen van anderen. En andere mensen
die hebben meegeschreven aan de film, die hebben hun
druk erin gezet. Het gaat het meest om de druk die ik
ervaren heb, maar er zitten ook andere dingen in om de
film meer diepgang te geven.’
Wat betekent De Druk voor jou?
‘Het project De Druk is voor mij een manier om het
probleem bespreekbaar te maken voor de mensen die
de druk ervaren en tegelijkertijd om mensen die er niet
van afweten inzicht te geven. Dus te laten zien dat de
druk er is, want heel veel mensen wisten dat niet. Als ik
over mijzelf praat: toen ik bijvoorbeeld in detentie kwam,
begrepen mensen niet waarom ik sommige keuzes
maakte. Ze begrepen niet dat wij aan de verwachtingen
van de omgeving wilden voldoen, dat bracht druk met
zich mee. En heel veel mensen hadden zoiets van, hè
gebeurt dat hier? Dus vandaar dat dit voor mij een goede
manier was om het inzichtelijk te maken. Daarnaast is
het een manier om mensen te waaschuwen voor druk die
zij kunnen ervaren. Heel veel mensen ervaren het, maar
durven er niet over te praten. Dus het was voor mij ook
taboedoorbrekend.’
Denk je dat de plek waarin je bent opgegroeid, bij heeft
gedragen aan je criminele carrière?
Bij mij is het moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat het voor
veel andere mensen wel het geval is. Ik had best wat
andere mogelijkheden en kansen om dingen te doen.
Maar ik heb het zelf een beetje verkloot. Ik denk wel echt
dat het uitmaakt waar je opgroeit, want als je opgroeit
in een betere buurt (dus geen achterstandswijk), zal je
waarschijn een andere soort druk ervaren.

Naam:
Reggery Gravenbeek
Bekend van:
De film De Druk
Werkzaam bij:
Team Enkelband

www.nagesprekdedruk.nl
www.teamenkelband.com
/teamenkelband
@Reggery21

Wat heeft ervoor gezorgd dat jij uit de situatie bent
gekomen waar je die prestatiedruk zo erg ervaarde?
‘Detentie. Ik zat op een gegeven moment in een positie
waar ik geen kant meer op kon. Het was gewoon wachten
tot het fout zou gaan. Het is of detentie of de dood.‘

Andere mensen een tweede
kans geven, dat is ons doel
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Je hebt dus een hoop meegemaakt. Hoe gaat het nu
met je?
‘Het gaat nu goed met me. Want ik kan mijn negatieve
achtergrond op een positieve manier inzetten. Ik
geef voorlichting en lezingen in wijkgebouwen, op
middelbare scholen en zelfs op basisscholen. Ik word
ook weleens ingehuurd door de gemeente en ik help bij
de reclassering. Ik ben ook mijzelf aan het ontwikkelen
als filmmaker, dus ik mag echt niet klagen.’
Wat doe je bij de reclassering?
‘De reclassering is vaak niet op de hoogte van wat er
allemaal op straat afspeeld. Die mensen zijn booksmart
en ik ben streetsmart. Dus ik probeer ze dingen bij te
brengen uit mijn perspectief.’
Wat vertel je precies aan kinderen op de basisschool?
‘Criminaliteit begint op steeds jongere leeftijd. Vanaf
groep 8 spelen al bepaalde dingen in het hoofd van die
kinderen. Het is het moment dat ze gaan beginnen met
puberen, dus we proberen ze daar al aan te spreken,
om te voorkomen dat ze die stap naar criminaliteit gaan
maken. De lezingen op basisscholen daar zijn dus vooral
preventief.’
Wat vinden de docenten van jullie lezingen?
‘Zij zitten er altijd bij en vinden het erg interessant.
Als wij het gesprek aangaan met de kinderen, horen
de docenten ook wat er in die kinderen omgaat. In die
zin ben ik een beetje de schakel tussen de leerling en
de leerkracht, om erachter te komen wat er allemaal
afspeeld in zo’n klas.’
Tijdens het evenement heb ik ook iets gehoord over
Team Enkelband. Wat is dat precies?
‘Team Enkelband is opgericht door een jeugdvriend
van mij, Martin Miles. Hij kwam na detentie vrij met
een enkelband en hij zag dat er eigenlijk erg weinig
wordt gedaan voor gedetineerden met een enkelband.

Hij kreeg die enkelband om en verder werd hem geen
dagbesteding aangeboden, hij werd niet geholpen met
huisvesting en dat soort dingen. Hij raakte gefrustreerd.
Toen gingen mensen in zijn omgeving hem pushen: hé,
waarom doe je hier niet iets mee om te voorkomen dat
andere mensen die vrij komen ook in zo’n situatie komen?
Als oplossing heeft hij toen stichting Team Enkelband
opgericht. Hij geeft lezingen aan professionals, maar
ook aan ex-gedetineerden, zodat zij weten wat ze
moeten doen als ze vrij komen.Toen ik vrij kwam, zag
ik dat hij zich daarmee bezig hield en heb ik mij bij hem
aangesloten. Het motiveerde mij ook om op het rechte
pad te blijven. Ik zag hem iets goeds doen en daardoor
realiseerde ik dat ik dat ook kon. Dus nu geef ik ook
lezingen, maar dan vooral gericht op wat voor redenen er
zijn dat iemand de criminaliteit in gaat.’
Wat zou je willen meegeven aan mensen die op
dit moment in dezelfde positie zijn zoals jij 12 jaar
geleden?
‘Ik zou zeggen dat ze niet te veel waarde moeten hechten
aan wat mensen van je denken. Dat je niet moet voldoen
aan de verwachtingen van anderen. Uiteindelijk schiet je
er niks mee op.’
Hoe ziet verder jouw toekomst eruit?
‘We willen Team Enkelband naar een hoger niveau tillen,
waar we mensen ook echt dingen kunnen aanbieden.
Dat we bijvoorbeeld vroegtijdige schoolverlaters, en
ex-gedetineerden een duwtje in de goede richting
kunnen geven. We willen meer ervaringsdeskundigen
erbij gaan betrekken en ook dat nieuwe gezichten zich
bij ons aansluiten. Zo kunnen we doorgaan met mensen
helpen en hen op het juiste pad houden. Andere mensen
een tweede kans geven, om hun ervaring in te zetten om
weer andere mensen te kunnen helpen, dat is ons doel.
Verder wil ik mij ook verder gaan richten op het maken
van films.’
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Eerstejaars

Over het eerste jaar
Beginnen met een nieuwe opleiding, het blijft spannend, zeker omdat je aan het begin staat van de beste
tijd van je leven. Om jullie, de aankomende eerstejaars, een indruk te geven hoe het eerste studiejaar
ervaren wordt, vertellen Janne Landsman en Pieter van Berkel hoe zij hun eerste jaar hebben ervaren als
criminologiestudent.
Door Janne Landsman & Pieter van Berkel

Janne Landsman

Ontzettend leuk dat je dit tijdschrift in handen hebt! Dit
betekent (waarschijnlijk) dat je komend collegejaar
gaat beginnen aan je eerste jaar Criminologie aan de
EUR. Ik vond het erg spannend om te starten aan het
grote studenten avontuur: een nieuwe stad, nieuwe
mensen, een onbekende school en een nieuw huis
waar ik ineens moest leren om voor mezelf te zorgen.
Het jaar werd goed ingeluid met de PAP-week en de
Eurekaweek waar ik leuke mensen heb ontmoet die
mijn eerste jaar onvergetelijk hebben gemaakt. Ik ben
lid van de redactiecommissie van CIA, waarbij ik al veel
artikelen heb mogen schrijven, onder andere voor dit
magazine! Ik zou jullie allemaal aanbevelen om actief
lid te worden, want je leert veel en komt in contact met
leuke mensen. De borrels en feestjes van CIA zijn altijd
erg gezellig en ook is er ruimte voor criminologisch
relevante uitjes zoals een bezoek aan een Tbs-kliniek.
De studie bevalt mij nog steeds erg goed. Ik vind de
lesstof die we krijgen interessant en vind het daardoor
stiekem helemaal niet erg om mezelf op te sluiten op
mijn kamer om te studeren. Het is hard werken, maar
als je de stof bijhoudt, is het prima te doen. Mijn tip voor
jullie: neem jezelf niet te serieus en fouten maken mag!
Ik heb veel klunzige dingen gedaan en ongemakkelijke
momenten meegemaakt, maar dat hoort er allemaal
bij. Ik heb bijvoorbeeld in de Eurekaweek voor een zaal
studenten gezegd dat ik onderzoeker wilde worden en
toen de docent vroeg waarom ik dit wilde, raakte ik in
paniek en het enige wat ik kon uitbrengen was: omdat
mijn moeder dat ook doet! Deze uitspraak achtervolgt
me nog steeds… Ik wens jullie heel veel plezier komend
jaar!

Pieter van Berkel

Het allereerste jaar van m’n studie, dat was even
wennen. Je ontmoet nieuwe mensen, je bent langer
bezig met studeren en je gaat misschien zelfs wel het
huis uit. Dit waren allemaal nieuwe ontwikkelingen die
ik niet echt gewend was, maar de studievereniging en
studentenvereniging hebben mij hierbij geholpen. Naast
het feit dat de studievereniging vaak interessante dingen
organiseert, zoals gastcolleges en uitstapjes naar een
gevangenis, worden er ook veel feesten georganiseerd.
Zelf zat ik bij het Feest en Bier Instituut (FBI) van de
studievereniging CIA. Hierdoor leerde ik niet alleen
wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een
feest, ook heb ik op de feesten zelf nieuwe mensen
leren kennen. Naast de studievereniging CIA zit ik ook
bij A.R.S.R. Skadi, een studentenroeivereniging. Genoeg
plekken om nieuwe vrienden te maken dus! Die had ik
ook wel nodig, want zonder genoeg mensen om je heen
die in hetzelfde schuitje zitten, had ik het niet gered. Alles
samengenomen heb ik ontzettend genoten van mijn
eerste jaar studeren en ik kan jullie alleen maar aanraden
om aan zoveel mogelijk activiteiten deel te nemen.
Hopelijk zie ik jullie bij de activiteiten van volgend jaar!
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De Scriptie van...
Naomi van der valk

Na de bachelor criminologie stromen veel 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. Naomi van der Valk volgt de master ‘Corporate and Organized
Crime’ in Rotterdam. Zij schrijft haar scriptie over illegale goudwinning in Peru.
Door Naomi van der Valk

Stage lopen, op exchange en afstuderen? Dit kan
allemaal tegelijk bij de master in Rotterdam. Nadat ik de
bachelor in Leiden heb afgerond, besloot ik om de master
‘Corporate and Organized Crime’ te volgen in Rotterdam.
Het internationale karakter sprak mij aan, omdat ikzelf in
de toekomst in een internationale omgeving terecht zou
willen komen. Toen in September de master begon, heb ik
gelijk mijn ideeën met René van Swaaningen besproken
en hebben we er werk van gemaakt. Zodoende ben ik
aangenomen als ‘Assistent Politieke Afdeling’ bij de
Nederlandse Ambassade te Lima, Perú. Na het laatste
tentamen van de master in April, vertrok ik naar Lima om
hier zes maanden stage te lopen en tegelijkertijd mijn
scriptie te schrijven.
De Nederlandse Ambassade in Lima wilde graag dat
ik de route van het illegale goud zou onderzoeken.
Dit omdat Nederland vorig jaar het zogeheten ‘Gold
sector Agreement’ heeft getekend, wat betekent dat
de overheid samen met de goudindustrie ervoor moet
zorgen dat alleen verantwoordelijk en eerlijk goud
gebruikt wordt in Nederland (en Europa). Het land met
het meeste goud van Zuid-Amerika is Perú en helaas is
dit niet alleen verantwoordelijk en eerlijk goud. Perú is
ook koploper als het gaat om illegaal goud. Het probleem
met illegaal goud is dat het gepaard gaat met ontbossing
van de Amazone (zo’n 70.000 hectare bos is al verloren
gegaan), kinderarbeid, gedwongen prostitutie en
mensenhandel. In bordelen bij de goudmijnkampen zijn
meisjes te vinden van slechts 12 jaar oud die hun lichaam
verkopen.
Het illegale goud wordt op een gegeven moment legaal
gemaakt, en daar kom ik dus bij kijken. Door middel van
interviews en veldwerk, tracht ik erachter te komen hoe
het illegale goud wat geproduceerd wordt in Perú, in
de internationale economie terecht komt. Dit betekent
dat ik in September een bezoekje ga brengen aan de
Peruaanse Amazone (niet geheel zonder risico, maar
daar ben je criminoloog voor). Mijn doel is om de supply
chain van het illegale goud duidelijk te krijgen en aan te
kunnen geven op welke punten het goud precies wordt
witgewassen. Ik verwacht een sterk aandeel van de
Peruaanse Staat hierbij, aangezien corruptie hier meer
een norm is dan een uitzondering. Uiteindelijk moet mijn
onderzoek vertaald worden naar een beleidsplan zodat
de Nederlandse Ambassade in Lima hiermee aan de
slag kan. Samen met de Peruaanse autoriteiten zal dan
gekeken worden naar concrete oplossingen.

De Nederlandse Ambassade
in Lima wilde graag dat ik de
route van het illegale goud
zou onderzoeken
Aangezien ik pas net ben begonnen met mijn onderzoek
kan ik helaas nog geen resultaten delen, maar tot
nu toe heb ik het erg naar mijn zin! Een half jaar in het
buitenland wonen is een super ervaring en ik had eerlijk
gezegd niet gedacht dat dit nog in de master zou kunnen.
Verder heb ik al veel geleerd als assistent op de politieke
afdeling. Ik houd mij vooral bezig met mensenrechten,
vrouwenrechten en gedetineerdenbegeleiding. Dit houdt
in dat ik naar veel congressen, vergaderingen, events en
gevangenissen ga! De werkzaamheden zijn erg divers
en je wordt gelukkig niet als een stagiaire behandeld,
maar gewoon als een volwaardige medewerker wat
het werk nog interessanter maakt. Tenslotte help ik de
PUCP (Pontifica Universidad Catolica Del Peru) met het
opzetten van de opleiding Criminologie, want als er één
land is waar er nog veel te doen is voor criminologen, is
het Perú wel!
Saludos!

In dit magazine komt er een aantal klassieke criminologische onderwerpen naar voren. Deze vormen van
grensoverschrijdende criminaliteit hebben, ondanks dat ze allemaal het grensoverschrijdende aspect
hebben, iets gemeen: ze veroorzaken slachtoffers. Logisch, zou je denken, alle vormen van criminaliteit
zorgen toch voor een vorm van slachtofferschap? Maar sommige vormen van grensoverschrijdende
criminaliteit veroorzaken slachtoffers die niet passen in het conventionele plaatje wat wij hebben
van een slachtoffer. In dit artikel wordt dan ook aandacht besteed aan verschillende aspecten van
slachtofferschap met betrekking tot grensoverschrijdende criminaliteit.
Door Jill Stigter

Victimologie, of de wetenschappelijke studie van
slachtoffers en slachtofferschap, is een onderwerp
binnen de criminologie dat zich over de laatste jaren
flink heeft onderscheiden en is gegroeid (Hall, 2014).
Dit uit zich bijvoorbeeld in de aandacht voor de
betekenis van het strafproces voor het slachtoffer en
in de internationalisering van de victimologie (Van Dijk
& Letschert, 2011). Onderwerpen als oorlogsmisdaden,
genocide en georganiseerde criminaliteit zijn pas
de laatste paar decennia meer onder de aandacht
gekomen (Hall, 2014). Door globalisering, de steeds
groter wordende mobiliteit en de groei van het internet
zijn slachtoffers makkelijker bereikbaar voor de
georganiseerde misdaad, internationaal terrorisme en
internationale milieucriminaliteit (Van Dijk & Letschert,
2011).
Bij de transnationale georganiseerde misdaad is het
evident wie de slachtoffers zijn: mensen. Zij zijn nu
eenmaal de traditionele slachtoffers van delicten die ook
de schade die ze hebben opgelopen kunnen uitspreken
of benoemen. Wanneer je denkt aan non-traditionele
slachtoffers (het milieu, een complete samenleving,
dieren) dan is het moeilijk om daar soms de schade van
vast te stellen (Wright, 2011). Delicten als transnationale
milieucriminaliteit worden dan ook vaak gezien als
slachtofferloos vanwege het feit dat slachtoffers zich
niet bewust zijn van hun slachtofferschap of dat de
slachtoffers zich niet kunnen uitspreken. Daarnaast
ligt op transnationale milieucriminaliteit geen totaal
verbod. Dit betekent dat het bestaat uit legale handel
en illegale handel. Transnationale georganiseerde
misdaad is daarentegen wel compleet illegaal en dus
ook makkelijker te bestraffen (Wright, 2011).

Kruisbergen, Van De Bunt en Kleemans (2012) maken
naast de schade die slachtoffers ondervinden ook nog
onderscheid tussen systemic effects en neutralisaties
van sociale controle als dimensies van schade. De eerste
dimensie benoemd gevolgen voor de lokale economie of
de vastgoedsector. Het gaat dus echt om ondermijnende
effecten voor bepaalde systemen in de maatschappij.
De neutralisaties van sociale controle omvatten de
beeldvorming van daders die zichzelf als onkwetsbaar
zien en als het levende bewijs van het onvermogen van
de politie. Deze beeldvorming kan tot gevolg hebben
dat het gaat werken als een self fulfilling prophecy, dus
een zichzelf waarmakende uitspraak (Kruisbergen et al.,
2012).
De ondermijnende aspecten van transnationale
criminaliteit zijn voor een deel afhankelijk van de wijze
waarop de overheid op deze handelingen reageert
(Kolthoff & Khonraad, 2016). Hiermee wordt gedoeld
op het opstellen van adequaat beleid of het opstellen
van beperkingen. Nu maken criminelen gebruik van de
mogelijkheden die de overheid en andere instituties hen
bieden. Dit is voornamelijk te zien in de transnationale
milieucriminaliteit. De internationale wetgeving over
het handhaven is bijvoorbeeld erg vaag en spreekt zich
op sommige punten zelfs tegen (Van Dijk & Letschert,
2011).
Bij het zien van deze punten is het dus belangrijk
dat er overeenstemming ontstaat binnen wet- en
regelgeving over de legale en illegale aspecten van
transnationale handelingen. Daarnaast is transnationaal
slachtofferschap een te onderbelicht onderwerp binnen
de criminologie waar nog zeker meer onderzoek naar
kan (en moet) worden gedaan!
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Anonymous:
Een potentieel gevaar voor
de (inter)nationale veiligheid?
“We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.” Deze
onheilspellende uitspraak is de slogan van de activistische hackergroep ‘Anonymous’ (Rosen, 2009).
Anonymous is een groep die strijdt voor het beschermen van de vrijheid van meningsuiting en het vrije
gebruik van het internet. Deze strijd voert ze onder andere door het organiseren van verschillende
cyberaanvallen op websites van overheidsinstanties (Van der Kolk, 2015). Anonymous is de laatste
jaren regelmatig in de publiciteit getreden omdat ze onder andere publiekelijk via een videoboodschap
de oorlog verklaarde aan de Islamitische Staat (IS). Er zitten al jarenlang rechercheteams achter de
groep aan (Van Hengel, 2015), maar in hoeverre zijn leden van Anonymous strafbaar? Of dienen ze met
hun activistische standpunten juist een maatschappelijk doel? En spelen ze een bevorderlijke rol bij het
uitbannen van terrorisme?
Door Janne Landsman

Anonymous is een omvangrijke internationale groep van
anonieme activisten (anons) die met name opereren op
het internet door middel van cyberaanvallen. Er kan niet
gesproken worden van een vaste organisatie, omdat zich
continu nieuwe hackers onder de naam van Anonymous
presenteren (Kuperus, z.d.). In principe zou elke
willekeurige burger online kunnen handelen uit naam
van Anonymous. In een op internet circulerend pamflet
van Anonymous staat beschreven dat Anonymous
een ‘online levend bewustzijn is, bestaande uit
verschillende individuen met samenlopende idealen en
doelen’. Oftewel, een organisatie zonder organisatoren
waar letterlijk iedereen zich bij aan kan sluiten (“Wie
is,”2010). Volgens Uitermark (2011) is de betrokkenheid
bij Anonymous voor veel gebruikers slechts vluchtig
en vrijblijvend, waardoor deze leden een zwakke of
geen enkele band hebben met elkaar. Maar hoe is
het mogelijk dat Anonymous zonder formele leiders,
organisatiestructuur, regels of toelatingseisen in staat is
om grootschalige, risicovolle en strategische, collectieve
acties uit te voeren? Dit is te verklaren doordat een aantal
leden zeer betrokken zijn bij het handelen van de groep.
Zij schrijven handleidingen voor de cyberaanvallen,
programmeren software en onderhouden de servers en
de sites. Deze actieve leden hebben vaak sterke banden
met elkaar en nemen veel risico’s om een spotlight te
kunnen werpen op Anonymous (Uitermark, 2011). Dit zijn
dan ook de personen die vooral de grotere cyberacties
uitvoeren. Verreweg de meeste leden van Anonymous
houden zich überhaupt niet bezig met de aanvallen,
maar bevinden zich slechts in de verschillende online
communicatieplatformen van Anonymous.

Anonymous onderscheidt zich van andere groepen
omdat er geen groepsbelang of ideologische positie
is, die alle leden met elkaar verbindt (Uitermark, 2011).
Wel handelen ze vaak vanuit extreme activistische
standpunten, maar deze verschillen per operatie. Hierbij
rebelleren ze meestal tegen autoriteit. Sommige leden
keren zich volledig af van elke vorm van ideologie, terwijl
anderen juist zeer radicale libertaire ideeën hebben.
De ene keer zijn acties van Anonymous seksistisch
of racistisch, terwijl ze de volgende keer juist weer
uitgesproken anti-seksistisch of anti-racistisch zijn.
Coleman (2010) onderzocht in hoeverre manifesten
van Anonymous collectieve statements van de groep
weergeven en op welke manier deze tot stand komen.
Er bestaan verschillende online platforms waarop
leden van Anonymous samen manifesten schrijven en
discussiëren over de voor- en nadelen van bepaalde
acties. Vanuit dit opzicht lijkt Anonymous een groep van
politieke activisten met uitgesproken meningen, maar
dit mag volgens Coleman (2010) niet gegeneraliseerd
worden over de gehele groep. Ten eerste bestaat er
een kans dat een deel van de leden niet strijdt voor een
bepaald doel of ideologie, maar vooral voor het strijden
zelf. Ten tweede bestaan er vaak meningsverschillen
tussen deelnemers, waardoor geen sprake is van een
strikte leer of filosofie van Anonymous.
De leden van Anonymous zijn bij demonstraties en
videoboodschappen vooral te herkennen aan hun witte
masker van Guy Fawkes, zoals dit werd vertoond in de film
‘V For Vendetta’ (D’Hollander, 2012). In deze film strijdt
een mysterieuze man, genaamd ‘V’, tegen de overheid in
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een totalitair regime. V is weergaloos en charismatisch
en ontketent een revolutie na onder andere het opblazen
van twee belangrijke regeringsgebouwen. Tijdens deze
activistische vrijheidsacties verbergt hij zijn gelaat achter
een Guy Fawkes-masker. Guy Fawkes was een Engelse
militair die aan het begin van de zeventiende eeuw een
aanslag wilde plegen op de toenmalige Protestantse
koning Jacobus I van Engeland. De bedoeling hiervan
was om een katholieke koning op de troon te installeren
en hierdoor opnieuw de autoriteit van de Paus te laten
gelden (“Anonymous,” z.d.). Het feit dat Anonymous
zich presenteert met het masker dat symbool staat
voor religieuze onderdrukking, is erg tegenstrijdig
met haar eigen overtuigingen. Anonymous is juist een
groep die onder andere rebelleert tegen autoriteit en
onderdrukking door de overheid.

De graffitikunstenaars
van het internet:
vervelend en irritant,
maar geen bedreiging
Er bestaan verschillende werkwijzen van Anonymous,
waarvan ‘DDoS’, ‘Doxing’ en ‘effectief hacken’
het belangrijkste zijn (“Anonymous,” z.d.). DDoS,
oftewel Distributed Denial of Service, houdt in dat veel
verschillende computers tegelijkertijd een website
bezoeken en de pagina verversen tot de server overbelast
is. Wanneer dit het geval is, gaat de server offline
waardoor niemand de website nog kan bezoeken. Dit is
geen vorm van hacken en levert meestal geen blijvende
schade op, omdat de website vaak na een korte tijd
weer online komt. Wel kan de onbereikbaarheid van een
server voor de beheerder veel geld kosten en resulteren
in ontevreden bezoekers (“Een DDoS,” z.d.). Het
grootste deel van de aanvallen van Anonymous (bijna
90 procent) zijn deze DDoS-aanvallen. Een andere
werkwijze is Doxing, waarbij persoonlijke informatie van
iemand wordt achterhaald en vervolgens openbaar op
het internet wordt gedeeld. Het doel hiervan is meestal
om iemand openbaar in een slecht daglicht te zetten
of om anderen aan te zetten om deze persoon massaal
lastig te gaan vallen of te bedreigen. Effectief hacken,
zoals het kraken van databases van een website, wordt
heel zelden uitgevoerd door Anonymous.
Je kan je afvragen in hoeverre de acties van Anonymous
schadelijk zijn voor de nationale orde, aangezien ze met
name DDoS-aanvallen plegen en maar zelden effectief

hacken. Volgens de Amerikaanse veiligheidsdienst
NSA vormt Anonymous een potentieel gevaar voor de
nationale veiligheid omdat ze volgens hen in staat zijn
om het Amerikaanse elektriciteitsnetwerk plat te leggen
(The Takeaway, 2012). Anderen vinden deze bewering
overdreven omdat Anonymous, zoals eerder benoemd
is, met name gebruikt maakt van DDoS-aanvallen en dus
geen effectieve inbraken op servers plegen. Het kost tijd
om de gevolgen van een DDoS-aanval te herstellen, maar
meestal zijn deze niet blijvend. Deze critici vergelijken
Anonymous onder andere met graffitikunstenaars:
vervelend en irritant, maar geen bedreiging voor de
nationale veiligheid (Goldman, 2012).
De DDoS-aanvallen zijn dan misschien niet zo schadelijk
voor de nationale veiligheid, maar de bemoeienis met
zaken van de inlichtingendienst zou wel gevaarlijk kunnen
zijn. Anonymous heeft onder andere een propagandasite
van de IS vervangen door een advertentie voor een
webshop die antidepressiva aanbiedt. Daarnaast maakte
de groep sociale media-accounts van veronderstelde
Jihadstrijders openbaar, waardoor ze dwars door de
onderzoeken van inlichtingendiensten heen lopen
(Van Hengel, 2015). Hierdoor kunnen ze, ondanks hun
‘goede bedoelingen’ de nationale veiligheid in gevaar
brengen. Daarnaast is het ook niet duidelijk in hoeverre
de informatie die ze publiceren juist is, waardoor het
voor inlichtingendiensten erg moeilijk om te bepalen is
wie daadwerkelijk gevaarlijk is en wie niet. Doodeman
(2015) beschrijft dat Anonymous IS wel écht pijn kan
doen met hun cyberaanvallen, omdat IS moet herstellen
wat door Anonymous kapot is gemaakt. Hierdoor zal IS
niet de strijd opgeven, maar het vergt wel energie om
de schade te kunnen herstellen. Deze energie kunnen
ze dan niet aan andere activiteiten besteden. Daarnaast
communiceert IS veel op het internet voor militaire
operaties. Wanneer Anonymous deze communicatie zou
verstoren tijdens een operatie van IS, zou dit kunnen
leiden tot militaire verliezen. Ook zou de toestroom van
nieuwe leden van IS aangetast kunnen worden door
Anonymous, omdat deze ledenwerving vaak plaatsvindt
via de cyberspace.
Concluderend blijkt dat Anonymous een omvangrijke
groep is met veel verschillende standpunten en
ideologieën, die zich telkens op een andere manier
organiseert bij elke operatie. Daarentegen presenteert
ze zich wel als een eenheid met dezelfde activistische
ideeën. Anonymous kan zelfs met onschuldig ogende
acties een belemmering zijn voor onderzoeken van
inlichtingendiensten, waardoor ze een gevaar kan zijn
voor de nationale veiligheid. Ze kan met haar actie zeker
IS in de weg zitten, maar in hoeverre dit bevorderlijk is
voor de strijd tegen terrorisme valt nog te bezien.
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De agenda van...

Simone Kruit

Je ziet ze een paar keer per jaar, terwijl ze college of practicum geven. Wat doen onze docenten eigenlijk
de rest van hun tijd? Simone Kruit heeft zowel haar bachelor als master Criminologie in Rotterdam
afgerond. Daarnaast heeft ze rechten gestudeerd en de master Strafrecht gedaan, eveneens in
Rotterdam. Tijdens haar studie Criminologie is ze als student-assistent aan de slag gegaan bij emeritus
hoogleraar Henk van de Bunt. Sinds haar afstuderen is ze werkzaam als wetenschappelijk docent.
Door Simone Kruit

Bij welke vakken ben je betrokken?
Mijn onderwijstaak bestaat uit twee delen: het geven
van practica, waarin studenten (met name schrijf- en
statistiek-)vaardigheden leren, en het begeleiden
van onderwijsgroepen, waarin studenten de door hen
bestudeerde stof met elkaar bespreken.
De B1- en B2-studenten zullen mij vooral (leren)
kennen als practicumdocent. In de B1 hebben we een
vaardighedenlint ontwikkeld, waarbij we studenten in
meerdere stappen en gedurende verschillende blokken
helpen bij het schrijven van een wetenschappelijk
artikel. Het is erg mooi om te zien hoe studenten zich
gedurende de opleiding, en zeker tijdens het eerste jaar,
ontwikkelen! Ondanks dat studenten dit zelf misschien
minder merken, zien wij dit als docenten wel degelijk.
Ik raad alle studenten aan om hun eerste en laatste
opdracht van het eerste jaar te vergelijken. Dan zullen zij
ook zelf zien dat ze zich ontwikkeld hebben!
In de B3 verzorg ik vooral onderwijsgroepen. Op dat
moment in de studie hebben studenten al een zekere
basis van kennis opgebouwd, waardoor zij op een
diepgaander niveau kunnen discussiëren, wat ook voor
mij nog altijd erg interessant is! Daarnaast vindt de jurist
in mij het erg leuk om materieel strafrecht te geven.
Criminologiestudenten hebben soms namelijk wat
meer moeite met een rechtenvak, terwijl ik merk dat het
aanbieden van de juridische structuur een dergelijk vak
makkelijker maakt.
Wat het onderwijs in Rotterdam voor mij erg leuk maakt, is
het feit dat we relatief weinig studenten hebben, waardoor
studenten en tutoren/practicumdocenten elkaar goed
leren kennen en zich samen doorontwikkelen. Zo heb
ik vlak voor de zomer bij de afsluitende presentaties
van de B3 gekeken: een lichting studenten die ik al
vanaf hun eerste studiejaar ken. Erg leuk om hen nu hun
bachelorbul te zien halen!
Wat doe je naast het geven van onderwijs?
Naast het geven van onderwijs heb ik mij tot voor kort
bezig gehouden met het ontwikkelen van het onderwijs,
waaronder het bedenken van nieuwe problemen voor de
onderwijsgroepen en het opzetten en uitwerken van het
B1-vaardighedenlint. Sinds maart 2018 houd ik mij echter
slechts nog beperkt bezig met onderwijsontwikkeling,
omdat ik sindsdien betrokken ben bij een onderzoek.

Samen met onder andere Willem-Jan Verhoeven en
Gabry Vanderveen doen wij onderzoek naar de invloed
van beeldmateriaal tijdens het politieverhoor. Huidige
technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat
steeds meer beeldmateriaal in politiedossiers komt.
Hierbij kan worden gedacht aan camerabeelden waarop
de verdachte staat of gedetailleerde foto’s van de plaats
delict. Dit heeft mogelijkerwijs zijn weerslag op zowel
verhoorders als verdachten. In twee experimenten
bekijken we wat de invloed van beeldmateriaal is op
hoe verhoorders en verdachten zich tijdens het verhoor
gedragen en hoe zij over de zaak en het bewijs denken.
De politie is geïnteresseerd in dit onderzoek, omdat
tegenwoordig steeds meer verdachten zich op hun
zwijgrecht beroepen als gevolg van de uitbreiding van
rechtsbijstand tijdens het politieverhoor. Zij willen dan
ook graag weten of de inzet van beeldmateriaal, naar
het idee ‘een foto zegt meer dan duizend woorden’, het
verhoor effectiever kan laten verlopen. Voor mij is dit
een erg leuk en interessant onderzoek op het snijvlak
van mijn interessegebieden criminologie en strafrecht
en bovendien een mooie kans om (meer) ervaring op te
doen als onderzoeker!

Ben jij net afgestudeerd in Rechten, MER, Criminologie of Bedrijfskunde en wil je een baan binnen de financiële sector als
Young Compliance Professional? Lees dan snel verder.
Wat je gaat doen
Wanneer je als Young Compliance Professional bij DPA Compliance & Risk in dienst komt, ga je deel uitmaken van
een toonaangevende en dynamische onderneming. Je zal werken bij één van onze klanten in de financiële sector, waar
Anti-Money laundering, Client Due Diligence (CDD) en Compliance op dit moment hot topic zijn. Als Young Compliance
Professional verricht je onderzoek naar potentiële of bestaande klanten van een financiële instelling, met als doel
om onder meer reputatieschade te voorkomen. Je brengt onder andere de bedrijfsstructuur en de bedrijfsactiviteiten
in kaart, waarbij je rekening houdt met diverse wet- en regelgeving zoals de Wwft en de Wft. Je hebt hiervoor direct
contact met verschillende afdelingen. Aan de hand van jouw onderzoek beoordeel je het risiconiveau van de klant en
geef je hierover advies.
Afhankelijk van je ontwikkeling, functioneren en ambitie, bieden wij je de kans om binnen een relatief korte periode
bij verschillende klanten werkzaam te zijn en jezelf te ontplooien tot een volwaardig compliance professional bij DPA
Compliance & Risk.
Naast het werken bij de klant bieden wij een open en informele cultuur. Met onze persoonlijke benadering en begeleiding
streven wij ernaar het beste uit onze professionals te halen. Je kan hierbij ondersteunt worden door middel van
competentie gerelateerde trainingen via onze inhouse DPA Academy.
Jouw profiel
Ben jij de nieuwe Young Compliance Professional die wij zoeken en herken jij jezelf in het onderstaande?
- Je beschikt over een HBO of WO opleiding, bij voorkeur in de richting Rechten, Bedrijfskunde, Criminologie;
- Je bent communicatief zeer sterk en je bent goed in het aangaan van duurzame relaties;
- Je hebt affiniteit met de financiële sector;
- Je stelt je flexibel op zowel richting DPA als de klant;
- Het leveren van kwaliteit staat voorop in je handelen;
- Je beschikt over een analytisch vermogen en hebt oog voor detail;
- Je bent in staat het belang van de opdrachtgever voorop te zetten;
- Je zet je in om de opdrachtgever, waar nodig, van adviezen te voorzien of als sparringpartner op te treden;
- Je vindt het leuk om mee te denken met DPA Compliance & Risk door middel van het signaleren van leads voor jezelf
of je collega’s
Wat je van ons kunt verwachten
- Een marktconform salaris;
- Een jaarlijks opleidingsbudget, te besteden aan relevante opleidingen bij gerenommeerde instituten;
- Volledige reiskostenvergoeding woon-werkverkeer door middel van NS Businesscard of kilometervergoeding;
- Interne competentiegerichte cursussen en trainingen binnen DPA Academy;
- Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling;
- Een fulltime functie van 40 uur per week;
- Na afloop van je projectcontract zijn er mogelijkheden tot vast dienstverband als Compliance Professional
- Je werkomgeving
DPA Compliance & Risk is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor het bemiddelen (young) compliance
professionals. Wij bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven
en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste compliance professionals (van
junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels detachering en interim professionals.
DPA Compliance & Risk is een business unit van DPA Group N.V.
Interesse? Stuur je cv en korte motivatie naar Floor.Hermsen@dpa.nl of bel voor meer informatie naar: 0612153831
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Even voorstellen...

f.t. XVIIe bestuur

Het nieuwe collegejaar staat voor de deur, wat betekent dat het XVIe bestuur bijna haar jaar heeft
afgerond. Op 31 mei werd het f.t. XVIIe bestuur aan jullie bekendgemaakt. De zes nieuwe bestuursleden:
Joanne te Voortwis, Lieke van der Meule, Jeffrey Dijkshoorn, Wouter Staats, Maaike van der Wal en
Janne Landsman, staan te trappelen om hun jaar te mogen beginnen. Hieronder zullen ze zich een voor
een aan jullie voorstellen. Ook zijn jullie van harte welkom bij de WALV op 13 september, waar het XVIe
bestuur haar eindverslag zal doen en het XVIIe bestuur haar beleid zal presenteren.

Joanne te Voortwis - Voorzitter
Beste CIA leden, ik ben Joanne te Voortwis, 21 jaar en kom uit Winterswijk. Al vanaf het 4e jaar van mijn vwo-opleiding
was ik erover uit dat Criminologie perfect bij mij past. Toen ik voet zette in Rotterdam voelde ik me er gelijk op mijn
plek. Dat ik Criminologie zou gaan studeren op de Erasmus Universiteit was dus al snel duidelijk. Toen het eenmaal
zover was, zocht ik een kamer in Rotterdam, aangezien elke dag bijna 3 uur heen en terug reizen een beetje te veel
van het goede was. Op dit moment woon ik daar al twee jaar met heel veel plezier. Ook schreef ik me direct in als lid
van CIA, al kon ik helaas niet meteen actief lid worden. Ik was namelijk nog bestuurslid bij een jongerensociëteit in
Winterswijk, vereniging Skinny Binny Club, waar ik in mijn twee jaar als secretaris en als lid van de Lustrumcommissie
veel heb geleerd. Toch wilde ik in mijn tweede jaar van Criminologie actief worden bij CIA en mocht ik deel uit maken van
de Partnershipcommissie. Zodra ik vaker aanwezig kon zijn bij de CIA activiteiten voelde ik me helemaal thuis bij deze
leuke vereniging met haar lieve leden en interessante en gezellige evenementen. Ik wilde daarom graag meer betrokken
raken! Komend jaar biedt hiervoor de uitgelezen kans, aangezien ik de rol van voorzitter mag gaan vervullen. Ik kijk er
erg naar uit en hoop veel (nieuwe) leden te mogen ontmoeten. Samen gaan we er een mooi jaar van maken!

Lieke van der Meule - Secretaris
Lieve CIA leden, mijn naam is Lieke van der Meule, 20 jaar, en volgend jaar zal ik de functie van secretaris in het XVIIe
bestuur vervullen. Ik ben een trotse Brabander, maar heb een jaar geleden mijn veilige thuishaven verruilt voor het mooie
Rotterdam. En één ding is zeker: ik ga hier nooit meer weg! Met een familie van politieagenten en rechtenstudenten,
werd van mij min of meer verwacht dat ik ook die kant uit zou gaan. En nu, met veel plezier en een beetje stress, heb ik
het propedeusejaar van de studie Criminologie afgerond. Gedurende het eerste jaar van mijn studie was ik actief bij de
Goede Doelen Commissie en heb ik de leuke feestjes en activiteiten van CIA mogen bijwonen. Daarvan kennen jullie mij
misschien ook wel als een altijd goedlachs en vrolijk meisje, maar komend jaar zullen jullie ook een serieuzere kant van
mij gaan zien. Niet getreurd, naast alle secretariszaken zal ik natuurlijk nog steeds met alle liefde en plezier met jullie
mee feesten. Afgelopen jaar heb ik ervaren hoe wij met z’n allen CIA tot een topvereniging maken. En ik ben dan ook
vastberaden om er aankomend jaar met het XVIIe bestuur en alle leden een geweldig jaar van te maken. Aju en ik zie
jullie hopelijk snel op de eerste borrel!

Jeffrey Dijkshoorn - Penningmeester
Lieve leden, aangenaam kennis te maken! Ik ben Jeffrey Dijkshoorn en ik mag volgend jaar een toeziend oog houden
op de penning van de vereniging. Ik ben 20 jaar en geboren en getogen in Capelle aan den IJssel, waar ik nu nog steeds
woon. Mijn vrije tijd besteed ik aan het beluisteren en het maken van muziek op de basgitaar. Verder ben ik altijd in voor
een middagje terras in het zonnetje. Na afgelopen collegejaar mijn bachelor Criminologie afgerond te hebben, kan ik
terugkijken op een uiterst interessante studietijd, die ik graag in de komende jaren wil voortzetten met een focus op
jeugd. Ik zal daarom komend jaar - afhankelijk van het resultaat van mijn inschrijving - waarschijnlijk nog op de EUR
te vinden zijn bij de master Gezinspedagogiek. Namens CIA heb ik in de Goede Doelen Commissie reeds iets moois
voor Rotterdam mogen neerzetten en het mede-organiseren van het Actieve Ledenweekend beviel mij ook erg goed. Ik
heb dus erg veel zin om deze lijn voort te zetten naar komend jaar, waarin ik van harte hoop samen met mijn geweldige
medebestuursleden een verrijking van jullie studietijd te realiseren. Een aantal van jullie kent mij wellicht al van de CIA
activiteiten; evenementen en borrels waarvoor ik erg dankbaar ben dat ze er zijn. Des te meer reden voor mij om me met
alle enthousiasme op het bestuursjaar te storten, want ik gun iedere student Criminologie zo’n geweldige afwisseling
tussen studeren en gezelligheid en het zou mij een eer zijn dit voor jullie werkelijkheid te mogen maken!

Wouter Staats - Commissaris Externe Betrekkingen
Beste leden, mijn naam is Wouter Staats en ik ben 21 jaar oud. Afgelopen jaar heb ik mijn bachelor zo goed als afgerond
op één vak na en daarom zal ik dit jaar niet veel in de collegebanken te vinden zijn. Komend jaar wordt bij mij gevuld

door twee stageplekken en deze mooie bestuursfunctie die ik ga vervullen. Ik kom oorspronkelijk uit het fantastisch
gezellige Brabant, maar ben intussen bijna drie jaar woonachtig in Rotterdam. Met CIA heb ik louter mooie ervaringen. Dit
is voor mij allemaal begonnen tijdens mijn eerstejaarsweekend, waarna ik geen enkel feestje of borrel meer heb gemist.
Bovendien ben ik op serieus gebied ook al betrokken geweest bij CIA. Zo ben ik in mijn eerste jaar actief lid geweest in
de Sportcommissie (die overigens niet meer bestaat) en heb ik het afgelopen jaar meegeholpen aan de organisatie van
het eerstejaarsweekend, wat plaatsvindt in september. Ik zou zeggen, word dit jaar ook zeker actief lid! Het staat goed
op je cv, het kan eenvoudig naast je studie en je leert er alleen maar meer mensen door kennen. Voordelen genoeg!
Naast allerlei studie gerelateerde activiteiten zijn (zaal)voetbal en mijn band twee dingen waar ik mij met alle liefde en
plezier voor inzet. Komend jaar wordt dus een druk, maar vooral erg leerzaam en gezellig jaar! Qua bestuursfunctie zal
ik mij dit jaar focussen op het benaderen van potentiële sponsoren en criminologische stagepartners. Daarnaast zal ik
de al bestaande contacten gezond proberen te houden en zodanig belangrijk te zijn voor de vereniging en haar leden.
Ik heb er zin in, tot snel!

Maaike van der Wal - Commissaris Interne Betrekkingen
Lieve leden, als nieuwe Commissaris Interne Betrekkingen wil ik mij graag aan jullie voorstellen! Mijn naam is Maaike van
der Wal, ik ben 21 jaar oud, ik ben geboren in Spijkenisse maar ben verder een echte Rotterdamer. In mijn vrije tijd speel
ik gitaar en houd ik ontzettend veel van fotografie. Verder zeg ik nooit nee tegen een voetbalwedstrijd (kijken, dat wel)
en mag je me altijd wakker maken voor sushi en nacho’s! Mijn beweegredenen voor het kiezen van criminologie als mijn
bachelor zijn voornamelijk dat ik enorm geïnteresseerd ben in het begrijpen van criminelen, weten waarom zij crimineel
zijn geworden. Ik heb geen seconde spijt gehad van mijn keuze. Toen ik lid werd van CIA werd mijn studententijd er
alleen maar leuker op en zeker nadat ik deel uit mocht maken van de reiscommissie 2017/2018. Ik ben enorm blij dat ik
het aankomende jaar de taak van Commissaris Interne Betrekkingen mag vervullen en jullie mag voorzien van allerlei
leuke activiteiten en interessante lezingen. Ik hoop zo veel mogelijk van jullie te zien aankomend jaar en ik kijk er enorm
naar uit! Heel veel liefs en tot aankomend collegejaar!

Janne Landsman - Commissaris Media
Beste leden van CIA,ik ben Janne Landsman, 18 jaar oud, en zal volgend jaar de functie van Commissaris Media vervullen
in het XVIIe bestuur der s.v. CIA. Op dit moment heb ik mijn eerste jaar van Criminologie afgerond en kijk ik uit naar het
volgende jaar. Ik ben iemand die niet stil kan zitten en die het liefst zoveel mogelijk uit zichzelf wil halen. Het afgelopen
jaar heb ik met veel plezier deel uitgemaakt van de redactiecommissie, waar ik veel artikelen heb mogen schrijven over
onderwerpen die mij interesseren. Daarnaast ben ik ook actief in de opleidingscommissie en het studentenpanel van B1,
wat erg leerzaam en leuk is. Vanaf komend jaar start ik met de studie Filosofie die door de EUR wordt aangeboden als
verdiepende studie op je huidige opleiding. Naast de ‘serieuzere’ dingen zie ik mijn vrienden graag en zeg ik zeker geen
nee tegen een goed feestje (van CIA natuurlijk). Ik zing de hele dag door; onder de douche, tijdens het afwassen, maar
ook tijdens het studeren, wat soms iets minder handig is. Daarnaast lees en schilder ik graag en heb ik een uit de hand
gelopen plantenverzameling. Ik heb ontzettend veel zin in komend jaar. We gaan er wat moois van maken met z’n allen!
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De madams van de onderwereld
Wanneer we het hebben over de georganiseerde misdaad, denkt men vaak aan het klassieke beeld van
The Godfather: een charmante, maar kille man die alle touwtjes van zijn criminele organisatie in handen
heeft. In veel literatuur naar maffialeiders, of Don’s, komt ook dit klassieke beeld naar voren (Bovenkerk,
2000; Siegel, 2017). Veel aandacht voor vrouwen in de georganiseerde misdaad lijkt er dan ook niet te
zijn, zeker niet als het gaat om de leiderspositie van vrouwen in de georganiseerde misdaad. In dit artikel
breng ik dan ook de aandacht naar juist deze vrouwen in de wereld van georganiseerde misdaadgroepen:
de madams van de onderwereld. Vier grote namen uit de wereld van de georganiseerde misdaad,
waaronder één uit ons eigen landje, worden in dit artikel verder toegelicht over hun criminele carrière in
de georganiseerde misdaad.
Door Jill Stigter

Van de Bunt, Siegel en Zaitch (2013) onderscheiden
drie soorten posities die vrouwen kunnen hebben
in de georganiseerde misdaad. Ze kunnen de
positie ‘supporter’ krijgen waar ze, vrijwillig of niet,
ondergeschikt zijn aan de leider van de groep en diens
bevelen op moeten volgen. Vaak zijn dit drugskoeriers
of personen die mogelijke slachtoffers rekruteren voor
vrouwenhandel. Daarnaast kunnen vrouwen de partners
in crime zijn van de leider. Hier is dan sprake van een relatie
tussen de twee en ook een samenwerkingsverband.
In tegenstelling tot supporters is hier geen sprake
van dwang, de vrouw neemt deze positie vrijwillig in.
Ten slotte kunnen vrouwen ook de madams zijn in
de groep, hier coördineren zij het uitvoeren van de
criminele activiteiten (Van de Bunt et al., 2013). Deze
laatstgenoemde positie zal aan de hand van een viertal
voorbeelden worden verder geïllustreerd.

Via haar toenmalige Colombiaanse
vriend rolde ze de wereld in
van de kleine drugshandel
Kalina ‘Kayla’ Michailovna Nikiforova wordt gezien
als de godmother van de onderwereld in Moskou, die
actief was tegen het einde van de twintigste eeuw in
Rusland (Gilinsky, 2007). Ze zat onder andere in de
handel van gestolen goederen, pleegde fraude en
corrumpeerde publieke figuren. Kayla stond bekend
om haar vaardigheden in het (criminele) bedrijfsleven
en in het opbouwen van grote netwerken, ze werd door
haar collega’s en de autoriteiten dan ook bewonderd
om haar kwaliteiten als zakenvrouw. Daarnaast had ze
ook veel kennis van het straf- en procesrecht en had
veel invloedrijke vrienden in de boven- en onderwereld
van Rusland. Aan het begin van haar criminele carrière
speelde ze zelf een grote rol in het afhandelen van
haar zaken, maar later wijdde ze zich volledig aan het
werk achter de schermen van het organiseren van
transnationale criminele activiteiten van verscheidene
georganiseerde misdaadgroepen. Voor haar dood had
ze een groot plan opgesteld voor het smokkelen van
een grote hoeveelheid aan goud en antieken, maar dit
heeft ze nooit kunnen verwezenlijken in de praktijk. Over
haar gehele criminele carrière heeft ze maar één keer
vastgezeten, dit geeft een indicatie van het onvermogen
van de Russische politie en justitie om haar te linken aan
haar criminele activiteiten (Gilinsky, 2007).

Agata ‘Gatta’ Galiffi (a.k.a. the mafia flower, the lady
boss of all bosses) was een legendarische maffiabaas
die in de jaren ’30 actief was in Argentinië (Van de Bunt
et al., 2013; Rossi, 2007; Siegel, 2014). Ze stond aan
het hoofd van een criminele organisatie die opereerde
in Rosario, Buenos Aires en Tucuman. Ze was de
dochter van Juan Galiffi (a.k.a. Chico Grande) die een
centrale positie had in de maffia, maar die valselijk
werd beschuldigd van een liquidatie op de zoon van
een belangrijk publiek figuur. Om te voorkomen dat hij
zelf geliquideerd zou worden, liet hij zijn leven achter in
Argentinië en vluchtte naar Italië. Dit resulteerde erin dat
de maffia grotendeels uit elkaar viel en verdween. Agata
was de enige hoop voor de heropleving van de maffia
en werd hierin gestimuleerd door de trouwe volgelingen
van haar vader. Na haar eenentwintigste bouwde Agata
al snel een imponerende en vooral lange criminele
carrière op, die onder andere bestond uit de moord op
de rivaal van haar vader, valsmunterij van nationale en
internationale munteenheden en het opbouwen van
een netwerk van internationale spionnen binnen de
beursfraude. In Tucuman ontwierp Agata een plan om
een tunnel te graven naar de provinciale bank om daar
vals geld te wisselen met het echte geld. Echter, Agata
werd gearresteerd en veroordeeld voor negen jaar
gevangenisstraf. Na het uitzitten van haar straf verliet
Agata de wereld van de georganiseerde criminaliteit
en liet weinig meer van haarzelf horen. Ze wordt
tegenwoordig nog steeds gezien als een meedogenloze
maffiabaas met veel internationale connecties en een
krachtige vrouwelijke persoonlijkheid die genoot van
het respect dat ze kreeg van de vele mannen die zich
bevonden in de maffiawereld (Rossi, 2007).
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Griselda Blanco (a.k.a. black widow, godmother,
queen of cocaine) was een van de centrale figuren in de
cocaïnesmokkel tussen Colombia en Miami (Tregunna,
2014). Griselda was een van de eerste (vrouwelijke)
Colombianen die grote hoeveelheden cocaïne
smokkelde van Colombia naar de Verenigde Staten.
Ze begon met relatief kleine operaties waar ze andere
vrouwen gebruikte om drugs te transporteren. Toen
ze hierin meer succes kreeg, verhuisde ze naar Miami
om haar organisatie uit te breiden waar ze een van de
machtigste en meest gewelddadige drugssmokkelaars
werd van Miami. Ze speelde een grote rol in het vastleggen
van de smokkelroutes en distributienetwerken die
tegenwoordig nog steeds worden gebruikt door de
cartels. Griselda opereerde met een harde hand waar ze
degene die haar tegenwerkten of niet gehoorzaamden
liet vermoorden. Haar gewelddadige gedrag paste niet
in het stereotype beeld van een vrouw, dit werkte haar
in haar carrière enorm in het voordeel. De hitmen die
werden ingehuurd om haar te vermoorden, weigerden
de verzoeken op grond van het feit dat ze een vrouw
was. Daarnaast werden agenten en rechters met moeite
overtuigd dat ze een big deal was in de criminele wereld
en tot zulke gewelddadige acties in staat was. Griselda
groeide uit tot een van de eerste echte rivalen van Pablo
Escobar die tijdens zijn opkomst bleef strijden voor een
plek in de cocaïnehandel. Uiteindelijk werd Griselda
vermoord als wraak op een van haar vele daden die ze
had verricht en werd haar reputatie overschaduwd door
de rijzende Escobar (Tregunna, 2014).

contact kwamen. Via haar toenmalige Colombiaanse
vriend rolde ze de wereld in van de kleine drugshandel
waar ze toen al een aantal contacten legde. Maar pas
een tijd later belandde ze in Cali, Colombia waar ze
gelijk in de business rolde van de cocaïnehandel. Ze
vervulde dus, anders dan de vorige drie vrouwen, geen
leidinggevende rol in een criminele organisatie. Echter,
ze was eigenlijk een centrale logistieke schakel tussen
de organisaties in verschillende landen die uitzocht
hoe de markt eruit zag voor de drugshandel. Bettien
werd gevraagd door het opkomend Pereira-kartel in
Italië om de markt in Europa te ontsluiten. Echter had
de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration
(DEA) samen met de Italiaanse opsporingsdiensten een
plan opgesteld om Bettien en de criminele organisaties
waar zij mee samenwerkte, in de val te laten lopen. Dit
deden ze door agenten undercover de deals te laten
sluiten die Bettien moest maken met de kartels en deze
expres fout te laten lopen. Om deze reden moesten
leden van de Italiaanse en Colombiaanse groepen bij
elkaar komen samen met Bettien: dit gaf de perfecte
gelegenheid voor de opsporingsdiensten om de hele
groep op te pakken en mee te nemen. Bettien kreeg een
deal voorgelegd door de politie om alles te vertellen wat
ze wist over de verschillende organisaties waar ze mee
had samengewerkt, hier ging Bettien mee akkoord. Als
kroongetuige heeft ze dan ook meegewerkt aan het
identificeren en veroordelen van een aantal kopstukken
van Colombiaanse drugskartels en Italiaanse
maffiagroepen (Van der Hoek, 1995).

Bettien Martens (a.k.a. la bella Bettien) vervulde de
functie als de go-between tussen drugsorganisaties
van verschillende landen, waaronder de Colombiaanse
Cali- en Medellin-kartels en de groep van Klaas
Bruinsma (Van der Hoek, 1995). Ze verwezenlijkte de
projectvoorstellen die werden gedaan door de groepen
en zorgde ervoor dat de juiste partners met elkaar in

Over haar gehele criminele
carrière heeft ze maar
één keer vastgezeten
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CIA IN DUBLIN & BELFAST

14 april t/m 21 april

In de onderwijsvrije week stond er zoals elk jaar weer een reis gepland, georganiseerd door de
Reiscommissie van CIA. Dit jaar ging de reis maar liefst naar twee bestemmingen: Belfast en Dublin.
Twintig enthousiaste studenten en twee begeleiders vertrokken zaterdag 14 april vanaf Schiphol richting
Noord-Ierland, de eerste locatie van de reis. In dit artikel zullen de hoogtepunten uit de studiereis 2018
worden belicht.
Door Vera van Beek

Er werd goed weer voorspeld, dus we konden gelukkig
de meeste regenkleding en dikke truien thuis laten.
Er moest natuurlijk genoeg ruimte zijn voor de nodige
uitgaanskleren, want Ierland staat bekend om haar
gezellige pubs. Op een enkeling na, kon iedereen zonder
problemen zijn koffer inleveren bij de incheckbalie. In de
avond kwamen we aan op het vliegveld van Belfast. Na
een ritje met de bus – rijdend aan de linker kant natuurlijk
– kwamen we aan bij ons Hostel. Hier konden we wat eten
en elkaar beter leren kennen bij de participizza-avond.
Na een gezellige avond werd er ook nog even gedanst
in de dichtbijgelegen club ‘de Cuckoo bar’. Maar niet te
lang: de volgende dag stond er een vol programma op de
planning.
In de ochtend kregen we een politieke stadstour door het
centrum en de buitenwijken van Belfast. Vanaf 1960 tot
de good Friday agreement in 1998, heeft er een conflict
plaatsgevonden in Noord-Ierland tussen de Protestanten
en de Katholieken. Een belangrijke politieke tak van
de Katholieke minderheid is de IRA, beter bekend als
eenterroristische groepering door de bomaanslagen en
incidenten die zijn gepleegd op burgers.

We bevonden ons midden tussen de
Geordie-shore jongeren, hebben
een leuke avond gehad en hier en
daar nog wat CIA-stickers geplakt
De tourgids nam ons eerst mee naar het katholieke deel.
Aan deze kant van de stad waren veel muurschilderingen
te zien en werden veel politieke boodschappen
door middel van streetart duidelijk gemaakt. Erg
indrukwekkend is het feit dat er nog steeds een muur
tussen de protestanten en de katholieken loopt.
Opvallend was ook dat deze muur sinds het good Friday
agreement alleen maar langer is geworden en nog
steeds dicht gaat rond een bepaalde tijd. Vervolgens
bracht de tourgids ons naar het protestante deel van
Belfast. Hier was duidelijk de steun vanuit Engeland te
merken. Overal hingen Engelse vlaggen of afbeeldingen
van koningin Elisabeth. Aan deze kant van de muur werd
de IRA als een terroristische organisatie afgebeeld,
terwijl aan de andere kant van de muur de IRA-leden
werden gezien als helden. Een erg schrijnend contrast,

die de sfeer in Belfast nog steeds bepaald. De stad is aan
het moderniseren, maar je voelt aan alles dat ze er nog
lang niet zijn. Dit werd goed verwoord door de tourgids,
door te zeggen dat basisscholen nog steeds gescheiden
worden tussen protestanten en katholieken. Na een
zeer interessante tour was er tijd voor wat luchtigheid.
Er werd een EXPEDITIE BELFAST game gespeeld, met
allerlei gekke opdrachten met als klap op de vuurpijl Will
Griggs on fire zingen met echte Ierse-gingers. Na al het
hersengekraak, gezang en lopen was er tijd voor wat
kaartspelletjes in de avond.
De volgende ochtend gingen we naar Queens University
en kregen we colleges over verschillende thema’s die
spelen in Noord-Ierland zoals de Brexit en het NoordIerse conflict. Er werd verteld dat er al sinds 2016 geen
regering is. Dit was erg nuttige informatie aangezien we
die middag richting het parlement zouden gaan. Voor
dat het zo ver was, werd er nog even gekeken naar de
mooie campus van de universiteit. De oude kerk die
als aula dient, is toch wel wat mooier dan ons geliefde
Mandeville-gebouw. Er werd geluncht, waarna we met
de bus richting het parlement vertrokken. Om bij het
parlement te komen, moesten we eerst een grote heuvel
op lopen, die ook erg leuk bleek om vanaf te rollen. Na een
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stukje klimmen, werden we vriendelijk ontvangen door
een gids die ons alles kon vertellen over de eerdere en
toekomstige regering van Noord-Ierland. We mochten
zelfs nog even een kijkje nemen in de parlementszaal!
’s Avonds was er tijd voor een gezamenlijke stapavond.
We bevonden ons midden tussen de Geordie-shore
jongeren en hebben een leuke avond gehad en hier en
daar nog wat CIA-stickers geplakt.
Op dinsdag stond er s ’ochtends een bezoek naar de
gevangenis Crumlin Road Gaol op het programma.
De gevangenis bestaat al meer dan honderd jaar en is
sinds enkele jaren gesloten. Het wordt nu gebruikt voor
educatieve rondleidingen. We werden rondgeleid door de
gevangenis en mochten ook door de tunnel lopen die de
gevangenis met de rechtbank verbind. Deze tunnel staat
ook bekend als spooktunnel en er zijn al verschillende
paranormal activitiy programma’s opgenomen. Best
wel spannend en eng dus. De gids liet ons ook nog
eens extra hard schrikken. Gelukkig mochten we snel
de tunnel uit om de rest van de gevangenis te bekijken.
Het panopticum-model was duidelijk zichtbaar en de
executiekamer maakten veel indruk. Na het bezoek
aan de gevangenis werd er een kijkje genomen in het
Ulster museum in Belfast centrum. Er werd gekeken
naar dinosauriërs, mummies en opgezette beesten. Er
was voor iedereen wel iets interessants te zien. Helaas
was dit meteen het laatste geplande bezoek in Belfast.
Er werd in de avond samen gegeten en de volgende
ochtend vertrokken we richting Dublin.

We hebben ontzettend
veel gezien, geleerd,
gedaan en vooral gelachen
In Dublin bezochten we het Epic museum. Dit museum
gaat over integratie en de verhalen erachter. Door middel
van grafische technologie en stempelkaarten werden
verhalen van Ierse mensen verteld. De Ieren hebben
vaak moeten vluchten en de verhalen hierachter werden
verteld in het museum. Na het museum was er wat vrije
tijd en werd Dublin verkend. In de avond werd er gezocht
naar een karaokebar, helaas lukte dit niet. Wel vonden
een andere leuke bar waar we gezellig wat drankjes
konden doen.

De volgende dag zijn we naar een verslavingskliniek
voor daklozen gegaan. We kregen uitleg over hoe
de verslaafden worden geholpen. Het was best wel
schokkend om te zien hoeveel daklozen er in Dublin waren.
Door de kenmerken – die ons verteld werden tijdens de
rondleiding in de kliniek – konden we snel herkennen of
ze verslaafd waren. In de avond stond er een spook tour
op het programma. We stapten in een super enge bus
met acteurs erin, die ons lieten schrikken. De tour bracht
ons naar verschillende plekken waar we een praatje van
de acteurs kregen over de gruwelijke dingen die op die
plaats gebeurd zouden zijn. Naast het schrikken, hebben
we ook veel gelachen tijdens de tour. Al helemaal toen
bleek dat een van de acteurs Nederlands kon. Na de tour
zijn we voor de tweede keer opzoek gegaan naar een
karaoke bar. Dit keer met succes: we gaven prachtige
optredens met onder andere ABBA’s Dancing Queen.
Helaas dacht de DJ er anders over en mochten we na een
tijdje het podium niet meer op.
In de ochtend van Vrijdag 20 april – de laatste volle dag
in Dublin – zijn we eerst naar de Nederlandse Ambassade
geweest. We werden hier vriendelijk ontvangen door de
ambassadeur en twee stagiairs. Erg toevallig bleek dat
één van de stagiairs ook criminologie had gestudeerd
aan de EUR. De ambassadeur vertelde ons van alles over
Dublin en Ierland. Veel vragen vanuit ons gingen over de
wet omtrent abortus in Ierland. Op dat moment zou er
namelijk een referendum komen over het toestaan van
abortus, wat op dat moment in Ierland nog verboden
was. Gelukkig hebben de voorstanders het referendum
op 26 mei 2018 gewonnen en is abortus nu toegestaan in
Ierland. Het onderwerp abortus kwam ook weer terug in
de rondleiding die we later op de dag kregen bij Amnesty
International. Naast het thema abortus ging het ook
over mensenrechten en mensen die hiervoor hadden
gestreden. In de avond zijn we voor de laatste keer Dublin
ingegaan, waar een kroegentocht werd gehouden. We
zijn naar verschillende cafés, bars en echte Irish Pups
gegaan (zoals de beroemde Temple bar). Er werd
uiteraard een echt Ierse Guinness gedronken en er werd
nog tot laat in de uurtjes gedanst en gelachen.
De volgende morgen gingen we met de bus terug naar
Belfast om vanuit daar weer terug naar Nederland te
vliegen. Het was een zeer geslaagde reis met een enorm
leuke groep. We hebben veel gezien, geleerd en gedaan
maar het aller belangrijkste: we hebben vooral heel veel
gelachen.
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Link tussen terrorisme en
stropen: een mythe?

In 2013 maakte Hillary Clinton bekend dat ze zich ging inzetten tegen de illegale ivoorhandel in Afrika
(Goldenberg, 2013). Hiervoor werd zelfs een budget van maar liefst 80 miljoen dollar vrijgemaakt. Van
dit budget werden parkrangers getraind en ingezet, evenals speurhonden en speciale rechtshandhaving
teams. De aanleiding voor deze tamelijk plotselinge inzet, was het vermoeden dat de winstgevendheid
van de ivoorhandel zware criminele bendes en rebellerende milities zoals de LRA (Lord’s Resistance
Army, geleid door Joseph Kony) en terroristische en jihadistische groeperingen zoals al-Shabaab
aantrok (Goldenberg, 2013; Moses, 2013; Wyatt & Kushner, 2014). Milities en terroristische
groeperingen in Centraal-Afrika zouden hun praktijken grotendeels financieren door te handelen in
illegaal ivoor (Foley, 2013). Of terroristische groeperingen zich hier daadwerkelijk mee inlaten, blijft
tot nu toe onbekend. Hoe waarschijnlijk is deze vermenging van terrorisme en stroperij nu eigenlijk?
Door Joris van Deursen

Allereerst moet worden benadrukt dat onderzoek
naar dit verband ontzettend lastig en in veel gevallen
zelfs onmogelijk is. Een enquête houden in een
terroristische groep als Boko Haram of al-Shabaab
naar de betrokkenheid van leden bij stroperij en
ivoorhandel is vrij onlogisch. Participerende observaties,
interviews met leden of andere onderzoeksmethoden
vanuit emic-perspectief zijn eveneens uitgesloten,
mede vanwege ethische bezwaren door het gevaar
waaraan de onderzoeker zou worden blootgesteld. De
moeilijke toegang tot de onderzoekssetting wordt niet
alleen veroorzaakt door de vijandigheid van eventuele
respondenten, maar ook door het onherbergzame gebied
waarin de onderzoekssetting zich bevindt. Hierdoor is
er maar weinig literatuur over de link tussen terrorisme
en stroperij, waardoor de bestaande literatuur veelal
ambigu of tegenstrijdig is (Panjabi, 2014).
De betrokkenheid bij illegale ivoorhandel van milities
zoals de LRA wordt door verscheidene instanties,
waaronder het WWF en African Parks Organizations,
bevestigd (Moses, 2013; Panjabi, 2014). Groeperingen
in de Democratische Republiek Congo, CentraalAfrikaanse Republiek, Soedan, Zuid-Soedan en
Oeganda zouden gestroopt ivoor verhandelen met
Arabische zakenmensen en legerofficieren in ruil
voor geld, voedsel, wapens, munitie en medische
benodigdheden (Moses, 2013; Wyatt & Kushner, 2014).
Vooral in het Garamba National Park, maar ook in parken
in Kameroen, Tsjaad, Kenia en Gabon zou de LRA actief
zijn in de praktijk van het ivoor stropen (Panjabi, 2014).

Het
‘poacher-asterrorist’ perspectief
leidt tot militariseren
van nationale parken

Wel benadrukken Wyatt en Kushner (2014) dat de
LRA gezien haar kleinschaligheid (de groep bestaat uit
hooguit 400 personen), niet de capaciteit heeft om een
grootschalig en goed gestructureerd crimineel netwerk
te kunnen opzetten in het verhandelen van ivoor.
Men is echter voorzichtiger in het bevestigen van de
betrokkenheid van al-Shabaab. Deze jihadistische
groepering, trouw aan al-Qaida, rebelleert tegen de
Somalische en Ethiopische regeringen met als doel
het invoeren van de Sharia wetgeving in hun gebied.
Deze praktijken worden grotendeels gefinancierd
door piraterij in de Hoorn van Afrika, wat miljoenen
dollars, ontvoeringen voor losgeld en giften van
andere jihadistische groeperingen oplevert (Wyatt &
Kushner, 2014). Volgens verscheidene bronnen zou alShabaab echter over de grens in Kenia betrokken zijn
bij ivoorstroperij, waarmee ongeveer 365.000 dollar
per maand verdiend zou worden (Doshi, 2014; Wyatt &
Kushner, 2014). Uit een undercover-onderzoek geleid
door Andrea Crosta van de Elephant Action League (EAL)
in 2011 en 2012, bleek dat stropers en ivoorhandelaren
in toenemende mate verkopen aan al-Shabaab, die het
ivoor weer doorverkoopt op de markt in Azië (Marshall,
2013; Panjabi, 2014). Foley (2013) beschrijft zelfs dat
al-Shabaab “ivoorbelastingen” heft voor commerciële
gangs van stropers. Door de inbedding in de uitgebreide
infrastructuur van al-Qaida heeft al-Shabaab bovendien
de capaciteit om op grootschalige wijze in ivoor te
handelen (Wyatt & Kushner, 2014). Kortom: een aantal
bronnen beschrijft dat ivoorhandel voor al-Shabaab
een dusdanig makkelijke vorm van inkomen is, dat de
jihadistische groep die niet kon negeren (Panjabi, 2014)
Ook de andere grote jihadistische groepering in CentraalAfrika, het aan Islamitische Staat gelieerde Boko Haram,
zou betrokken zijn bij stroperij (Kingsly, JohnsonRokosu & Olanrewaju, 2015). De arme lokale bewoners
zouden als stropers gerekruteerd worden door het
strak georganiseerde transnationale misdaadsyndicaat
Boko Haram, om zo hun terroristische handelingen en
oorlogen te financieren (Kingsly et al., 2015; Schiffman,
2014). Bovendien hebben onderzoeken aangetoond dat
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Boko Haram behalve olifanten (voor ivoor) ook leeuwen
stroopt voor magische rituelen om onoverwinnelijkheid
in de strijd te verzekeren (Pennaz, Ahmadou, Moritz &
Scholte, 2018).
Echter, beargumenteren Pennaz et al. (2018), in de
regio waar Boko Haram opereert, leven onvoldoende
olifanten om veel winst op te leveren. Het stelen van vee
blijkt een meer lucratieve markt voor deze terroristische
groep. Tevens benadrukken deze onderzoekers dat veel
literatuur die schrijft vanuit het “poacher-as-terrorist”
perspectief, zich beroept op het undercover-onderzoek
van Andrea Crosta, dat volgens sommige bronnen
waarschijnlijk onbetrouwbaar is geweest (Pennaz
et al., 2018). Dit populaire perspectief zou een goed
excuus vormen voor Afrikaanse overheden om minder
aandacht te schenken aan de corruptie, die nog altijd de
belangrijkste factor is in de praktijk van ivoorstroperij.
Bovendien zou dit perspectief leiden tot het militariseren
van nationale parken, waardoor het beschermen van de
natuur en wildlife niet langer de voornaamste prioriteit in
die regio’s wordt (Pennaz et al., 2018).

Het stelen van vee blijkt een
meer lucratieve markt voor
deze terroristische groep
Dat de link tussen terrorisme en stroperij, die is ontstaan
als gevolg van het populaire onderzoek van Andrea
Crosta, een mythe is, wordt verder uitgelegd door

McConnell (2015). Vaak worden regionale milities, zoals
de LRA, en hun doelstellingen verward met internationale
terroristische groeperingen, zoals Islamitische Staat of
al-Qaida (McConnell, 2015). Regionale groepen hebben
veel baat bij de winstgevendheid van de ivoorhandel;
internationale groeperingen hebben echter hele andere
aspiraties. Deze verwarring is gevaarlijk, betoogt
McConnell (2015), omdat wildlife crime en terrorisme
twee wezenlijk verschillende vormen van criminaliteit
zijn, die ieder een specifieke aanpak vereisen. In
McConnell’s woorden: “In short, what’s needed is
good detective work [to combat wildlife crime], not
sophisticated military-graded equipment rerouted from
the war on terror.” (McConnell, 2015).
Concluderend, regionale rebellerende milities in
Centraal-Afrika, zoals Kony’s LRA, zijn betrokken
bij illegale ivoorhandel waarmee zij hun praktijken
financieren (Moses, 2013; Wyatt & Kushner, 2014).
Verscheidene bronnen wijzen ook op de betrokkenheid
van terroristische groeperingen in diezelfde gebieden,
zoals al-Shabaab en Boko Haram (Marshall, 2013;
Foley, 2013; Panjabi, 2014; Kingsly et al., 2015). Dit
wordt het “poacher-as-terrorist” perspectief genoemd.
Deze bronnen zijn echter voornamelijk gebaseerd op
een waarschijnlijk onbetrouwbaar onderzoeksrapport
(Pennaz et al., 2018). De doelstellingen van regionale
milities en internationale terroristische groeperingen
mogen niet verward worden, betoogt McConnell (2015):
“Terrorism and the illegal ivory trade are both serious
concerns, but they are not the same. Entangling the two
grabs attention but it misleads the public and distracts
policy makers and law enforcement officials from their
real quarry” (McConnell, 2015).
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De hotspots van rotterdam

Welkom in Roffa! Een bruisende stad vol architectuur, kunst en cultuur. Misschien ben je weleens in de
Koopgoot geweest om te shoppen of kom je hier alleen maar hier voor de Erasmus Universiteit. Rotterdam
heeft echter zoveel meer te bieden, zeker op het gebied van restaurants, café’s, clubs en barren! Als
kersverse (of doorgewinterde) student zijn er een paar plekken waar je ècht een keer geweest moet zijn.
Door Isabel de Graaf

Café at Home
Ben jij het studeren in je kleine studentenkamer en de
overvolle UB een beetje beu? Dan is Café at Home jouw
perfecte studeerplek. Ben je er even uit en toch voelt het
als thuis. Daarnaast is de koffie een stuk beter dan dat
bakkie pleur van de uni!
Supermercado
Als je samen met je studiemaatjes lekker wil eten, is
Supermercado the place to be. De heerlijke LatijnsAmerikaanse keuken met cocktailbar is iets wat je niet
wil missen. Hasta Pronto!
Zotte
Heb je iets te vieren of iets meer te besteden? Zorg er
dan voor dat je een keertje bij restaurant Zotte gaat
eten, gelegen in het chique Hilligersberg. Het personeel
is ontzettend vriendelijk en het eten is voortreffelijk.
Het mooie van alles? Nog niet iedereen heeft deze parel
ontdekt. Een goed restaurant om je ouders eens mee te
verrassen.
Noah
Na al dat studeren heb je wel wat ontspanning verdiend!
Noah is een van de beste cocktailbarren in Rotterdam
en ligt op een prachtige locatie: direct gelegen aan het
Witte Huis in de Wijnhaven. De beste centrale plek om te
genieten van een cocktail, zonder de drukte die heerst in
de Oude Haven.

Tik de naam in van een
van deze hotspots op
google voor het adres!

Transport
‘Rotterdam is Techno,’ volgens Rotterdamse Rave
Festival. Daar hebben ze helemaal gelijk in! Zin om een
avondje keihard te feesten? Pak Transport dan effe mee.
Waar veel middelbare school kinders bij Toffler om de
hoek komen kijken, gaan de doorgewinterde ravers juist
naar Transport. Toffe sfeer gegarandeerd!
Paddy Murphy’s Irish Pub
Het is maandag en je hebt nog helemaal geen zin om te
gaan slapen. What to do? Elke maandag om 00:00 begint
bij de Irish Pub de bingo. Dat wordt lachen, gieren,
brullen.
Dansvoer
Dit is eerder een concept dat een locatie, maar zeker het
proberen waard! Dansvoer organiseert silent disco’s op
een aantal prachtige plekken in Rotterdam. Daarnaast
is het de perfecte oplossing voor vriendengroepen met
verschilende muzieksmaken: tijdens de silent disco zijn
er zenders met verschillende genres!
Lilith Coffee
Iets te hard gefeest gisteren? Te brak om te functioneren?
Ga dan naar Lilith Coffee! De enige moeite die je hoeft
te doen is op de fiets stappen. De rest wordt geregeld:
denk aan overheerlijke pancakes en gezonde sapjes.
By Yarmusch
Deze Amerikaanse diner helpt bij het herstel van jouw
kater. Hoe laat je ook wakker wordt, breakfast will be
served. Dit ontbijtrestaurent serveert jouw ontbijtje tot
maar liefst 16:00.
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Ontdekkingstocht

Over mijn eerste dag als student

Toen ik begon aan mijn eerste jaar criminologie heb ik met mijzelf afgesproken dat ik alle avonturen
uit mijn studententijd zal opschrijven om daar later een boek over uit te brengen. Waar ik toen niet bij
stilstond, was dat zo veel op je af komt in je eerste jaar, dat je niet eens weet waar je moet beginnen
met schrijven. De letterlijke woorden op de eerste pagina van mijn dagboek zijn dan ook: ‘Ik had me
voorgenomen dat ik alles wat ik in mijn studententijd zal beleven op zal schrijven. Zoals je ziet, is dit
nu al mislukt, haha’. Ik begrijp niet helemaal aan wie de ‘je’ in dit geval gericht is. Misschien aan mijn
oudere ik? Aan mijn toekomstige kinderen? Of aan degene die stiekem in mijn dagboek rondsnuffelt?
Een goede bron voor het terughalen van verhalen uit mijn studententijd is de spraakberichtfunctie van
Whatsapp, waar ik iedere dag gulzig gebruik van maak. Zo hoor ik onder andere het verhaal van de dode
muis, de gestolen fiets, de nachtelijke koprollen op straat en de eerste dag op de universiteit terug.
Door Janne Landsman

Maandag 14 augustus 2017, mijn eerste dag als student.
Het was een warme, kleffe dag met af en toe een regenbui.
Bijna obsessief hield ik de tijd in de gaten, uit angst om
te laat te komen. Tegelijkertijd moest ik ook weer niet te
vroeg zijn, want dan zou ik ongemakkelijke gesprekken
met mensen moeten voeren en daar zat ik niet op te
wachten. De fietstocht herinner ik me nog heel goed. Ik
was onder de indruk van alle mensen op straat: iedereen
leeft in zijn eigen wereld en doet zijn eigen ding zonder
verantwoording af te hoeven leggen aan anderen. Er
was een man in pak met vrolijke gekleurde sokken, een
vrouw op hoge hakken die rennend de tram probeerde
te halen en een aantal Chinezen met hun selfiesticks. Ik
was deze dynamiek op straat als ‘echte Fries’ helemaal
niet gewend. Tijdens het fietsen bracht ik live verslag uit
aan mijn ouders aan de andere kant van Nederland en
probeerde ik ook Google Maps in de gaten te houden.
Na alle horrorscenario’s van sociale afwijzing in mijn
hoofd afgespeeld te hebben, kwam ik met een knalrood
en bezweet gezicht aan op de plaats van bestemming: de
Erasmus Universiteit. Ik vond het heel lastig om mezelf
een houding te geven. Moest ik mezelf zijn? Of juist mijn

enthousiaste ik een beetje in toom houden om zo niet
buiten de boot te vallen? Ik begon met het laatste, maar
ik moet zeggen dat ik hier al heel snel klaar mee was.
Ik weet nog goed dat er iemand was die zei: wow, jij
lijkt best wel een beetje op een nerd. Eerst voelde ik me
lichtelijk beledigd, maar later had ik zoiets van ‘so what’?
Dan ben ik maar een nerd. Doordat ik mezelf durfde te
zijn heb ik ontzettend leuke mensen ontmoet in de eerste
dagen, waar ik nu nog steeds goed bevriend mee ben.

Het is een ontdekkingstocht naar
de stad, de universiteit en jezelf
Tijdens mijn eerste dag op de universiteit voelde ik me
eerder een toerist dan een student, wat nog steeds af en
toe het geval is. Ik ben dankbaar voor wat op mijn pad is
gekomen: hele leuke vrienden, een mooi huis, een leuke
opleiding en natuurlijk een gezellige studievereniging. Ik
wens iedereen die volgend jaar start aan hun eerste jaar
heel veel plezier met deze grote ontdekkingstocht naar
de stad, de universiteit en jezelf.

Fraude Film Festival
4 & 5 O K TO BER 2 018
E YE AMSTERDAM
www.fraudefilmfestival.nl
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Geertrude reageert

Geertrude geeft bezorgde inzenders praktische tips voor hun problemen. Ook jij kan je problemen
insturen naar GeertrudeReageert@svCIA.nl.

O wijze, Geertrude,
Volgend jaar start ik aan jullie opleiding.
Ik heb er zin in, maar vind het ook
wel heel spannend. Er komt een hoop
nieuws op mij af. Zo vraag ik me vooral
af hoe ik me moet ik gedragen in de
onderwijsgroepen. Kan je me daar bij
helpen?
Dankjewel,
Sveva Jaarsh.

Beste S. Jaarsh ,
Er zijn een aantal belangrijke mores in de
onderwijsgroepen . Ten eerste is iedereen altijd net
gekleed . U bent nu volwassen , daar hoort gepaste
kleding bij. De heren dragen consequent een pak .
Over de moderne ontwikkeling om de stropdas
thuis te laten , wordt nog hevig gediscussieerd .
Dames dragen een mantelpak of iets soortgelijks.
Natuurlijk altijd met hakken!
Ten tweede is het gebruikelijk om te vousvoyeren .
Niet alleen naar de docenten , maar ook naar
de medestudenten . Hiermee toont u respect en
behoudt u de gepaste sociale afstand tot uw
collega’s. Het niet volgen van deze normen zal
leiden tot een slechte indruk bij de faculteit
en medestudenten . In de academische wereld
is uiterlijk vertoon immers belangrijker dan
inhoudelijke kwaliteiten (hoewel , APA-fouten
zijn hier wellicht een uitzondering op).

Een laatste norm is het niet laten uitspreken van
medestudenten . Het academische strijdperk eist
nu eenmaal dat eenieder zijn/haar mannetje
kan staan . Halfzacht gedoe als elkaar uit laten
spreken hoort daar natuurlijk niet bij! Vooral
als groepsgenoten beginnen over zogenaamde
“maatschappelijke thema’s” rondom de stof, die
overduidelijk niet op het tentamen bevraagd
worden , is het wijs om in te grijpen . Men is
immers in de onderwijsgroep om het tentamen
te halen , niet om open discussies aan te gaan
over het Nederlands criminaliteitsbeleid en de
(ontbrekende) wetenschappelijke basis daarvan .

Ik hoop dan ook dat jij met deze tips helemaal
klaar bent om de onderwijsgroepen tegemoet te
Ten derde is het ook belangrijk om respect te
gaan
. Fouten maken is natuurlijk niet toegestaan
hebben voor andere , minder ontwikkelde culturen .
in een leeromgeving.
Als uw medestudent dan ook een worstenbroodje
eet, spreekt over diens “kei gave” weekend en het
woord “patat ” weigert uit te spreken , mag je daar Met alle liefs,
Geertrude .
niets van zeggen . Je zult deze figuren in stilte
moeten veroordelen .
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