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Vooraf
Beste lezer,
Met trots presenteer ik u het eerste CIA magazine
van 2018! Na keihard werken, ligt de trots van de
redactiecommissie bij u op de deurmat.
Al eerder heeft u elke twee weken een interessant en
criminologisch relevant artikel kunnen lezen op de
website. Elk artikel vol enthousiasme geschreven door
de redactie en streng doch rechtvaardig nagekeken
door onze eindredacteur. De afgelopen maanden is er
gezwoegd om dit magazine af te krijgen en het resultaat
mag er zijn!
Na alle ontwikkelingen inzake misbruik in de media,
leek het ons ook niet meer dan passend om het eerste
CIA Magazine hier aan te wijden. Controversiële
onderwerpen als pedofilie en bestialiteit passeren de
revue, naming and shaming wordt besproken en Sweetie
2.0 wordt uitgediept. Ondanks het zware karakter van
het Magazine, is het van vitaal belang dat bepaalde
taboe onderwerpen besproken worden, om zo meer
awareness te creëren voor het onderwerp en hopelijk met
oplossingen te komen voor dergelijke maatschappelijke
vraagstukken.
Natuurlijk wordt er ook een samenvatting gegeven van
de afgelopen CIA activiteiten. Een leuke terugblik op een
fantastisch half jaar. Hopelijk krijgt iedereen een warm
gevoel van alle gezellige verhalen en blije foto’s. Ik kan
niet wachten tot de volgende activiteiten!
Tot slot wil ik graag Anne Steenvoorden bedanken voor
de vormgeving van het magazine. Verder gaat mijn
dank uit naar alle redactieleden, gastschrijvers en onze
eindredacteur Christel Derks. Zonder deze mensen had
u nu niet dit prachtige 36 pagina’s tellende meesterwerk
in handen gehad.
Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Isabel de Graaf
h.t. Commissaris Media XVIe bestuur
der Studievereniging Criminologie In Actie
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Beste leden,

Het zestiende bestuur van CIA
Jisca Rakké – Voorzitter
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Milou Andriessen– Commissaris Interne Betrekkingen
Isabel de Graaf – Commissaris Media

Voor u ligt het allereerste, kersverse CIA magazine van
2018! Een half jaar lang heeft de redactiecommissie haar
uiterste best gedaan, om weer een prachtig exemplaar
voor jullie in elkaar te zetten. Uiteraard hebben jullie als
leden ook niet stil gezeten. De eerstejaarsstudenten
hebben hun eerste tentamens achter de rug en hebben
de smaak van het studentenleven goed te pakken. De
tweedejaars kunnen na het behalen van hun propedeuse
rustig ademhalen en de derdejaars zijn begonnen aan
hun lang verwachte bachelor eindscriptie, waarmee het
eind van de studie toch echt in zicht komt.
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Isabel de Graaf
Louise Huijbregts
Joris van Deursen
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Janne Landsman
Aan dit nummer werkten mee
Manon Kleijn
Laura Heijnen
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Natasha de Graaf-Beenhakker

Natuurlijk is er naast studeren ook genoeg gefeest
en hebben de actieve leden onder ons genoeg leuke
activiteiten georganiseerd, zoals de allereerste CIA
kroegentocht, het bezoek aan een jeugdinstelling en
het autopsie college. De opkomst bij de activiteiten
was vanaf het begin van het jaar boven verwachting,
waardoor zelfs de inschrijflink bezweek onder de drukte.
Maar ons hoor je zeker niet klagen! Ik wil alle actieve
leden namens het gehele bestuur alvast bedanken voor
de inzet en de bijdrage aan CIA van het afgelopen jaar
en ik kijk ernaar uit om samen met jullie het komende
halfjaar tot een nog groter succes te maken. Geniet voor
nu vooral van dit prachtige magazine en ik wens jullie
veel leesplezier!

Vormgeving
Anne Steenvoorden

Met vriendelijke groet,

Druk
Gildeprint

Jisca Rakké

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 Justitia van de Juridische
Faculteitsvereniging Rotterdam. Ben je al lid van de JFR dan kun
je kosteloos lid worden van CIA. Studeer je geen Criminologie
of niet aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar wil je wel
op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten rondom
CIA en het CIA Magazine ontvangen? Dan kun je buitengewoon
lid worden. Voor het opzeggen 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 alumnivereniging, de leden van de secties
Criminologie en Strafrecht aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en onder diverse relaties en sponsors van CIA.
Postadres
Erasmus Universiteit Rotterdam
Kamer G3A – 05
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.

h.t. Voorzitter XVIe bestuur
der Studievereniging Criminologie In Actie
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Maar... Ik weet het zeker!
Een vrouw gaat naar de politie, omdat zij als kind is aangerand door een buurman. Ze vertelt in detail
wat er volgens haar zo’n 20 jaar geleden gebeurd is en wat deze man haar heeft aangedaan. Natuurlijk
neemt de politie deze aangifte zeer zwaar op, en zoekt de buurman op om hem te confronteren met het
verhaal van de vrouw en hem vervolgens te arresteren op verdenking van ontucht. De buurman ontkent
echter in alle toonaarden. Hij is er stellig van overtuigd dat dit voorval nooit heeft plaatsgevonden. Wat
is er volgens jou daadwerkelijk gebeurd?
Door Louise Huijbregts

Het meest logische antwoord is hier: de buurman
ontkent misschien wel, maar dat wil niet zeggen dat
hij het niet heeft gedaan. Een ander antwoord wat niet
heel onlogisch zou zijn, is dat de vrouw niet de waarheid
spreekt, maar het voorval verzonnen heeft. Wat nu als ik
je vertel dat van beide geen sprake is? Er is een derde
optie, die een stuk minder voor de hand ligt: de vrouw
is ervan overtuigd dat wat zij verteld de waarheid is,
maar in werkelijkheid is dit niet zo. Dit fenomeen wordt
in de psychologie de ‘pseudo-herinnering’ genoemd.
Pseudo-herinneringen zijn onjuiste herinneringen
aan gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, of
herinneringen aan gebeurtenissen die nooit hebben
plaatsgevonden (Politie, 2014).

Hoe ontstaan pseudoherinneringen? Zoals je misschien
weet, heb je twee onderdelen in je geheugen: het
lange- en het kortetermijngeheugen. Eerst worden
herinneringen in het kortetermijngeheugen opgeslagen
en later pas in het langetermijngeheugen. Naarmate
de tijd verstrijkt, zakken herinneringen meer weg en
vervagen geheugensporen. Dat heeft als gevolg dat
de informatie in het langetermijngeheugen moeilijker
toegankelijker wordt. Hierdoor ontstaan ‘gaten’ in de
herinnering over de gebeurtenis. Deze gaten proberen
mensen onbewust in te vullen, waardoor zij bepaalde
details ‘’verzinnen’’ (Brainerd, Ceci, Holliday & Reyna,
2008). Dit gebeurt niet bewust, maar zorgt er wel voor
dat een valse herinnering ontstaat.

Uit onderzoek blijkt dat het voor de mens (bijna)
onmogelijk is om onderscheid te maken tussen een
pseudo-herinnering en een échte herinnering (Hesselink,
2011). Dat betekent dat iemand met een pseudoherinnering overtuigd is van het feit dat de gebeurtenis
uit deze herinnering echt heeft plaatsgevonden. De
vrouw in het eerder geschetste voorbeeld is er dus van
overtuigd dat zij aangerand is. Je kunt je voorstellen dat
dit voor moeilijkheden zorgt in het strafrecht: hoe moet
een rechter bepalen wie de waarheid spreekt, als alle
partijen er van overtuigd zijn dat zij de waarheid spreken
(Loftus, 2003)?

Pseudo-herinneringen zijn een ongrijpbaar fenomeen.
Pseudo-herinneringen brengen moeilijkheden met zich
mee voor alle actoren die er mee te maken hebben: de
persoon met de valse herinnering, de persoon over
wie de valse herinnering gaat en de personen om deze
twee kernactoren heen. Dit blijkt wel uit het voorbeeld
over de vrouw die dacht dat zij aangerand was. Wat
helemaal lastig is, is dat er niets te doen is aan pseudoherinneringen. Ze ontstaan nu eenmaal bij iedereen en
over allerlei onderwerpen. Welke van jouw herinneringen
zouden pseudo-herinneringen zijn?

6 CIA ACTIVITEITEN

Activiteitencommissie, bedankt!
Het afgelopen halfjaar stond vol gezellige CIA-activiteiten. Ontzettend leuk dat er zoveel
animo en enthousiasme is onder de leden! Om deze mooie herinneren te vereeuwigen, heeft de
Activiteitencommissie een boeiend verslag gemaakt voor in dit magazine.
Door Charlie Stoeldraaijers

In oktober hebben wij een bezoek gebracht aan Rijks
Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) de Hartelborgt in
Spijkenisse. In deze jeugdinrichting zitten jongens
tussen de 12 en 24 jaar die hier om strafrechtelijke
redenen terecht zijn gekomen. De inschrijvingen voor
het bezoek aan De Hartelborgt gingen zo snel, dat het
evenement binnen een paar minuten vol zat. Vanwege
deze grote belangstelling hebben wij een week later
nog een bezoek gebracht aan de jeugdinrichting,
zodat iedereen alsnog mee kon. Tijdens de rondleiding
kreeg iedereen informatie over het jeugdstrafrecht en
de methodiek die in de inrichting gehanteerd wordt.
Nadat wij de gids de hemd van het lijf hadden gevraagd,
kregen we een rondleiding door het gebouw. We
kregen de gemeenschappelijke leefgroepen te zien,
waar een medewerker aanwezig was die onze vragen
kon beantwoorden. Daarnaast mochten we ook een
kijkje nemen in de individuele cellen die op dat moment
leeg stonden. Om te ervaren hoe het is om opgesloten
te zitten en de controle niet meer in eigen handen te
hebben, kreeg iedereen de mogelijkheid om een aantal
minuten opgesloten te worden in een cel. Deze ervaring
bleek heftiger te zijn dan verwacht en iedereen was dan
ook opgelucht toen de deuren na een paar minuten weer
opengingen. Al met al was het een interessant bezoek,
waarbij de leden kennis hebben opgedaan die goed van
pas komt bij de rest van de studie!
Op donderdag 16 november heeft de eerste CIA-

mocht de pret niet drukken. Uiteindelijk kwamen we rond
een uurtje of tien aan bij de eindbestemming: shotjesbar
Bar Tender. Iedereen die in het bezit was van een volle
strippenkaart werd hier getrakteerd op een aantal
heerlijke CIA-blauwe shotjes. Het was een gezellige
avond en een geslaagde eerste editie!
Op het moment dat dit magazine bij jullie op de mat ligt,
hebben er al een aantal activiteiten plaatsgevonden die
voor ons nu nog op de planning staan. Zo is er in januari
een bezoek gebracht aan Live Escape Rotterdam en heeft
in februari de jaarlijkse CIA pubquiz plaatsgevonden.
Ook hebben we de Studiemiddag Intimidatie en
Weerbaarheid georganiseerd, waarbij Roy Berkhout een
weerbaarheidstraining gaf. Aansluitend vond een lezing
over seksuele straatintimidatie plaats van Tamar Fischer.
Naast deze activiteiten zijn we ook druk bezig met het
plannen en organiseren van leuke activiteiten voor de
rest van het collegejaar. Hierover kunnen we nog niet te
veel zeggen maar we kunnen wel al een klein tipje van
de sluier oplichten! Zo zal in blok 6 een vakgerelateerd
uitstapje plaatsvinden. Daarnaast zal op 4 april (save
the date!) een bekende criminoloog een kroegcollege
komen geven over de vergelijking tussen Narcos en de
realiteit. We hopen jullie allemaal te zien bij deze en
andere aankomende activiteiten!

kroegentocht plaatsgevonden. Voor dertig enthousiaste
leden was een route uitgestippeld langs de leukste
kroegen van Rotterdam. De avond begon in café De
Stoep. Bij aankomst kreeg iedereen een handgemaakte
strippenkaart, die werd afgestempeld bij elk leeg glas.
Na een uur was het tijd om door te rollen naar Locus
International, een paar meter verderop. Vanuit hier
ging de tocht verder naar Bokaal en Paddy’s Irish Pub.
Onderweg begon het te regenen en was er even chaos
toen Monica Geuze verderop bleek te staan, maar dit
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De cirkel doorbreken
Seksueel misbruik van kinderen is nog steeds een actueel probleem waar de slachtoffers een grote
hoeveelheid consequenties aan ervaren (Lambie & Johnston, 2015). Onder deze consequenties vallen
bijvoorbeeld psychische problemen, slechte schoolprestaties, agressie of crimineel gedrag (Afifi &
Macmillan, 2011). Een ander gevolg van seksueel misbruik dat sommige slachtoffers ondervinden is
het zelf plegen van zedendelicten wanneer zij volwassen zijn (Jespersen, Lalumiere & Seto, 2009).
Dit wordt ook wel de victim-offender cycle genoemd. In dit artikel wordt dieper op dit fenomeen
ingegaan, daarnaast wordt ook gekeken naar slachtoffers van seksueel misbruik die later juist zelf
géén zedendelicten hebben gepleegd en welke verklaringen daarvoor zijn.
Door Jill Stigter

De victim-offender cycle of de sexually abusedsexual abuser hypothesis is een onderwerp dat in
veel onderzoeken is uitgediept en ook is bevestigd
(Jennings, Zgoba, Maschi & Reingle, 2014; Jespersen et
al., 2009). Binnen deze onderzoeken is dus vastgesteld
dat er inderdaad een verband bestaat tussen het
slachtofferschap van seksueel misbruik en het plegen
van zedendelicten (Lambie & Johnston, 2016). Echter,
het slachtoffer zijn van seksueel misbruik is niet de
enige factor die blijkt mee te spelen in het plegen
van zedendelicten. Het gaat hier om risicofactoren
als mishandeling, verwaarlozing of het waarnemen
van geweld binnen de familie (Jennings et al., 2014).
Emotionele en fysieke mishandeling kunnen er onder
andere later voor zorgen dat de slachtoffers het geweld
en misbruik accepteren als iets normaals (Jennings
et al., 2014). De ouders of familieleden zijn hierbij
een rolmodel voor het slachtoffer in het leren en later
overnemen van gewelddadig gedrag (Jennings, Piquero
& Reingle, 2012).

clown erop). In de ene situatie gedroeg de volwassene
zich extreem gewelddadig tegenover de pop door hem
te slaan, schoppen en uit te schelden, en in de andere
situatie speelde de volwassene in alle rust met de pop.
Naderhand werd het kind alleen gelaten in een kamer met
een Bobo doll en werden zijn andere speeltjes afgepakt.
Het kind dat het geweld had geobserveerd gedroeg zich
op dezelfde manier tegenover de pop, waar het andere
kind zich verder rustig hield en geen geweld vertoonde
(Bandura, 1965; Bandura, Ross & Ross, 1961). Uit dit
experiment bleek dat agressieve rolmodellen een grote
invloed hebben op hoe kinderen later tegen het uiten
van geweld aankijken (Jennings et al., 2014). Naast dit
experiment zijn nog meer verklaringen toegepast op de
victim-offender cycle: slachtoffers identificeren zichzelf
vaak met hun dader of hebben een emotionele band met
diegene, daarnaast kunnen ze zich vinden in een patroon
waar seksueel misbruik als gewoon wordt ervaren of
ontwikkelen ze verslavende seksuele gedragingen
(Bagley, Wood & Young, 1994).

Hier kan ook worden teruggegrepen naar het experiment
van Bandura waar naar de invloed van agressieve
rolmodellen op kinderen werd bekeken (Newburn,
2013). In dit experiment werd een kind samen met een
volwassene in een kamer gezet waar een Bobo doll
stond (een opblaasbare pop met een illustratie van een

Ook al hebben de genoemde risicofactoren een grote
invloed op de kans of een slachtoffer van misbruik ook een
pleger ervan wordt, toch blijkt dat niet alle slachtoffers dit
pad op gaan (Jespersen et al., 2009; Lambie & Johston,
2016). De oorzaken van de onderbreking van de victimoffender cycle zijn daarom erg interessant om nog

ACHTERGROND 9
verder toe te lichten. In plaats van risicofactoren, gaat
het hier om beschermende factoren die de slachtoffer
ervan weerhouden om over te gaan op het plegen van
zedendelicten. Deze factoren hebben dus een positief
effect op het herstellingsvermogen van de slachtoffers.
De factor met de grootste invloed op de slachtoffers is
een stabiele omgeving (Marriott, Hamilton-Giachritsis &
Harrop, 2013). Hierbij moet dan gedacht worden aan een
vaste woon- en werkplaats, een groot scala aan sociale
contacten en ondersteuning van de familie (Lambie &
Johnston, 2016; Lambie, Seymour, Lee & Adams, 2002;
Marriot et al., 2013; Thomas & Fremouw, 2009).

andere manier om aan de normen te voldoen door een
‘mannelijke’ sport te doen of een andere outlet voor hun
agressie te vinden. Daarnaast bleven ze open en bewust
over hun gevoelens en kwetsbaarheden, en leerden
zichzelf om opnieuw intieme relaties op te bouwen (KiaKeating et al., 2005).
De victim-offender cycle staat dus niet vast bij elk geval,
maar voltrekt zich nog steeds wel bij veel slachtoffers
(Lambie & Johnston, 2016). Een belangrijke vraag die
hierbij gesteld kan worden is hoe we kunnen voorkomen

Slachtoffers van elke leeftijdsgroep moeten de
kans krijgen om te leren over wat hen is overkomen.
Naast de beschermende factoren vanuit de omgeving
die het slachtoffer ervan weerhouden in een daderrol te
vallen, wordt ook gekeken naar factoren die vanuit het
slachtoffer zelf komen. De samenleving heeft namelijk
niet altijd een positieve invloed op slachtoffers, met
name mannelijke slachtoffers (Kia-Keating, Grossman,
Sorsoli & Epstein, 2005). Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan de traditionele gedragsnormen die
mannen worden opgelegd. Onder deze normen vallen
onder andere agressief gedrag, seksuele bekwaamheid
of het alfamannetje zijn (Kia-Keating et al., 2005).
Doordat deze normen zo vast liggen in onze samenleving
vormen ze een belangrijk onderdeel van de mannelijke
identiteit en zorgen er in sommige gevallen ook voor
dat mannen in de rol van een dader vallen (Kia-Keating
et al., 2005; Lambie & Johnston, 2016). Mannen die
vroeger slachtoffer waren van misbruik ervaarden de
druk om zich normconform te gedragen, maar vonden
verschillende strategieën om niet in de daderrol te vallen
(Kia-Keating et al., 2005). Zij vonden bijvoorbeeld een

dat slachtoffers ook daders worden. Slachtoffers moeten
zich ten eerste bewust worden van hun slachtofferschap
door erover te leren (Lambie & Johnston, 2016). Dit
kan worden gedaan in de vorm van voorlichtingen op
school, maar ook in de gevangenis. Slachtoffers van elke
leeftijdsgroep moeten de kans krijgen om te leren over
wat hen is overkomen (Jennings et al., 2014; Lambie
& Johnston, 2016). Daarnaast is het ook belangrijk dat
het stigma rondom slachtoffers verdwijnt, met name
het stigma dat slachtoffers meewerken aan hun eigen
slachtofferschap (Lambie & Johnston, 2016). In plaats
van als samenleving de beschuldigende vinger te wijzen
naar het slachtoffer (of de dader), is het misschien beter
ze een helpende hand toe te reiken.
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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 scriptie van Remco Bovens
Tijdens de bachelor Criminologie word je al voorbereid op de laatste halte voor het behalen van je master
bul: het doen van je afstudeeronderzoek en het schrijven van de masterscriptie. Deze voorbereiding
bestaat uit de kennismaking met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksvaardigheden, het leren
omgaan met de bijbehorende programma’s zoals SPSS en Atlas.Ti, maar ook het schrijven van een
scriptie aan het einde van de bachelor. Er zit echter wel een groot verschil tussen de scripties in de bachelor
en de master: waar je tijdens het onderzoek voorafgaande aan het schrijven van de bachelorscriptie
min of meer aan de oude vertrouwde hand van dr. Willem-Jan Verhoeven wordt gehouden, moet je het
afstudeeronderzoek tijdens de master zelfstandig uitvoeren. Juist dit verschil maakt het moment dat je je
op één van de onderzoeksthema’s inschrijft tijdens de master extra spannend. Welke onderzoeksvragen
stel je centraal? Welk theoretisch kader ga je hanteren? Ga je voor kwalitatief onderzoek, kwantitatief
onderzoek of toch voor ‘mixed-methods’? Hoe ga je je respondenten werven?
Door Remco Bovens

anderzijds om jongeren die kampten met grote mate van
onzekerheid waardoor ze niet voor zichzelf op durfden
te komen (de ‘kwetsbaarheid’ groep). De uiteindelijke
onderzoeksgroep bestond uit twintig jongeren tussen elf
en veertien jaar oud met een Islamitische komaf.

Ik heb altijd al interesse gehad in terrorisme en nationale
veiligheid. Zodoende koos ik ervoor om mijn scriptie
over radicalisering te schrijven. De voorbereiding van
het onderzoek verliep vrij stroef doordat ik al snel
vastliep bij de vragen die zojuist werden genoemd. Ik
was er over uit dat ik mijn onderzoek wilde richten op
radicaliserende jongeren. Het werven van respondenten
in deze doelgroep bleek echter nog knap lastig. Via mijn
scriptiebegeleider prof. dr. Richard Staring kwam ik na
enige tijd in contact met het Kenniscentrum Sport, een
instituut dat zich bezighoudt met wetenschappelijke
vraagstukken op het gebied van sport en bewegen. Zij
waren op dat moment bezig met een project, waarbij ze
in verschillende boksscholen in Nederland onderzochten
hoe vechtsport kan bijdragen aan het reduceren van
delinquent en crimineel gedrag onder jongeren. Nadat
we met elkaar in gesprek waren gegaan, bleek dat
zij nog opzoek waren naar een onderzoeker voor een
boksschool in Rotterdam; een samenwerkingsverband
was aanstaande. In de betreffende boksschool in
Rotterdam werden de zogeheten ‘Mattietrainingen’
georganiseerd. Tijdens deze trainingen trachtte
de bokstrainer de jongeren die deelnamen,
sociale vaardigheden aan te leren door middel van
boksoefeningen. De jongeren werden aangeleverd door
een Rotterdamse middelbare school, waar zij werden
geselecteerd op bepaalde risicofactoren. Hierbij ging
het enerzijds om jongeren die agressief en opvliegend
gedrag vertoonden (de ‘agressieregulatie’ groep) en

Naast de onderzoeksvragen die voortkwamen uit het
onderzoeksdoel van het Kenniscentrum Sport, wilde
ik concreet onderzoeken of de risicofactoren van de
jongeren al dan niet zouden kunnen leiden tot het in
gang zetten van radicaliseringsprocessen. Dit heb ik
onderzocht aan de hand van participerende observaties
tijdens de mattietrainingen en diepte interviews met de
jongeren en de bokstrainer achteraf. Uit de observaties
en de gesprekken bleek dat de meeste jongeren vooral
bezig waren met hun eigen gedrag en het gedrag van hun
leeftijdsgenoten en nauwelijks erg hadden in thema’s
als radicalisering en terrorisme. De meest voorname
oorzaak hiervan is de jonge leeftijd van de jongeren.
Wanneer ik hen bijvoorbeeld een gerichte vraag stelde
over jihadstrijders of Islamitische Staat (IS), viel er
bij een groot gedeelte van de jongeren een stilte. Dit
was dan ook de belangrijkste bevinding binnen mijn
onderzoek; de risicofactoren van de jongeren hoeven op
deze leeftijd niet direct tot radicalisering te leiden. Een
tweede bevinding heeft betrekking op de sterkte van de
mening van de jongeren betreft terrorisme: jongeren die
minder waarde aan de Islam hechten, hadden een minder
sterke mening in tegenstelling tot de sterke mening
van de jongeren die veel waarde aan de Islam hechten.
Hierbij betoogden de jongeren die wel een sterke mening
hadden, dat ze fel tegen jihadstrijders waren; terroristen
waren volgens hen helemaal geen moslims. In hun ogen
verkondigden deze personen een valse Koran.
Toen ik aan het begin van het afstudeeronderzoek
moeite had met het kiezen van een juiste richting,
zei Richard Staring dat het doen van onderzoek een
ontdekkingsreis waarbij het eindresultaat afhangt van
veel verschillende factoren. Destijds vond ik dit maar
een zweverige uitspraak waar ik niks mee kon. Achteraf
moet ik hier op terugkomen en kan ik deze uitspraak
alleen maar beamen. Een goede balans vinden tussen
hetgeen ik voor ogen had en hetgeen ik voorhanden had,
is misschien wel de belangrijkste les voor mij geweest.
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Niet veroordeeld, wel bestraft
Natuurlijk kan de #MeToo-discussie niet ontbreken in een magazine met als thema misbruik. Afgelopen
jaar hebben vele vrouwen en mannen zich uitgesproken over de seksuele intimidatie, aanrandingen en
verkrachtingen waarmee zij te maken hebben gehad. Hierbij werden publiekelijk namen genoemd van
(bijna enkel) mannen die zich schuldig gemaakt zouden hebben aan deze vormen van ontucht. Mijn
vraag hierbij is: waarom worden deze conflicten niet in de rechtszaal uitgevochten, maar in de media?
Door Louise Huijbregts

Er zijn tientallen namen te noemen van mannen die het
afgelopen jaar zijn afgeschilderd als ontuchtpleger. In
de Verenigde Staten begon de bal te rollen. Hollywoodmagnaat Harvey Weinstein werd daar door tientallen
vrouwen beschuldigd van ongepast gedrag en
verkrachting (Elsevier, 2017). Ook acteur Kevin Spacey
kreeg te maken met aantijgingen. Dit geldt ook voor
Ed Westwick, Jeremy Piven en Louis C.K (RTL Nieuws,
2017).

mannen waar zijn, dan is het verschrikkelijk wat zij
hebben gedaan en moeten zij gestraft worden. Het hele
principe van naming & shaming, waarbij de namen van
overtreders publiek bekend worden gemaakt, hoort daar
wat mij betreft bij, zeker wanneer je een bekend persoon
bent (Braithwaite & Drahos, 2002).

Naar aanleiding van de ‘hype’ in Amerika, ging in
Nederland ook een beerput open. De Vlaamse acteur
Jappe Claes, die werkzaam was bij het Nationale Theater,
werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en
machtsmisbruik. Vervolgens beschuldigde Jelle Brandt
Corstius tv-producent Gijs van Dam van het plegen van
seksueel misbruik met behulp van zijn machtspositie.
Ook regisseur Ruut Weissman werd beschuldigd van
seksueel misbruik, waarna hij geboycot werd door
collega-theatermakers. Tot slot legde regisseur Job
Gosschalk zijn werk neer als gevolg van insinuaties met
betrekking tot ontucht (Metro, 12 november 2017).

Echter, de vraag die steeds vaker in mijn hoofd spookt
is: zijn ze wel allemaal schuldig? Met de #MeToodiscussie is er ook een mogelijkheid ontstaan voor
iedere vrouw en man om een bekende man die je ooit
ernstig gekwetst heeft, onterecht aan de schandpaal te
nagelen door te zeggen dat hij zich schuldig gemaakt
heeft aan onzedelijke betastingen, aanranding of zelfs
verkrachting. Omdat elke aantijging momenteel in de
media groot wordt uitgemeten is de carrière van de
betreffende bekende persoon meteen voorbij (Whelan,
2017). Zo kon Ruut Weissman niet aanwezig zijn bij
de première van de musical die hij geregisseerd heeft,
omdat hij geboycot werd. Daarnaast wordt Kevin Spacey
zeer waarschijnlijk uit het volgende seizoen van House
Of Cards geschreven.

In dit artikel speel ik advocaat van de duivel. Hierbij wil
ik vooraf één heel belangrijke opmerking maken: als de
beschuldigingen jegens (onder andere) de bovenstaande

Dat zij hun baan verliezen, is pas het begin. Zij komen
hierna ook niet meer aan het werk, want welke regisseur
wil samenwerken met een acteur die een ontuchtpleger

In dit artikel speel ik advocaat van de duivel
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schijnt te zijn? Hun hele carrière is in één klap voorbij.
Ditzelfde geldt voor hun sociale leven: vrienden willen
niets meer met hen te maken hebben. Misschien valt
zelfs hun huwelijk in duigen of ontstaan familieruzies
vanwege één onjuiste aantijging. Kortom: degene die
(onjuist) wordt beschuldigd, wordt al veroordeeld
zonder dat daar een proces aan te pas is gekomen.
Om bewijzen bekommeren de media zich niet, waardoor
de gemiddelde mens onmogelijk kan beoordelen of
het om een terechte beschuldiging gaat of niet. Wat
heb jij gedacht toen je alle verhalen over ontucht en
verkrachtingen hoorde? Waarschijnlijk nam je het vrijwel
direct voor waar aan. Dit is logisch, omdat we geneigd
zijn om dingen die we moreel verachtelijk vinden, eerder
voor waar aan te nemen. Ontucht en verkrachting zijn
hier perfecte voorbeelden van. Dit zorgt ervoor dat men
de media klakkeloos geloofd, ook als er geen, weinig of
ontoereikend bewijs wordt gegeven voor hetgeen dat
wordt beweerd.
Het stoort mij ook dat een persoon vaak wel via de media
wordt beschuldigd van onzedelijkheid, maar dat er geen
aangifte wordt gedaan van dat wat zou zijn voorgevallen.
Het strafrecht is juist de institutie die is ontwikkeld om te
bepalen of iemand schuldig is of niet. In de rechtszaal kan
de verdachte zich te verdedigen en zijn er waarborgen

die zorgen dat hij niet onterecht veroordeeld zal worden.
De strafrechter kan, beter dan de gemiddelde burger,
bepalen of iemand het feit begaan heeft of niet, omdat
hij daarvoor heeft gestudeerd en omdat hij kijkt naar
objectieve bewijzen. Het zijn alleen de Officier van
Justitie, de advocaat en de rechters die zich moeten
bemoeien met de vraag of de verdachte schuldig of
onschuldig is.
Het is niet aan de media om te bepalen of iemand schuldig
is, maar aan een rechter die daarvoor heeft gestudeerd.
Wat mij betreft blijft de #MeToo-discussie binnen de
muren van de rechtszaal. De media dient zich pas te
mengen in de kwestie nadat verdachte is veroordeeld.
Als zijn carrière, sociale leven en familiebanden dan
overhoop worden gehaald, heeft hij dat aan zichzelf te
wijten. Hij had immers kunnen en moeten bedenken dat
zijn handelen gevolgen zou hebben. Echter, tot dat is
gebeurd, geldt wat mij betreft: geen veroordeling, geen
schuld!
Voor de achtergrond van en meer details over de
#MeToo-discussie, verwijs ik je graag naar bladzijde 16
van dit magazine.
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Braithwaite, J. & Drahos, P. (2002). Zero Tolerance, Naming and Shaming: Is There a Case for it with Crimes of the Powerful? Australian & New Zealand Journal of Criminology, (35)3, pp. 269-288.
Elsevier. (2017, 17 december). Nieuwe Hollywood-commissie moet #MeToo-incidenten bestrijden. Geraadpleegd op 6 januari 2018, van: https://
www.elsevierweekblad.nl/americandreamers/achtergrond/2017/12/hollywood-commissie-bestrijdt-metoo-incidenten-569606/
Metro. (2017, 12 november). #metoo in Europa: een overzicht. Geraadpleegd op 6 januari 2018, van: https://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2017/11/metoo-in-europa-een-overzicht
RTL Nieuws. (2017, 10 november). #MeToo: helden tuimelen van hun voetstuk, fans hebben het nakijken. Geraadpleegd op 6 januari 2018, van:
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/metoo-helden-tuimelen-van-hun-voetstuk-fans-hebben-het-nakijken
Whelan, E. (2017, 18 oktober 2017). #MeToo: a moral panic about men. Geraadpleegd op 7 januari 2018, van: http://www.spiked-online.com/newsite/article/metoo-a-moral-panic-about-men/20432#.WlJ9eLpFzIU
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WE WANT YOU

Ondanks het collegejaar nog niet eens op haar helft is, zijn wij al opzoek naar onze opvolgers! Lijkt het
jou leuk om verantwoordelijkheid te dragen voor onze vereniging en een van de bestuursfuncties te
vervullen? Maar weet je niet precies wat een bestuursfunctie inhoudt? Hieronder leggen we kort uit wat
onze functie inhoudt. Als je nog meer vragen hebt, kom vooral langs op de bestuursinteresseborrel op
13 maart!

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

Secretaris
Ik ben verantwoordelijk voor het
bijhouden van het ledenbestand,
waarbij ik alle in- en uitschrijvingen
verwerk
en
adreswijzigingen
doorvoer. Ook ben ik contactpersoon
voor ingekomen e-mails voor de
vereniging en het bestuur en verzorg
ik de uitgaande e-mails. Tijdens
vergaderingen zorg ik ervoor dat er
notulen gemaakt worden. Verder
organiseer ik de propedeuse- en
bachelor buluitreiking, de ALV’s, maak
ik de nieuwsbrief en representeer ik
CIA tijdens de Eurekaweek.

Penningmeester
Als Penningmeester houd ik alle
betalingen van de vereniging bij
en zorg ik dat de activiteiten, die
door commissies en bestuursleden
georganiseerd worden, financiering
hebben. Hiervoor stel ik samen met
de commissie vooraf begrotingen
op. Achteraf maak ik een realisatie
van wat de werkelijke inkomsten en
uitgaven zijn geweest. Soms een heel
gepuzzel met cijfers, maar ontzettend
leuk en je leert er erg veel van!
Daarnaast ben ik ook voorzitter van
de Europol (de reiscommissie).

Commissaris Externe Betrekkingen
Zoals jullie misschien weten, ben ik
verantwoordelijk voor het benaderen
van
potentiële
(criminologisch
relevante)
sponsors
en
het
onderhouden van contact met huidige
partners. Hierbij is het belangrijk om
het sponsorbestand up-to-date te
houden en het contact via mail en
telefoon warm te houden. Verder ga
ik geregeld langs bij sponsoren voor
een gesprek. Ook ben ik voorzitter
van de partnershipcommissie, die
mij ondersteunt in het proces van het
binnenhalen van sponsors.

Commissaris Interne Betrekkingen
Samen met de activiteitencommissie
organiseer ik formele en informele
activiteiten. Bij de organisatie van
formele activiteiten, denk hierbij
bijvoorbeeld aan lezingen, kom ik
veel in contact met criminologen
en
criminologisch
gerelateerde
instanties. Deze contacten zullen je in
de toekomst nog veel kunnen bieden!
De informele activiteiten, zoals de
pubquiz en de escaperoom, hebben
als doel de leden in een ontspannen
sfeer samen te brengen. Planning en
creativiteit zijn hierbij belangrijk.

Commissaris Media
In mijn taak als Commissaris Media
ben ik verantwoordelijk voor alle
social media. Je kan dan denken
aan het plaatsen van berichten
op Facebook of leuke foto’s op
Instagram. Daarnaast ben ik de
hoofdredacteur van het gedrukte
magazine en de online artikelen op de
site. Als eindverantwoordelijke zorg
je dat iedereen zijn deadlines haalt
en help je waar nodig. De Facebook
headers en andere kleine dingen
ontwerp ik zelf. Creativiteit is dus een
pré.

Kom met al je vragen naar de bestuursinteresseborrel op 13 maart!
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Pssst...

jij daar!
Ik denk dat veel van mijn medestudentes het volgende scenario wel herkennen: je stapavondje is ten
einde en je besluit het kleine stukje naar je huis alleen af te leggen. Terwijl je de straat oversteekt, komen
twee jongens je tegemoet lopen en als je voorbij loopt, fluiten ze je na en roepen ze naar je. Je reageert
niet, want je bent hier niet van gediend. Daar blijken de jongens het niet mee eens te zijn, wat blijkt uit
het feit dat ze je bestoken met zo ongeveer alle scheldwoorden die ze kennen. Zowel in Rotterdam
als Amsterdam vond men dat dit afgelopen moest zijn, en daarom is straatintimidatie in deze steden
strafbaar gesteld (NOS, 8 juni 2017). In dit artikel werp ik een kritische blik op de noodzakelijkheid en
de effectiviteit van deze wet.
Door Louise Huijbregts

Wat houdt straatintimidatie in?
Er zijn in de literatuur verschillende definities te vinden
van het begrip ‘straatintimidatie’, maar in dit artikel
ga ik uit van hetgeen strafbaar gesteld is, namelijk het
fluiten naar, sissen naar, uitschelden van, naroepen van,
het vragen om seks aan en achternalopen van vrouwen
(NOS, 8 juni 2017).
Is een verbod op straatintimidatie noodzakelijk?
Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt 84%
(!) van de vrouwen die meegedaan hebben aan het
onderzoek in 2017 één van de bovengenoemde vormen
van straatintimidatie ervaren heeft (Fischer & Sprado,
2017; Rotterdam, 2017). 44% van de vrouwen ervoer
deze uitlatingen of gedragingen ook als intimiderend.
Daarnaast blijkt dat een groot deel van de vrouwen
oogcontact met mannen ontwijkt en ’s avonds bepaalde
plaatsen vermijdt (Volkskrant, 21 februari 2017).
Kortom: een substantieel deel van de vrouwen heeft last
van straatintimidatie en past daar hun gedrag op aan. Dit
kan – wat mij betreft – niet de bedoeling zijn. Een wet
tegen straatintimidatie kan daarom uitkomst bieden,
maar alleen als deze effectief is.
Is een verbod op straatintimidatie effectief?
Negeren en doorlopen zou een betere oplossing zijn
dan het strafbaar stellen van straatintimidatie, zo stellen
velen (De Volkskrant, 29 augustus 2014). Zij vinden dat
de wet niet te handhaven is, en daardoor geen effect

kan hebben. Maar gaat het wel om de mogelijkheid
tot handhaving van deze wet? Ik denk het niet. Deze
wet kan ook op een andere manier effect hebben.
Door het invoeren van de wet maakt men duidelijk dat
straatintimidatie iets is wat in Nederland niet hoort en
ook niet getolereerd wordt. Op deze manier onderschrijft
de wet onze normen en waarden en maakt deze het
gemakkelijker om op te treden tegen straatintimidatie.
Natuurlijk kan het ook zo zijn dat dit niet zo werkt, en
dat straatintimidatie niet afneemt als gevolg van (de
effecten van) deze wet. Dat is jammer, maar dan is er in
ieder geval een goede poging gedaan om vrouwen een
boel overlast te besparen.
Kortom, een wet tegen straatintimidatie is noodzakelijk,
omdat blijkt dat een groot deel van de vrouwen zich
regelmatig geïntimideerd voelt als gevolg van sissen,
fluiten of iets dergelijks. Of de wet ook het gewenste
effect heeft – namelijk straatintimidatie verminderen –
is niet helemaal duidelijk. Wat mij betreft is het in ieder
geval een poging waard: vrouwen die nietsvermoedend
op straat lopen doen immers niets fout, terwijl mannen
die hen moedwillig intimideren (en hen uitschelden als
zij niet reageren zoals gewenst) dat wel doen. Gelukkig
bestaan er ook nog een heleboel leuke mannen, dus
vrouwen: keep your hopes up!

Bronnen
Fischer, T. & Sprado, N. (2017). Seksuele straatintimidatie in Rotterdam. Erasmus Universiteit Rotterdam.
Rotterdam. (2017). Aanpak Seksuele straatintimidatie 2017-2019. Gemeente Rotterdam.
NOS. (2017, 8 juni). Sissen naar vrouwen straks ook strafbaar in Rotterdam. Geraadpleegd op 4 januari 2018, van: https://nos.nl/artikel/2177148sissen-naar-vrouwen-straks-ook-strafbaar-in-rotterdam.html
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#metoo
Elk jaar wijst Time Magazine iemand aan die dat jaar de meeste invloed had op de wereld. Personen
als Barack Obama, Angela Merkel en Donald Trump zijn voorbeelden die in de laatste tien jaar de titel
Person of the Year kregen (Hoofdredactie NRC Handelsblad, 2017). In 2017 was dit echter niet één
persoon, maar werd de titel gegeven aan diegene die zich uitspraken tegen seksuele intimidatie en
machtsmisbruik: The Silence Breakers (Bos, 2017b; Sedee, 2017; Zacharek, Dockterman, Sweetland
Edwards, 2017). Deze personen deelden hun ervaringen onder de hashtag ‘Me Too’, die in oktober 2017
wereldwijd werd verspreid op sociale media. In dit artikel wordt gekeken naar het startpunt van #MeToo
en welke gevolgen deze heeft gehad op de wereld.
Door Jill Stigter

De actrice Alyssa Milano was de persoon die #MeToo
startte op Twitter als reactie op de berichten van
slachtoffers van filmmagnaat Harvey Weinstein die
jarenlang vrouwen seksueel zou hebben geïntimideerd
en misbruikt (Bos, 2017b; De Voogt & Bos, 2017). Hierop
volgde een stormvloed aan soortgelijke reacties en
verhalen van vrouwen én mannen over de hele wereld
onder #MeToo: de hashtag werd één dag na de tweet
van Milano meer dan 200.000 keer gebruikt (Sini, 2017).

De slogan ‘Me Too’ heeft als
doel om de slachtoffers aan
te moedigen om met elkaar te
praten en om ondersteuning
aan
elkaar
te
bieden.
‘Me Too’ bestaat echter al langer dan vandaag. Tarana
Burke begon in 2006 met de non-profit organisatie Just
Be Inc. dat slachtoffers van seksueel geweld en misbruik
ondersteunt (Garcia, 2017; Ohlheiser, 2017). De slogan
‘Me Too’ heeft als doel om de slachtoffers aan te
moedigen om met elkaar te praten en om ondersteuning

aan elkaar te bieden. De organisatie focust zich
voornamelijk op de minderheden in de samenleving
zoals Afro-Amerikaanse vrouwen, de LGBT-community
en personen met lichamelijke of geestelijke beperkingen
(Ohlheiser, 2017). Het werk van Burke werd echter niet
genoemd in de tweets van Milano of andere vrouwen
die onder #MeToo tweetten. Een aantal mensen binnen
de Afro-Amerikaanse gemeenschap op Twitter zorgde
er daarom voor dat de campagne van Burke ook in
de spotlight kwam te staan (Garcia, 2017; Ohlheiser,
2017). Later gaf Milano in een tweet credits aan Burke
over de Me Too-beweging en werd door verschillende
nieuwssites en kranten aandacht besteedt aan de vrouw
die startte met ‘Me Too’ (Garcia, 2017; Ohlheiser, 2017).
Het taboe dat heel lang bestond, en ergens nog steeds
wel bestaat rondom seksueel geweld en misbruik, is
de laatste jaren al sterk verminderd (Bos, 2017b; De
Voogt & Bos, 2017). Vroeger werd van veel gedragingen
gedacht dat die er simpelweg bij hoorden of dat deze
gewoon geaccepteerd moesten worden. Hier vindt
nu een verschuiving in plaats mede door #MeToo. De
verschillende sociale media platformen hebben onder
deze hashtag een bijdrage geleverd door de aandacht
te trekken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag
en deze aandacht wereldwijd te verspreiden (Van
Raalte & Vos, 2017; De Voogt & Bos, 2017). Dit heeft
erin geresulteerd dat de slachtoffers erkenning kregen
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en gehoord werden, en dat machtige mannen van hun
troon werden gestoten en er achter kwamen dat dit soort
gedrag niet meer getolereerd wordt (De Jong, 2017; Van
Raalte & Vos, 2017; Withuis, 2017).
Het is zeker een vooruitgang dat seksueel geweld en
misbruik bespreekbaarder zijn geworden, maar deze
openheid heeft ook zijn keerzijden. Ten eerste komt
een aantal moeilijke vraagstukken naar boven. De
meest gestelde vragen zijn ‘Wat mag dan nog wel?’ en
‘Waar wordt het onderscheid gemaakt tussen gewoon
flirten en seksueel grensoverschrijdend gedrag?’ (Bos,
2017b; Pama & Sondermeijer, 2017). Het is belangrijk
dat duidelijk wordt wat nu precies de kern van #MeToo
is. Het gaat om machtsmisbruik en agressie, niet om
het afschaffen van flirten of overdreven preutsheid.
Flirten gebeurt bijvoorbeeld tussen twee personen en
houdt op wanneer een van de twee er klaar mee is. Als
iemand ‘nee’ zegt, of het nu een man of een vrouw is,
betekent dat ook echt ‘nee’ en niet ‘harder proberen’.
Daarnaast is het belangrijk dat wordt gepraat over wat
van mannen en jongens wordt verwacht (Bos, 2017a).
De druk op mannen om te voldoen aan de klassieke
‘mannelijkheidsnormen’ (bijv. het alfamannetje) wordt
steeds minder, in plaats daarvan zetten jongens een
gelijkwaardige relatie voorop waar zijn partner duidelijk
maakt wat hij of zij wel en niet wil (Bos, 2017a; Cense, De
Blécourt, Oostrik, 2016).

Een tweede keerzijde is dat de kan bestaat dat deze
grote stroom aan media-aandacht na een korte tijd weer
stilvalt (De Jong, 2017). Dit is nu eenmaal vaak het geval
bij trends die op sociale media opkomen, zoals #ZegHet
dat door schrijfster Anke Laterveert in 2015 werd gestart
(Van Raalte & Vos, 2017). Ook deze hashtag werd
vergezeld door veel verhalen over seksuele intimidatie
en aanranding, maar bloedde al snel dood op sociale
media. Het gebruik van dit soort hashtags blijkt enig
momentum te hebben waarbij slachtoffers de moed
vinden om hun verhaal te doen en de discussie over het
onderwerp weer sterk oplaait (De Jong, 2017; Van Raalte
& Vos, 2017).

Als iemand ‘nee’ zegt, of het
nu een man of een vrouw is,
betekent dan ook echt ‘nee’
en niet ‘harder proberen’.
Wat nu van belang is dat dit momentum wordt behouden,
maar niet alleen door het delen van #MeToo-verhalen.
Er moet over het probleem kunnen worden gesproken,
maar dan moet dat worden toegelaten. Iemand die
vragen stelt over grenzen moet niet zomaar aan de
kant worden geschoven en worden verteld dat ze hun
mond moeten houden. Vragen stellen is belangrijk in
deze zaak, zo krijgt de discussie de diepgang die het
verdient. Een gevolg hiervan kan uiteindelijk zijn dat de
aandacht op sociale media wel vermindert, maar dat
er wel een begin is gemaakt. De discussie moet dan
verplaatst worden: naar de werkvloer, het klaslokaal, de
keukentafel. #MeToo heeft voor het begin gezorgd, nu
is de zet aan ons.
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Pedofilie

van romeinen tot internet
In de laatste jaren is de discussie rondom pedofilie in hevigheid toegenomen in Nederland.
Ethische kwesties over bijvoorbeeld de strafbaarheid van pedofilie hebben zowel het politieke als
maatschappelijke debat aangewakkerd. In de samenleving is een roep ontstaan naar hogere straffen
voor zedendelinquenten, en met name voor pedofielen, naar aanleiding van choquerende zaken als
die van de pedofiele zwemleraar Benno L. en crèchemedewerker Robert M. Maar wat is pedofilie nu
precies? Waarin verschilt pedofilie van pedoseksualiteit? Is het werkelijk een psychische stoornis?
Hoe is deze kwestie in de Nederlandse wetgeving geregeld? En hoe werd vroeger vanuit zowel politiek
als maatschappelijk perspectief tegen pedofilie aangekeken? Dit artikel biedt een overzicht over het
sociale construct pedofilie waarin deze vragen centraal staan.
Door Joris van Deursen

Pedofilie valt onder de parafilieën: van de heersende
norm afwijkende seksuele voorkeuren. Deze vorm
wordt beschreven als een seksuele aantrekkingskracht
van een volwassen persoon tot nog niet geslachtsrijpe
kinderen, ofwel meisjes jonger dan 13 jaar ofwel jongens
jonger dan 14 jaar. Deze term is afkomstig uit het
archaïsche Grieks: “pedos” betekent “knaap” of “kind”,
“philia” betekent “vriendschap”. Aangenomen wordt
dat pedofielen mannelijk zijn, want slechts 3 procent
van de daders is vrouwelijk (Dettmeijer-Vermeulen,
2016). Slachtoffers van kindermisbruik zijn echter
significant vaker vrouwelijk, namelijk 85 procent van de
slachtoffers (CBS, 2017). Bovendien blijkt uit onderzoek
dat de meeste slachtoffers worden misbruikt door een
familielid of kennis.
Vaak wordt pedofilie verward met pedoseksualiteit, maar
er is een groot verschil (Anoniem, z.j.). Pedofilie bestaat
namelijk uit een seksuele geaardheid of voorkeur en
is daarom op zichzelf niet strafbaar; pedoseksualiteit
bestaat uit seksuele handelingen met betrekking tot
kinderen jonger dan 16 jaar, zoals seksueel misbruik of
kinderporno, en is daarom wel strafbaar. Deze begrippen
mogen dus niet met elkaar verward worden, want
niet iedere pedofiel misbruikt kinderen en niet iedere
kindermisbruiker is pedofiel. Andere begrippen binnen
dit kader zijn efebofilie (seksuele voorkeur voor pubers)
en pederastie (erotische relaties tussen volwassen
mannen en minderjarige jongens) (Anoniem, z.j.).
In de Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM-V) wordt pedofilie onder de categorie
“psychoseksuele stoornissen” geschaard, evenals
andere parafilieën als fetisjisme, sadisme of masochisme.
Om van pedofilie te kunnen spreken, moet volgens deze
definitie aan 3 cumulatieve voorwaarden worden voldaan:
(1) gedurende een periode van ten minste zes maanden
recidiverende intense seksueel opwindende fantasieën,
seksuele drang of gedragingen met betrekking tot
seksuele handelingen met één of meer kinderen in de
prepuberteit (in het algemeen dertien jaar of jonger);
(2) de persoon gedraagt zich naar deze aandrang of
de drang of fantasieën veroorzaken duidelijk lijden of
interpersoonlijke moeilijkheden; (3) de betrokkene is

ten minste zestien jaar oud en ten minste vijf jaar ouder
dan het kind of de kinderen uit het eerste criterium.
De Nederlandse zedenwetgeving hanteert deze
definitie echter niet, maar spreekt slechts van strafbare
handelingen zoals vormen van penetratie, aanranding,
kinderporno, kinderprostitutie, et cetera, waarbij tevens
strafverzwarende omstandigheden een rol kunnen
spelen.
Aan pedofilie kunnen biologische, psychologische
en sociologische factoren ten grondslag liggen. In
sommige gevallen is pedofilie een gevolg van genetische
geaardheid, in andere gevallen een gevolg van
ingrijpende psychologische gebeurtenissen in de jeugd,
zoals slachtofferschap van misbruik. Dit paradoxale
verband tussen slachtoffer- en daderschap blijkt onder
andere uit Seghorn, Prentky en Boucher (1987).
Is pedofilie, en de maatschappelijke discussie omtrent
dit thema, nu een probleem van deze tijd, of is dit
altijd al zo geweest? Op archeologische vondsten zijn
beeltenissen gevonden van seksueel contact tussen
volwassen mannen en kinderen. Plato beschrijft dit
intensieve contact uitvoeriger (Laes, 2006). De gedachte
achter dergelijke handelingen was dat jongens tussen
de 12 en 18 jaar een oudere man kregen toegewezen als
mentor, die hen levenslessen bijbracht en onderwees
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in verschillende disciplines. Seksueel contact kwam
hierbij geregeld voor. Pedoseksualiteit werd dus niet
als een maatschappelijk kwaad gezien, maar als een
ritueel richting de volwassenheid. Deze pederastie werd
als nuttig en zelfs eervol beschouwd (Anoniem, z.j.).
Uit onder andere Plato’s werk blijkt dat deze relaties
niet puur seksueel waren, maar vaak ook liefdevol. Op
Kreta stonden vaders hun zonen vrijwillig af aan oudere
onderwijzers voor dergelijke relaties. Vaak overlaadde
de onderwijzer zijn jonge minnaar met geschenken,
leerde hem krijgskunst en jagen, en ging met hem
over straat als een publiekelijk stel. Zowel de Griekse
stadstaten als de religieuze structuur bekrachtigde deze
relaties. In het oude Sparta werd geloofd dat liefdevolle
pederastische relaties op militair gebied voordelig
waren voor de stad: de minnaars streden namelijk feller
wanneer zij gezamenlijk vochten (Laes, 2006).

Het beeld dat kinderen vrijwel
hetzelfde behandeld konden
worden
als
volwassenen,
veranderde in de 19e en 20e eeuw
met de opkomst van psychologie
Ook in de Romeinse tijd was pedoseksualiteit een
algemeen aanvaarde praktijk. Dit bestond voornamelijk
uit seksueel contact met minderjarige slaven, die
“delicium”-kinderen werden genoemd. In de Romeinse
literatuur lopen de meningen over dit principe zeer
uiteen. Zo verwerpt Tacitus “turpes amores” (onzedelijke
liefde) maar beschrijft Martialis zijn eigen voorkeur
hiervoor. Keizers als Hadrianus en Traianus staan
erom bekend zelf liefdevolle relaties met tieners te zijn
aangegaan. Hadrianus had zijn jonge minnaar Antinoös
zelfs tot godheid laten verheffen na diens dood (Laes,
2006). Pedofiele en pederastische relaties waren in
deze tijd echter niet uitsluitend romantisch en vrijwillig.
Van oudsher werden jonge meisjes vaak uitgehuwelijkt
om politieke redenen. Ook kinderprostitutie dateert ver
terug in de tijd (Anoniem, z.j.).
Met de opkomst van het christendom verdween de
algemene aanvaardbaarheid van pedofilie en pederastie.
Dit waren immers elementen van de heidense cultuur, die
in de Bijbel verworpen wordt. Bij andere culturen, zoals
de Kelten en Perzen kwam deze praktijken wel weer
voor. Vanaf de Middeleeuwen tot aan de 18e en 19e eeuw

werd zelfs in delen van Europa en het Midden-Oosten
geloofd dat men van geslachtsziektes kon genezen door
“bijslaap” met dieren of jonge meisjes (Anoniem, z.j.).
In de Renaissance keerde met de wederkomst van de
klassieke oudheid tevens de romantische pederastie
terug in de samenleving. Zo is bekend dat onder andere
Leonardo da Vinci en Michelangelo romantische relaties
met minderjarige jongens hadden. Tegelijkertijd kwam
de Inquisitie echter op in Europa, waardoor deze praktijk
zwaar bestraft werd (Anoniem, z.j.).
Het beeld dat kinderen vrijwel hetzelfde behandeld
konden worden als volwassenen, veranderde in de 19e
en 20e eeuw met de opkomst van psychologie (Greer,
2016). Hierdoor werden de verschillende levensfasen in
het menselijk leven benadrukt, en dus ook de biologische
en psychologische verschillen tussen de kindertijd en
volwassenheid. Door het machtsverschil tussen kind en
volwassene worden kinderen in de afgelopen eeuwen
als onschuldige wezens gezien die beschermd dienen
te worden (Anoniem, z.j.). Deze opvatting geldt als één
van de belangrijkste argumenten tegen pedofilie in het
maatschappelijke debat dat in de afgelopen decennia is
opgekomen. Greer (2016) beschrijft dat dit debat en de
strenge afkeur van pedofilie in hevigheid is toegenomen
als gevolg van onze gedigitaliseerde samenleving.
Hierdoor kon pedofilie niet alleen digitaal voortzetten en
uitbreiden, via bijvoorbeeld kinderporno, maar hierdoor
zijn ook thema’s als naming and shaming een grotere rol
gaan spelen in het debat (Greer, 2016).
Concluderend, in dit artikel is een overzicht geboden van
pedofilie en de verschillende aspecten die dit begrip met
zich meebrengt. Zo is ingegaan op de precieze betekenis,
het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit, en het
verschil tussen de psychologische en wettelijke definities
van het begrip. Vervolgens is uitgebreid stilgestaan bij de
geschiedenis van pedofilie. In klassieke culturen zoals
de Griekse en Romeinse waren pedofilie en pederastie
algemeen aanvaarde praktijken die niet strafbaar
gesteld waren, maar zelfs verheerlijkt werden. Met de
opkomst van het christendom en de psychologische
wetenschap in de 19e en 20e eeuw veranderde dit
doordat de verschillen tussen kind en volwassene
werden benadrukt. Tegenwoordig wordt pedofilie in de
maatschappij verafschuwd en verworpen. Hieruit volgt
dat het begrip pedofilie een sociale constructie is die
door de eeuwen heen van betekenis is veranderd.
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Common Study Session Korinthe
26-11-2017 t/m 01-12-2017

“We willen onafhankelijk zijn, afstand houden van de elite waar we voor en over schrijven! Ik ben erg
kritisch over jouw idee,” zegt hoogleraar Dina Siegel (Universiteit Utrecht) tijdens de presentatie van
promovenda Olga Petintseva. Op dag twee van de Common Study Sessions loopt de temperatuur
letterlijk en figuurlijk hoog op in het universiteitsgebouw van de University of Peloponnese in Korinthe.
Door Lara de Jong en Marko de Haan

Een halfuur daarvoor begon Petintseva met haar
presentatie. Ze doet een onderzoeksvoorstel. “Voor
groepen die normaal gesproken niet gehoord worden,
zoals ongedocumenteerden of slachtoffers van
mensenhandel, maken we in ons onderzoek soms
gebruik van Participatory Action Research (PAR, hierbij
betrek je het onderzoeksobject bij het onderzoek, red.).
Ik stel voor om dat ook bij de elite te doen. Op die manier
kunnen we instituten bijleren over hoe ze dingen kunnen
verbeteren.”
Locatie: Griekenland, Korinthe. De kritische criminologie
komt daar eind november, begin december (29
november tot 1 december) samen voor de Common Study
Sessions. Dit is een halfjaarlijks terugkerend congres
van tien universiteiten over de wereld. Het congres
duurt drie dagen en verspreid over deze dagen spreken
hoogleraren, universitair docenten, promovendi en
studenten over criminologisch relevante onderwerpen.
Ieder halfjaar staat een thema centraal. Dat is deze keer:
“New terrorism, new punitiveness and human rights”.
De Erasmus Universiteit is dit congres met een grote
delegatie - 27 mensen - afgereisd naar Griekenland.
Deze bestond uit drie stafleden, bachelor-,
masterstudenten en alumni van de EUR. Zeven van hen
hielden een presentatie in Griekenland, waaronder vier
masterstudenten voor een keuzevak. Hiervoor is het de
bedoeling om twee keer een congres bij te wonen en
daarvan één keer op een congres te presenteren.
Het congres begon met een speech van Dina Siegel over
haar onderzoek naar ‘Crimes of Solidarity’. Tijdens haar
presentatie sprak zij over het observerende onderzoek
dat zij deed naar de criminalisering van het activisme ter
ondersteuning van migranten en asielzoekers in Europa.
Na deze centrale opening hadden de deelnemers de
keuze uit verschillende sessies met presentaties. Het
was onder meer de beurt aan EUR masterstudent Lotte
Servaas om een presentatie te geven over het onderzoek
van bijzonder hoogleraar Staring, waar zij als studentassistent aan meewerkt. Tijdens haar presentatie
gaf Lotte een duidelijk beeld over uitgeprocedeerde
asielzoekers, en hun keuze om te in Nederland te blijven,

of terug te gaan naar het land van herkomst.
Op de eerste dag hield ook PhD kandidaat Léa Massé
van de Erasmus Universiteit afsluitend haar presentatie
‘Becoming radicals’: towards a multi-sited approach of
foreground and background dynamics in French and
Dutch youths Islamic radicalization. Dit gaf een mooi
inzicht in de Islamitische radicalisering van zowel Franse
als Nederlandse jongeren.
Dag twee was het namens de EUR de beurt aan Naomi
van der Valk. Zij presenteerde in de tweede ronde van de
dag haar bachelorscriptie over de grens tussen Mexico
en de Verenigde Staten. Met de plannen van Trump om
een muur op die grens te bouwen een actueel onderwerp.
Ze liet onder meer zien dat afschrikkende methoden
als een muur bouwen geen bewezen effect hebben op
migratiestromen. Later op de dag vertelde Daniëla van
Noort over haar plannen om met haar scriptie te gaan
kijken welke culturele biases criminologen zelf hebben
in hun onderzoek.
De laatste dag bestond in de ochtend uit twee rondes
presentaties, waarvan een ronde met enkel Rotterdamse
presentaties. Alumnus van de EUR en PhD student
aan de Open Universiteit, Bram Martin, vertelde over
het policing op het Darkweb, masterstudent Daantje
Gijsbers besprak hoe terroristen van cyberspace gebruik
maken en Gwen van Eijk vertelde hoe strafrechtelijke
interventies ongelijkheid kunnen vergroten. In de middag
stond een excursie op het programma naar Acro Korinthe
en het congres werd afgesloten met een etentje en de
Sirtaki. Al met al was het een leuk en leerzaam congres.

New terrorism, new punitiveness and human rights
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Goede Doelen Commissie In Actie
De Arentschool

In deze editie van het magazine is er ruimte voor de Goede Doelen Commissie gereserveerd. Ontzettend
leuk, want de bezigheden van deze commissie zijn doorgaans minder direct in de vereniging terug te
zien, dan bijvoorbeeld andere commissies. Dit magazine is een goede gelegenheid om met iedereen te
delen wat deze commissie nou daadwerkelijk uitspookt!
Door Jeffrey Dijkshoorn

Concept
Totaal genomen zijn we een vrij grote commissie; twaalf
studenten sterk (inclusief Sibèle, ons leidinggevend
bestuurslid). We zijn echter onderverdeeld in twee
verschillende deelcommissies, die allebei een
ander project verzorgen. Deze projecten worden in
samenwerking met Stichting Move georganiseerd en
zijn toegespitst op scholen - specifiek op de kinderen
in groep 7 à 8 - in relatief gedepriveerde wijken, met de
nadruk op wat de kinderen in deze wijk missen of willen
verbeteren. Het centrale gedachtegoed luidt dat een
kind heel goed de wereld om zich heen kan veranderen,
als hij/zij zich daarvoor inzet. Zodoende zijn de kinderen
ook de bron van alle ideeën.
De concrete invulling van deze projecten kan enorm
uiteenlopen. Van sporttoernooien tot kookwedstrijden,
je kunt het zo gek niet verzinnen. De kinderen kiezen
een centraal thema, zoals ‘veiligheid’ of ‘sport’ en onder
leiding van studenten brainstormen ze over wat voor
activiteit het gekozen thema ten goede zou komen in
de wijk. Na deze selectieprocedure gaan wij na welke
ideeën haalbaar zijn. Zo zijn er kinderen die willen dat
we gezellig een speeltuin gaan aanleggen, maar daar
is de gemeente helaas niet altijd even blij mee. Verder
zorgen wij voor de benodigde middelen, sponsors,
communicatie en overige organisatorische aspecten.
Het uiteindelijke project wordt dus zowel verzonnen als
uitgevoerd door de kinderen zelf; wij werken slechts als
facilitators.
Ons project
Onze deelcommissie zit nog niet in de fase waarin
een definitief project bepaald is. De stemmen zijn wel

inmiddels geteld en de volgende stap is de top vijf te
testen op haalbaarheid. Het was erg verbazend te zien
hoe onbaatzuchtig de jonge kinderen van de Arentschool
in Kralingen, al na kunnen denken over wat goed is voor
de wijk. Met als thema ‘ontmoeting en contact’ kwamen
ze uit zichzelf met leuke ideeën als: een grote sportsessie
om het gat tussen jongeren en kinderen te dichten; een
dagje uit met ouderen of een groot lopend buffet voor de
hele wijk verzorgen.
Het grappige aan het gekozen thema is dat ik zelf ook
een gat in ontmoeting en contact tussen studenten en
kinderen heb ervaren. Ook gewapend met een training
inzake didactische vaardigheden en een uitgebreid
schematisch lesplan, was het vooruitzicht om samen
te werken met kinderen die 8 jaar jonger zijn onwennig
en spannend. Uiteindelijk bleken de kinderen gewoon
heel gezellig zijn om mee te praten. Nadat ik met enige
moeite het jargon uit mijn taalgebruik had verwijderd,
ging het allemaal van een leien dakje. Dat maakt deze
commissie ook zo bijzonder: je vindt een stukje terug
van je kinderlijke mentaliteit van vroeger. Met een uitje
naar het studentenleven, wat ook op de projectplanning
staat, hopen we dit gat nog verder te dichten.
Wees welkom!
Hoewel we jullie nog niet kunnen uitnodigen voor een
concreet project, willen we jullie wel op het hart drukken
dat jullie omstreeks maart ons project nog beter kunnen
maken. Herontdek je innerlijke kind en kom lekker
meedoen met sporten/koken/feesten bij de afterparty!
Houd hieromtrent de sociale media in de gaten en we
hopen jullie snel te zien!
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‘Sweetie’ als tool in de bestrijding
van webcam kindersekstoerisme
Webcam kindersekstoerisme is een wereldwijd probleem waarbij kinderen tegen betaling seksuele
activiteiten voor de webcam verrichten. Op ieder moment van de dag zijn naar schatting meer dan 750.000
mannen op zoek naar webcamseks met minderjarigen in ruim 40.000 openbare chatrooms online.
Honderdduizenden minderjarigen, waarvan sommige zelfs nog maar zes jaar oud of nog jonger, zijn
slachtoffer. Dit zijn schrikbarende cijfers. En de cijfers blijven stijgen. Ondanks dat er verontwaardiging
is voor dit fenomeen, zijn er nog weinig veroordelingen geweest. In 2013 heeft Terre des Hommes in
samenwerking met verschillende specialisten, waaronder Tilburg University waar ik werkzaam ben, het
virtuele Filipijnse meisje ‘Sweetie’ ontwikkeld om hier iets tegen te doen.
Door Manon Kleijn

Wereldwijd probleem
De afgelopen decennia is het internet als sociaal
medium enorm gegroeid. Internet zorgt ervoor dat wij
op ieder moment van de dag met een ieder over de hele
wereld in contact kunnen komen. Helaas heeft dit als
nadelig gevolg dat internet gebruikt kan worden voor
de verspreiding van illegaal kinderpornomateriaal en
kan fungeren als middel om kwetsbare minderjarigen te
benaderen en seksueel uit te buiten. Tot voor kort zochten
kindermisbruikers minderjarigen bijvoorbeeld op bij een
school of een kinderspeeltuintje en probeerden ze hen
door middel van een snoepje te lokken. Tegenwoordig
kunnen daders gemakkelijk online en anoniem in
contact komen met minderjarigen in kinderchatrooms
en hen verleiden om via de webcam seksuele activiteiten
te verrichten. Een probleem hierbij is dat het internet,
mede door het Tor-netwerk en het Darknet, de perfecte
anonieme omgeving is voor daders waardoor webcam
kindersekstoerisme steeds minder zichtbaar wordt voor
politie en justitie.
Een ander probleem is dat kinderporno een
grensoverschrijdend karakter heeft wat kan zorgen
voor problemen wanneer verschillende landen met
verschillende wetgevingen daders willen vervolgen.
Daarbij komt dat webcam kindersekstoerisme als
vorm van seksuele uitbuiting, kinderpornografie en/of
kinderprostitutie volgens nationaal en internationaal
strafrecht in vele landen strikt verboden is, maar dat
het soms lastig is om tot een veroordeling te komen.
Armoede is de belangrijkste oorzaak waarom kinderen
in ontwikkelingslanden via de webcam worden uitgebuit.
Kinderen zullen daarom niet zo snel aangifte doen. Hun
ouders, die vaak betrokken zijn bij de webcamshows,
doen al helemaal geen aangifte. Daarnaast is bewijs
verkrijgen voor webcamshows die live plaatsvinden

online, ook een uitdaging. Hierdoor groeit webcam
kindersekstoerisme vooral in ontwikkelingslanden,
zoals in de Filippijnen, razendsnel en is het lastig om er
grip op te krijgen.
Sweetie 1.0
In 2013 heeft Terre des Hommes, in samenwerking
met verschillende specialisten, het Sweetie project
ontwikkeld. Bij het Sweetie 1.0 project deden
vier operators zich voor als een 10-jarig Filipijns
meisje. Ze monitorden verschillende chatrooms,
voerden gesprekken met tienduizenden mannen en
identificeerden deze mannen door middel van de
informatie die zij zelf gaven. In tien weken tijd werden
1000 daders geïdentificeerd uit 71 verschillende landen.
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Uit de eerste analyses die ik naar aanleiding van deze
chatroomconversaties heb gedaan, blijkt dat de mannen
die de chatrooms bezoeken over het algemeen blanke
mannen zijn van tussen de 25 en 45 jaar. Ze gebruiken
verschillende bronnen om in contact te komen met
minderjarigen, zoals openbare chatrooms, e-mail,
Facebook en Skype. Ze zoeken naar profielen van
‘interessante’ minderjarigen, bijvoorbeeld minderjarigen
die nog jong zijn en wonen in de Filippijnen, en nemen
zelf het initiatief om een gesprek aan te gaan met deze
minderjarigen. Sommige mannen beginnen meteen te
praten over seks en willen maar één ding en dat is een
webcam show van deze minderjarigen.
Andere mannen willen eerst vertrouwen creëren door
te praten over koetjes en kalfjes, zoals over hobby’s en
andere niet seks gerelateerde onderwerpen. Daarbij
gebruiken ze veel emoticons en makkelijk begrijpbare
kindertaal. Wanneer ze het gevoel hebben dat de
minderjarigen zich op hun gemak voelen, gaan ze
over seks praten. Ze sturen kinderpornomateriaal,
bijvoorbeeld met de boodschap dat het heel normaal is dat
minderjarigen seksuele interacties hebben met elkaar en
met volwassenen en ze sturen webcamverzoeken in de
hoop dat ze webcamshows van de minderjarigen kunnen
krijgen. Met de tienduizenden gesprekken en de eerste
analyses van deze gesprekken kan worden aangetoond,
dat webcam kindersekstoerisme een groot probleem is
én dat deze proactieve aanpak van monitoren werkt.

die seksuele interesses tonen in ons minderjarige
meisje Sweetie, zullen worden geïdentificeerd en
gewaarschuwd met de boodschap dat het gedrag wat zij
vertonen in de chatrooms strafbaar is en dat ze hiermee
moeten stoppen en eventueel hulp moeten zoeken. We
zijn nog steeds volop bezig met het ontwikkelen van dit
interventieonderzoek.
De rol van de media
De media speelt een belangrijke rol bij het Sweetie project.
De media zorgt er enerzijds voor dat er meer bewustzijn
komt voor het probleem. We krijgen weleens de vraag
of we ons project niet juist liever onder de radar willen
houden, want ‘anders weten de mannen dat wij online
zijn’. Mijn antwoord is dan vaak heel simpel: laat ze het
vooral weten. Laat ze weten dat ‘big brother is watching’.
Hopelijk weerhoudt dat daders ervan om in chatrooms op
zoek te gaan naar kinderen om hen seksueel uit te buiten.
We willen deze potentiële daders afschrikken voordat
ze überhaupt iets gaan doen. En natuurlijk is het lastig
om met deze boodschap tot alle daders door te dringen.
Want sommige daders, zoals bijvoorbeeld de ‘hardcore
abusers’ zoals wij ze noemen, zullen er niet veel bij
voelen als ze een waarschuwingsboodschap krijgen om
te stoppen met hun gedrag. Deze daders zullen hoogst
waarschijnlijk hun e-mailadres veranderen en naar een
andere chatroom gaan. Wij richten ons vooral op de
‘curious cats’. Dit zijn mannen die nieuwsgierig zijn naar
kinderen en die hun seksuele voorkeur voor kinderen

Webcam kindersekstoerisme werd als
probleem wereldwijd op de kaart gezet
Wereldwijd heeft het in de media veel aandacht
gekregen. Miljoenen mensen zagen de berichten op het
nieuws en in de kranten. Webcam kindersekstoerisme
werd als probleem wereldwijd op de kaart gezet. Zo
heeft de Verenigde Naties webcam kindersekstoerisme
hoog op de agenda gezet en heeft de Filipijnse politie
inmiddels al veel kinderen gered. Dit zijn geweldige
resultaten. Maar er moet meer worden gedaan om het
fenomeen volledig te kunnen controleren. Iedere dag
zijn er namelijk nog steeds miljoenen potentiële daders
te vinden op internet die minderjarigen benaderen voor
seks. Dit is daarom slechts het begin.
Sweetie 2.0
Sweetie 2.0 gaat verder. Sweetie 2.0 heeft als doel om
nog grootschaliger te werk te gaan. Als er door middel
van vier operators in tien weken tijd, 1000 mannen
kunnen worden geïdentificeerd, dan kunnen we door
middel van een automatisch softwaresysteem per jaar
nog veel meer mannen identificeren. Door nationale
en internationale specialisten is er daarom een
wereldwijd toepasbaar softwaresysteem ontwikkeld,
die verschillende chatrooms tegelijkertijd kan monitoren
en daarbij miljoenen potentiële daders kan opsporen
en waarschuwen. Vanuit de Tilburg University zal ik
onderzoek gaan doen naar de impact van het opsporen
en waarschuwen van deze daders. Potentiële daders

aan het ontdekken zijn. Ze weten nog niet zo goed of
ze interesse hebben in kinderen, maar ze realiseren
zich wel goed dat was ze doen niet goed is. We hopen
met onze waarschuwing vooral deze groep mannen
af te schrikken en ze aan te sporen om te stoppen met
hun gedrag. Anderzijds fungeert de media als middel
om kinderen over de hele wereld te behoeden voor
deze verschrikkelijke vorm van uitbuiting. Onderzoek
van Terre des Hommes toont namelijk aan dat kinderen
enorme trauma’s oplopen doordat ze continue seksuele
handelingen moeten verrichten voor de webcam. We
willen deze kinderen, en hun ouders, daarom bewust
maken van de risico’s die het met zich mee brengt om
op internet rond te struinen en gesprekken aan te gaan
met mensen die je niet kent. Ons uiteindelijke doel
is namelijk: dat kinderen beschermt worden en veilig
kunnen opgroeien.
Toekomst
In de toekomst zullen wij ons als Sweetie team
blijven bezig houden met de bestrijding van webcam
kindersekstoerisme. Want zolang er vraag is, is er
aanbod. Het is een wereldwijd probleem, dus laten we
in de toekomst met andere landen gaan samenwerken
om dit fenomeen voor eens en voor altijd de wereld uit
te krijgen.
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Waar ligt de grens?
Bij verkrachting wordt vaak gedacht aan een situatie waarin een op seks en geweld beluste man, meisjes
de bosjes in trekt en ze daar met bruut geweld seksueel misbruikt. Toch zijn er veel meer gevallen waarin
de grens tussen vrijwillige seks en verkrachting veel onduidelijker is. Wordt de grens overschreden
wanneer het ‘slachtoffer’ niet duidelijk aangeeft dat hij of zij geen seks wil? Kan de ‘dader’ aansprakelijk
zijn voor zijn of haar acties wanneer er alcohol in het spel is? En wat voor rol speelt het slachtoffer? Lokt
hij of zij het seksuele gedrag uit? Kortom: waar ligt de grens?
Door Janne :Landsman

Volgens artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht is
een van de vereisten voor het vaststellen of het wel of niet
om verkrachting gaat dat de daad (mede) moet bestaan
uit het seksueel binnendringen van het lichaam van
het slachtoffer, met uitzondering van de opgedrongen
tongzoen. Een tweede vereiste is dat de dader het
slachtoffer dwingt tot deze handelingen, bijvoorbeeld
door het gebruik van geweld. Om van dwang te kunnen
spreken, moet er worden voldaan aan de volgende drie
voorwaarden: er moet sprake zijn van onvrijwilligheid,
onvermijdelijkheid en de verdachte moet de dwang
opzettelijk veroorzaakt hebben (Zedenadvocaat, 2017).
Het verschil tussen aanranding en verkrachting is dat er
bij verkrachting sprake is van het seksueel binnendringen
van het lichaam, wat niet het geval is bij aanranding.
Iemand wordt veroordeeld voor aanranding, wanneer
hij of zij iemand dwingt tot het plegen of dulden van
ontuchtige handelingen (art. 246 Sr). De straf die wordt
opgelegd voor verkrachting kan hoger of lager uitvallen
dan de maximumstraf van twaalf jaar of een geldboete
van de vijfde categorie. Verzwarende omstandigheden
zijn bijvoorbeeld verkrachting met meerdere personen
of verkrachting met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.
Poging tot verkrachting is ook strafbaar, maar hier geldt
een lagere maximumstraf dan wanneer de verkrachting
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden (Wet & Recht
Juristen). Het verschil tussen ‘poging tot verkrachting’
en ‘aanranding’ is dat de verdachte bij poging tot
verkrachting de intentie heeft gehad om bij het slachtoffer
binnen te treden, wat niet het geval is bij aanranding. Een
vereiste van de veroordeling voor verkrachting is dat de
daad onder dwang heeft plaatsgevonden.

BNNVARA (2017) heeft een driedelige serie uitgezonden
waarin het thema verkrachting besproken wordt. In deze
serie, genaamd verkracht of niet?, wordt aan veertien
studenten een bepaalde situatie voorgelegd waar een
rechtszaak over geweest is. In zo’n situatie beweert het
slachtoffer verkracht te zijn en de studenten bespreken
of er wel of niet sprake is van seksueel overschrijdend
gedrag. De studenten krijgen een verfilming te zien van
een waargebeurd verhaal, dat in stukken verdeeld is. Na
elk fragment wordt er een discussie gestart tussen de
studenten en daarbij wordt er elke keer gevraagd naar
hun oordeel; is er wel of geen sprake van verkrachting?
Een voorbeeld van zo’n situatie is het volgende. Een groep
studenten heeft een gezellige avond met veel drank. Op
het feestje zijn onder andere Tessa en Max, exen van
elkaar. Max doet de hele avond pogingen om dichter
bij Tessa te komen, wat door haar volledig afgehouden
wordt, omdat ze met een andere jongen bezig is. Deze
jongen vertrekt en moedigt Max aan om het opnieuw
te proberen bij Tessa, met als doel om Tessa mee in
bed te krijgen. Tessa gaat alleen naar huis en wijst alle
pogingen van Max af. Midden in de nacht staat Max te
kloppen op de deur van Tessa; hij heeft zijn trein gemist
en heeft een plaats nodig om te slapen. Tessa laat Max
op de bank slapen, maar krijgt medelijden met hem en
zegt dat hij wel bij haar in bed mag slapen. Hierbij geeft
ze duidelijk aan dat ze wil gaan slapen, niks anders dan
dat. Max negeert dit compleet en ze hebben seks. Tessa
raakt in shock en kan geen kant op; ze geeft geen krimp.
Heeft Tessa duidelijk genoeg aangegeven dat ze dit niet
wilde? Of nodigde ze Max juist uit door hem bij haar in

Wordt de grens overschreden wanneer het ‘slachtoffer’
niet duidelijk aangeeft dat hij of zij geen seks wil?
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bed uit te nodigen? Heeft Max doorgehad dat hij haar
grens overschreed of niet? Heeft hij misbruik gemaakt
van haar vertrouwen in hem? En wat voor rol speelt
alcohol in dit verhaal? Wordt de grens overschreden
wanneer het ‘slachtoffer’ niet duidelijk aangeeft dat hij
of zij geen seks wil?
In een situatie zoals hierboven beschreven, wordt het
slachtoffer vaak verweten dat hij of zij het seksuele
misbruik zelf uitgelokt heeft, wat ook wel ‘victimblaming’ (Van Paassen, 2016) genoemd wordt. Max
zou in zijn rechtszaak het argument kunnen gebruiken
dat Tessa hem in bed uitnodigde en dat hij daardoor
dacht dat ze wel wilde. Er zijn meerdere situaties waarin
victim-blaming plaatsvindt. Zo wordt er bijvoorbeeld wel
eens geroepen dat wanneer je als jong meisje midden in
de nacht door een afgelegen gebied fietst, je het zelf
uitlokt dat je verkracht wordt; je snapt zelf ook toch wel
dat dat geen goed idee is!? Natuurlijk is de rol van het
slachtoffer bij een zedendelict erg belangrijk. De rechter
kan pas iemand veroordelen voor verkrachting wanneer
de daad onder dwang heeft plaatsgevonden. Hierbij is
het belangrijk dat het slachtoffer duidelijk aangegeven
heeft dat hij of zij het niet wilde. Doordat slachtoffers
vaak van anderen te horen krijgen dat het hun eigen
schuld is en dat ze het gedrag zelf uitgelokt hebben,
kunnen ze niet goed verwerken wat hen is overkomen.
Hierdoor kunnen slachtoffers zichzelf de schuld gaan
geven of beginnen zelfs te twijfelen of ze überhaupt wel
verkracht zijn (Van Paassen 2017).
Belangrijke elementen in vele verkrachtingszaken
zijn alcohol en drugs. Deze factoren zorgen voor zeer
gecompliceerde situaties, vooral wanneer het slachtoffer
ze vrijwillig genuttigd heeft. Een verkrachtingsdrug is
een drug die stiekem in het drankje van het slachtoffer
gedaan wordt, waardoor het slachtoffer in een zwakke
of bewusteloze staat raakt en daardoor kwetsbaar wordt
voor seksueel geweld (Weiss, 2017). Wat ook vaak
voorkomt is dat het slachtoffer vrijwillig drugs heeft
ingenomen waardoor diegene eerder ‘ja’ zal zeggen of
zelfs het initiatief neemt voor seks, terwijl hij of zij dit
anders waarschijnlijk niet had gedaan. Maak je misbruik
van de situatie door hiermee in te stemmen? Of moet
je degene die onder invloed is van drugs afwijzen?
Wanneer de drugs uitgewerkt zijn, kan het ‘slachtoffer’
ontzettend veel spijt hebben en de ander uitmaken voor
verkrachter. Ben je een verkrachter wanneer je dacht dat

de ander seks wilde terwijl dit eigenlijk niet het geval
was? Slachtoffers geven zichzelf de schuld en beginnen
zelfs te twijfelen of ze überhaupt wel verkracht zijn.
Zweden heeft een oplossing gevonden voor dit probleem.
Vanaf 1 juli 2018 is de gewijzigde zedenwet van
kracht: wanneer je seks met iemand wil, moet diegene
daar uitdrukkelijk toestemming voor geven. Zonder
toestemming kan je worden veroordeeld (Telegraaf,
2017). Op zich een goed idee, maar de vraag is of dit in
de praktijk zal werken. Volgens de toekomstige wet is de
toestemming zowel verbaal als non-verbaal mogelijk; je
hoeft dus niet letterlijk ‘ja’ te zeggen (Sokol, 2017). Ook
deze regeling kan voor veel problemen gaan zorgen.
Hoe kan er bewezen worden dat de ander toestemming
heeft gegeven? Een non-verbaal signaal van de ene kan
door de ander heel anders opgevat worden dan bedoeld.
Een kant en klaar antwoord op de vraag waar de grens
ligt, is dus niet duidelijk te geven. Het is noodzakelijk
zowel het slachtoffer als de vermeende dader goed te
horen om te weten in hoeverre sprake is van vrijwilligheid
en toerekeningsvatbaarheid, bijvoorbeeld wanneer
alcohol en drugs in het spel zijn. Het blijft een lastige
taak voor rechters om te beslissen of in een bepaalde
situatie de grens wel of niet overschreden is.
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Goede Doelen Commissie In Actie
De Asch van Wijckschool

Daar sta je weer, klaar om het verschil te maken. Je loopt de klas in en ziet allerlei blije kindergezichtjes
jou aankijken. Klaar om hun ‘achterstallige’ buurt samen met jou een stukje beter te maken. En laat dat
nou net precies zijn, wat wij doen.
Door Paulien Soeterboek, Charlie Stoeldraaijers, Cindy Reker, Mayke van Woensel, Tara Delnooz en Yara Kwinten

Wij, Cindy, Charlie, Mayke, Tara, Yara en Paulien vormen
de Goede Doelen Commissie van 2017/2018. Onze
commissie werkt samen met de stichting Move. Een
stichting die studenten en kinderen bij elkaar brengt
om de kinderen te laten zien wat zij allemaal kunnen
bereiken met behulp van verschillende projecten. De
studenten vormen samen een commissie waarin iedereen
een andere rol heeft, zoals onder andere ‘coördinator
project’, ‘coördinator communicatie’ en ‘coördinator
middelen’. Het is onze taak om samen met de kinderen
een zelf bedacht project te realiseren.
Onze commissie werkt dit jaar samen met de leerlingen
van groep 7 en 8 van de Van Asch van Wijck Basisschool.
Het doel van deze projecten is het verbeteren van de
buurt waarin de kinderen wonen en waarin ze naar
school gaan. Daarmee willen wij de kinderen laten
zien dat zij de wereld kunnen veranderen, ongeacht de
negatieve invloeden van de wijk waarin zij opgroeien.
Via zogeheten ‘Bedenk & Doe-sessies’, ook wel
bijeenkomsten genoemd, bezoeken wij de klas eens in
de zoveel weken. In deze sessies proberen wij de buurt
door middel van het door de klas bedachte thema ‘Kunst
& Cultuur’ te verbeteren.
Wat zouden de kinderen anders willen in de buurt?
Wat willen de kinderen juist stimuleren in de buurt en
wat willen ze voorkomen? Wat vinden ze mooi aan
de buurt en wat vinden ze minder mooi aan de buurt?
Voorafgaand aan iedere Bedenk & Doe-sessie hebben
wij als commissie een vergadering over wat we de
komende sessie willen doen en bereiken. Zo zijn we
langs geweest om onze commissie te introduceren, uit
te leggen wat we komen doen, maar ook om samen met

de kinderen ideeën uit te werken en om de buurt te gaan
verkennen. We zijn erachter gekomen dat de kinderen
het erg belangrijk vonden om rekening te houden met de
ouderen. Daarnaast vonden zij het ook belangrijk dat er
genoeg activiteiten zouden zijn voor andere kinderen om
na school mee bezig te zijn. De kinderen vonden dit een
goede stimulans voor de wijk. Het viel nogal op dat de
kinderen het woord ‘criminaliteit’ vaak lieten vallen als
het ging om een omschrijving van de buurt. Als studenten
criminologie klonk dat natuurlijk als muziek in de oren!
Hoe combineren we nou al die ideeën samen tot één plan
om de buurt te verbeteren?
Na veel ideeën, mindmaps en stemmen zijn de leerlingen
voor de kerstvakantie op het idee gekomen om een
modeshow met culturele kleding te organiseren. Niet
alleen worden alle buurtbewoners zo betrokken bij het
project, ook de roots van de kinderen worden zo positief
naar voren gebracht in een omgeving waar het vaak als
negatief puntje wordt gezien. Wij als commissie vinden
het natuurlijk fantastisch dat de kinderen zo enthousiast
zijn en allemaal actief mee doen. De kinderen spelen
namelijk in dit project zelf ook een grote rol als het gaat
om het organiseren. De kinderen zijn dan voor zover dat
mogelijk is de baas. Zij bedenken alles en voeren het uit.
Wij ondersteunen ze.
Het project is nog in volle gang, maar het einde is al in
zicht. De kinderen zullen nog een uitstapje naar het
universiteitsleven maken en wij zullen nog één laatste
Bedenk & Doe-sessie houden voor de ontknoping. Ook
al zijn we nog niet klaar, als er één gedachte is die ons
bijblijft, dan is het wel: samen maken wij het verschil!
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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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De AGENDA van...

Laura Heijnen

Je ziet ze een paar keer per jaar, terwijl ze college of practicum geven. Wat doen onze docenten eigenlijk
de rest van hun tijd? Wytske van der Wagen heeft zowel haar bachelor als haar master aan de Vrije
Universiteit Amsterdam behaald. Daarnaast heeft ze een minor in Internationale betrekkingen en twee
minoren in Russische taal gedaan. Ze werkt als wetenschappelijk docent (na promotie universitair
docent) binnen de sectie Criminologie. Ze geeft colleges, coördineert vakken en begeleid scripties op
het gebied van cybercrime.
Door Laura Heijnen

eerstvolgende zal plaatsvinden van 23 tot en met 25
april in Kent, dus als je geïnteresseerd bent: mail naar
heijnen@law.eur.nl) en ook houd ik het blog van de
sectie bij, CrimEUR (http://www.crimeur.nl). Naast mijn
bijbaan van zestien uur in de week, studeer ik ook de
International Bachelor in Psychology aan de Erasmus
Universiteit en zit ik in de Beleidsadviescommissie van
CIA, waarin ik als oud-bestuurslid advies geef aan het
huidige bestuur. Voor mijn huidige opleiding heb ik
de Bachelor Criminologie afgerond en dit jaar heb ik
ook een mastervak van criminologie gevolgd, namelijk
‘Doing Criminological Research’.
Op maandag heb ik altijd onderwijsgroep en college. Op
dit moment staat het vak ‘Depression and Psychosis’ op
het punt om te beginnen, waar ik ontzettend naar uitkijk.
Omdat dit mijn enige echte lesdag is, is deze meestal
vrij lang (ongeveer zes uur), maar de rest van de week
ben ik vrij om mijn tijd in te delen. Dit blok heb ik wel op
woensdag practicum, waarin ik leer om als psycholoog
aan de slag te gaan. Hier leer ik bijvoorbeeld hoe ik
het beste kan communiceren met een cliënt en welke
vaardigheden ik hiervoor kan gebruiken.

Toen ik drie jaar geleden meeging op studiereis van
CIA naar Athene, heb ik professor Van Swaaningen en
professor Staring goed leren kennen. Een paar maanden
later ben ik door professor van Swaaningen gevraagd
om de sectie criminologie aan de Erasmus Universiteit te
komen ondersteunen met de functie student-assistent,
omdat ik hen had verteld dat ik nog langer zou gaan
studeren. Zo ben ik begonnen als student-assistent
nadat ik een jaar bij het Erasmus Paviljoen had gewerkt.
Mijn functie houdt in dat ik de gehele sectie ondersteun
bij zowel onderwijs als onderzoek. Ik ben bijvoorbeeld
schaduwtutor, wat inhoudt dat ik inval als tutor als er
een collega ziek is, maar ook transcribeer ik regelmatig
interviews, waardoor ik veel te weten kom over de
verscheidene onderzoeken die worden uitgevoerd.
Daarnaast regel ik ook de Common Study Sessions (de

De rest van de week ben ik veel met zelfstudie bezig,
zoals de meeste van jullie ook wel gewend zijn. Zeker nu
moet ik vrij veel literatuur lezen in een week, dus het is
fijn dat ik hier de hele week de tijd voor heb. Daarnaast
werk ik dus nog bij de sectie. Verder sport ik regelmatig:
ik doe wekelijks aan yoga bij Erasmus Sport, ik ga vaak
naar PowerPump en vanaf volgende week ga ik weer
hardlopen, omdat ik me heb ingeschreven voor de tien
kilometer tijdens de Marathon Rotterdam. Daarnaast ga
ik met mijn vriend, met wie ik samenwoon in het Hattagebouw op de campus, geregeld naar Pathé om een
leuke film te zien. Ook wonen er veel vrienden van me
in Rotterdam, met wie ik af en toe afspreek, of ben ik te
vinden op borrels van CIA (wel wat minder dan vroeger
hoor!). In het weekend ben ik te vinden op één van de
volgende drie plekken: Rotterdam (waar ik natuurlijk
woon), Brielle (waar mijn ouders wonen en waar ik
me, op het moment dat ik dit schrijf, nu ook bevind) of
in Meerssen (waar mijn schoonouders wonen). Voor
degenen die het niet kennen: Meerssen ligt in Limburg,
dus als importlimburger wil ik deze agenda afsluiten met
iedereen een fijne carnaval te wensen!
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Ga voor meer foto’s van
het gala naar svcia.nl
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Beestachtige Liefde

We kennen allemaal de verhalen van Belle en het beest en de prinses en de kikker. Leuke sprookjes
die ons werden verteld in onze kindertijd en die we misschien (stiekem) nog steeds erg leuk vinden.
Je zou denken dat de verhalen over de kikker en het beest geheel fictief zijn, maar toch zit er een kern
van waarheid in. Er zijn namelijk mensen die aangeven dat ze ‘een (seksuele) relatie’ hebben met een
dier. Praten over het hebben van seksuele voorkeuren voor dieren is een groot taboe in Nederland en
verschillende andere landen.
Door Janne Landsman

Deze mensen, die zich seksueel aangetrokken voelen
tot andere diersoorten, worden ook wel zoöfielen
genoemd. Zoöfielen houden veel van dieren en voelen
zich emotioneel betrokken bij het dier. Daarnaast is
het (volgens zoöfiel Michael Kiok) zelfs mogelijk dat
er, als het dier dit wil, een seksuele relatie opbloeit
tussen mens en dier (Eror, 2012). Zoöfilie wordt ook wel
bestialiteit (beestachtigheid) genoemd, een woord met
een afkeurend karakter. Vanaf 2010 is het ‘plegen van
ontuchtige handelingen met een dier’ echter strafbaar
gesteld in Nederland, met een maximumstraf van ten
hoogste een jaar en zes maanden of een geldboete van
de vierde categorie (art. 254 Sr). Deze nieuwe wet moet
twee belangen dienen: enerzijds het welzijn van het dier
en anderzijds de zedelijkheid in de samenleving. Ook is
het bezitten en verspreiden van beeldmateriaal waarop
seks te zien is tussen mens en dier vanaf 2010 strafbaar
gesteld (art. 254a Sr). Je voelt liefde voor een dier zoals
een ander liefde zou voelen voor zijn partner.

Je voelt liefde voor een dier
zoals een ander liefde zou
voelen voor zijn partner
Het (eenmalig) seks hebben met dieren is één ding,
maar méér opgewonden worden van een ander dier dan
je eigen diersoort (lees: de mens), is een heel ander
verhaal. Bij deze laatste groep behoren de zoöfielen,
dat is duidelijk. Maar waar kun je de eerste groep onder
scharen? Over zoöfielen wordt vaak gezegd dat ze sneu
zijn, dat ze geen (menselijke) vriend of vriendin hebben
en dat ze daarom maar seks hebben met dieren. Volgens
Bering (2013) is er een duidelijk onderscheid tussen
mensen die echt gevoelens hebben voor dieren en
mensen die, doordat er geen menselijke prooi is, wel eens
zin hebben in seks met een dier. Hij geeft het voorbeeld
van een (eenzame) boerenknecht die met zijn broek op
zijn knieën en ‘zijn fallus’ in een tegenstribbelende geit zit
en daarbij denkt aan het mooiste meisje van zijn dorp in
een majorette uniform. Om zo maar even een voorbeeld
te noemen. Bering beweert dat deze daad de jongen
nog niet tot zoöfiel zou maken (Bering, 2013). Naast
de zoöfielen en de ‘seksueel gefrustreerden’, om ze zo
maar even te noemen, zijn er ook mensen die de dieren
ernstig verminken en misbruiken. Deze groep komt

vaak negatief in het nieuws. De telegraaf publiceerde
bijvoorbeeld 2 oktober 2017 een nieuwsbericht met
de titel: “Bizarre arrestatie paardenbeul”. In dit geval
ging het om een jongen van 17 die andermans paarden
verkrachtte en ze daarbij zwaar mishandelde, wat veel
verontwaardiging opriep bij het Nederlandse volk.
Zoöfiel Michael Kiok vertelt zelf dat hij (en de rest van
de zoöfielen) dit afschuwelijk vinden en dat ze deze
verkrachters ‘dierensadisten’ noemen (Eror, 2012). Het
is duidelijk dat er een verschil bestaat tussen mensen die
‘liefdevol’ seks willen hebben met een dier en de mensen
die ze bruut verkrachten.
Bestialiteit en het taboe rondom seks met dieren is iets
van alle tijden. Iets wat al in het Oude Testament van
de Bijbel vastgelegd is. In Leviticus staat: “Verontreinig
jezelf niet door geslachtsdaad te verrichten met een
dier. En een vrouw mag niet een dier uitlokken met
haar te paren, dat is pervers.” In een ander deel van
Leviticus staat beschreven dat de straf die hierop staat
de doodstraf is, waarbij ook het dier om het leven
gebracht werd. Dat de Bijbel in de achttiende eeuw bij
de rechtspraak wel heel letterlijk werd genomen, blijkt
uit het volgende voorbeeld. In 1710 werd een man,
afkomstig van Texel, voor het gerecht gesleept omdat
hij seks met een schaap zou hebben gehad. Hij werd
veroordeeld ter dood en samen met het schaap levend
verbrand op de brandstapel (Bijbel en Cultuur, z.j.).
Naast bewijs in de Bijbel, zijn er ook verschillende
schilderingen en beelden van het verleden gevonden
waaruit af te leiden is dat bestialiteit niet slechts iets
is van tegenwoordig (CAW De Terp, 2017). Er zijn
prehistorische afbeeldingen gevonden waarop mensen
seks hebben met een dier, onder andere in Siberië en
Italië. Ook de oude Grieken, Romeinen en Egyptenaren

ACHTERGROND 31
hebben zich volgens meerdere bronnen ingelaten met
bestialiteit. Zo bestaan er bijvoorbeeld verhalen dat
men in het oude Egypte apen trainde om mannelijke
geslachtsdelen aan te raken en te strelen (Bering, 2013).
In het oude Egypte trainde men apen om mannelijke
geslachtsdelen te strelen.

In het oude Egypte trainde
men apen om mannelijke
geslachtsdelen te strelen
Nu rijst de vraag: wat is het verschil tussen het voelen van
liefde voor een dier en het voelen van liefde voor een dier
zoals een zoöfiel dit voelt? In een aflevering over zoöfilie
van het BNNVARA programma ‘Je zal het maar zijn’
(2015) stelt Sophie Hilbrand deze vraag aan een zoöfiel
uit Duitsland die een ‘relatie’ heeft met zijn hond. Zelf
zegt hij dat iedereen die een hond heeft van zijn hond
houdt, maar wat het verschil maakt is dat hij liefde voelt
voor zijn hond zoals een ander liefde zal voelen voor
zijn partner. Naast het hebben van seks met zijn trouwe
viervoeter, heeft hij echt oprechte gevoelens voor hem.
Midas Dekkers beschrijft in het voorwoord van zijn boek
‘Lief dier’ dat Hollandse honden vaker gestreeld worden
dan Hollandse mensen (Animalfreedom, z.j.). Veel
mensen houden van dieren en aaien het dier op heel
veel plekken, maar negeren dat ene plekje waar wij als
mensen niet aan zouden moeten zitten. “Zo hoog de

liefde voor dieren staat aangeschreven, zo taboe is seks
met ze” (Dekkers). Zo hoog de liefde voor dieren staat
aangeschreven, zo taboe is seks met ze.
Dit taboe is zowel in Nederland als in andere landen nog
steeds sterk aanwezig. Één van de meest gemaakte
bezwaren in de discussie over bestialiteit is dat een
dier niet kan vertellen of hij het wel of niet wil. Dit is dan
ook de reden dat veel mensen bestialiteit zien als een
vorm van seksueel misbruik; het dier is niet in staat om
‘nee’ te zeggen. Zoals eerder in dit artikel genoemd is,
zijn zoöfielen sterk tegen het seksueel misbruiken van
dieren, ze vinden zelf juist dat ze heel liefdevol zijn. Maar
in hoeverre is het hebben van seks met dieren, die niet
aan kunnen geven wat ze willen, liefdevol? Hoewel het
uitvoeren van ‘ontuchtige handelingen’ bij wet verboden
is, worden binnen de bio-industrie ongewenste intieme
handelingen bij dieren regelmatig uitgevoerd (Beek,
2011). Voorbeelden hiervan zijn inseminatie, het
verkrijgen van sperma van stieren en het met vibrators
bewerken van zeugen om ze ontvankelijker te maken
voor de inseminatie.
Liefde voor dieren is iets moois, maar seks met een dier
gaat volgens velen te ver. De meeste argumenten komen
uiteindelijk neer op dat bestialiteit tegen onze natuur in
gaat en daarom als onjuist gezien wordt. De discussie
over bestialiteit reikt veel verder dan enkel dit artikel.
Iedereen heeft wel wat over dit onderwerp te zeggen
en de verschillende meningen botsen veelal. Het is
belangrijk om over dit taboe in gesprek te blijven.
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Stages lopen

Eerste Stap Naar De Werkvloer

Een bezoek aan de plaats delict, analyseren van dossiers, scenario’s bedenken
en het OM adviseren. Dit alles heb ik kunnen doen doordat ik heb gereageerd
op de volgende Facebook post van CIA: ‘’Het arrondissementsparket Zeeland–
West-Brabant zoekt in nauwe samenwerking met het Cold-Case team van
de politie-eenheid Zeeland – West-Brabant studenten die in het kader van
een stage een bijdrage willen leveren aan het oppakken en mogelijkerwijs
oplossen van oude – veelal - moordzaken.’’ Ik was meteen enthousiast, wie
wil er nu niet meehelpen met het oplossen van een moordzaak? Het leek me zo
leuk om te zien wat de politie nu precies doet en om mee te denken over wat er
gebeurd zou kunnen zijn, wie het gedaan zou kunnen hebben en waarom. Dit
zie je normaal alleen op het nieuws of de tv.
Na een selectieronde ben ik aangenomen en heb ik van september tot januari
twee dagen per week stage gelopen op het politiebureau in Breda. Samen
met twee andere stagiaires, een analist en een rechercheur kreeg ik een
zaak toegewezen. Met hen ben ik het gehele dossier, van telefoontaps tot
getuigenverklaringen, ingedoken. Mijn taak was om al deze dossierstukken
samen te vatten en daarbij aan te geven waar nog open eindjes zaten. Ik voelde
me soms een echte rechercheur met alle ruimte die ik kreeg als stagiaire.
Los daarvan heeft deze stage gezorgd dat ik een kijkje heb kunnen nemen in de
keuken van de politie, maar ook van het OM, zoals het bijwonen van zittingen,
informatie over andere (al opgeloste) zaken krijgen en briefings. Al met al ben
ik een onvergetelijke ervaring rijker en zou ik het iedereen aanraden om stage
te gaan lopen!

-Eva Veerman

Stage lopen bij een grootzakelijk verzekeraar als criminoloog, waarom zou je
dat doen? ‘Daar heb ik toch niks te zoeken,’ dacht ik in het begin. Maar dat
bleek anders uit te pakken!
Toen ik op zoek was naar een stage voor de zomermaanden, ben ik aan mensen
in mijn omgeving gaan vragen of zij voor mij een interessante stageplek
hadden. Uiteindelijk ben ik via via bij RSA Insurance terechtgekomen. Bij het
gesprek wat volgde, bleek het dat zij voor mij een opdracht hadden waarbij ik
het protocol omtrent fraude herschreef. Omdat ik juist meer wilde weten van
de financiële wereld, heb ik die kans toen aangegrepen. Uiteindelijk vond ik
het heel interessant en leuk om te doen. Ik merkte dat de studie criminologie
je heel breed voorbereidt en dat je al die vaardigheden in de stageopdracht
kwijt kon. De rechtenvakken van criminologie, kwamen goed van pas tijdens
het doornemen en begrijpen van alle protocollen en andere regelgeving.
Verder zijn interview-, schrijf- en analysetechnieken die ik tijdens de bachelor
geleerd heb, heel erg nuttig geweest.

-Daantje Gijsbers

Het leukste was dat ik uiteindelijk een eindproduct heb gecreëerd wat ook
daadwerkelijk gebruikt wordt. Ook heb ik aanbevelingen kunnen doen
gebaseerd op criminologische kennis. De kennis van de financiële en
verzekeringsbranche heeft mij uiteindelijk ook geholpen met het binnenhalen
van een stage voor mijn master. Iets wat op het eerste gezicht misschien niet
heel passend was, is uitgedraaid op een hele goede ervaring waar ik ontzettend
veel van heb geleerd.
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Van Oorlogsbuit tot #MeToo
In de afgelopen decennia is de definitie van verkrachting verscheidene malen genuanceerd. Redenen
hiervoor waren niet enkel het beogen van rechtszekerheid, maar tevens een demystificatie van
vooroordelen omtrent verkrachting, betere bescherming van slachtoffers, efficiënte afschrikking
van potentiële daders en effectievere bestraffing (MvT, 1981-1982). Gebrek aan toestemming
van slachtoffers is hierdoor een centralere rol gaan spelen. Hieruit volgde de strafbaarstelling van
aanranding van de eerbaarheid. Sinds 1991 is zelfs verkrachting binnen het huwelijk strafbaar gesteld.
Aan het eind van 2017 zijn de goede zeden van voornamelijk vooraanstaande personen extra onder vuur
genomen door de #MeToo-beweging. Kortom: de thema’s verkrachting en aanranding hebben in de
afgelopen decennia veel maatschappelijke, politieke en juridische aandacht gekregen. Maar hoe zat
dat vroeger eigenlijk? Dit artikel biedt een overzicht van deze thema’s door de eeuwen heen waarin de
veranderde positie van de vrouw in de samenleving centraal zal staan.
Door Joris van Deursen

De Oudheid
In één van de oudste wetboeken, de codex Hammurabi
uit Mesopotamië daterend uit circa 1780 v. Chr., wordt
verkrachting behandeld (Dens, 2010). Hierbij stond
het onderscheid tussen het maagdelijke (ongehuwde)
slachtoffer en het gehuwde slachtoffer centraal. Indien
het slachtoffer van verkrachting ongehuwd was, werd zij
onschuldig bevonden en de dader met de dood bestraft.
Indien het slachtoffer echter wel gehuwd was, werd
verkrachting gelijkgesteld aan overspel. Hierop werden
slachtoffer en dader beiden aan elkaar gebonden in een
rivier gegooid. Alleen de echtgenoot van het slachtoffer
kon besluiten zijn huwelijkspartner te redden (Dens,
2010; Stevens, 2002). Ook in delen van de Hebreeuwse
Thora, daterend uit de 5e eeuw v. Chr., moesten zowel
dader als slachtoffer van verkrachting met de dood
bestraft worden (dood door steniging in dit geval).
Hierbij was niet alleen het onderscheid tussen het
gehuwde of ongehuwde slachtoffer van belang, maar
ook of de verkrachting binnen of buiten de stad heeft
plaatsgevonden. Indien een gehuwd of verloofd meisje
verkracht werd in een stad, werd van haar verwacht
dat zij om hulp schreeuwt. Indien zij dit niet gedaan
had, dienden zowel slachtoffer als dader gestenigd te
worden. Buiten de stad kon dit niet van het slachtoffer
verwacht worden. Indien dit het geval was, moest de
dader de vader van het slachtoffer vijftig zilverstukken
betalen en met het slachtoffer trouwen (Dens, 2010;
Stevens, 2002).
Het Romeinse Rijk
In de Romeinse tijd werd op een enigszins vergelijkbare
wijze tegen verkrachting aangekeken, doch hier
gelden enkele verschillen. Vanaf de puberteit was het
gewoon voor jongens om in een periode van 5 tot 10
jaar een ietwat losbandig seksueel leven te leiden.
Zowel minnaressen als prostituees als verkrachtingen
speelden hierin een rol. Na het huwelijk stopte deze
losbandigheid. Wel hadden rijke Romeinen vaak (al dan
niet gedwongen) seks met hun slaven of slavinnen. In
enkele gebieden van het Romeinse Rijk gold tevens het
“ius primae noctae”: het recht van de eerste nacht. Dit
hield in dat een grootgrondbezitter de bruid van een op
zijn land werkzame arbeider mocht ontmaagden op de

huwelijksnacht. Een ander veelvoorkomend fenomeen
in dit thema was de orgie, die vaak georganiseerd werd
door zeer rijke Romeinen of keizers (zoals Tiberius). Deze
orgies werden echter verworpen door het volk. Overigens
hadden de Romeinen een hele andere kijk op liefde en
seks dan wij. Zo werd een man gezien als verwijfd als hij
zijn vrouw oraal bevredigde, mocht de vrouw niet geheel
naakt zijn tijdens seks, en werd hartstochtelijke liefde
zoveel mogelijk vermeden. Dit zou immers van mannen
een slaaf maken (Bulthe & Remouchamps, 1979; Dens,
2010).

De Romeinen hadden
een hele andere kijk op
liefde en seks dan wij
De Middeleeuwen
Met de opkomst van het christendom in Middeleeuws
Europa veranderde deze gang van zaken, echter
zonder consensus in de literatuur (Van Ussel, 1982).
Enerzijds werd de vrouw aanbeden (als een man
een vrouw aanraakte, kon hij zelfs worden beboet
in de Frankische samenleving), maar anderzijds
werd de vrouw als minderwaardig gezien binnen het
christendom. Zij dienden slechts als instrument voor
voortplanting. Huwelijken werden gewoonlijk gesloten
als het meisje twaalf jaar was. Dit werd geheel door de
ouders geregeld, het meisje mocht niet weigeren. Het
huwelijk kon ongeldig worden verklaard indien na de
huwelijksnacht gebleken was dat het meisje geen maagd
meer was, in verband met het erfrecht. Tot in de 9e eeuw
werd polygamie in veel gebieden in Europa toegestaan,
evenals seks met slavinnen. Overspel werd voor de
gehuwde vrouw met de dood bestraft, de man werd in
dit geval niet gestraft. Scheiden was niet toegestaan,
maar wanneer de vrouw onvruchtbaar bleek, kon haar
man haar simpelweg doden en daarna legaal met een
andere vrouw hertrouwen. Deze gang van zaken wordt
de “Karolingische echtscheiding” genoemd. Per regio
en tijdsperiode golden verschillende wetten ten aanzien
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van verkrachting of aanranding. Zo werd verkrachting
van een ongehuwde vrouw bestraft met de dood bij
de Gallo-Romeinen (de vrouw bleef onbestraft); in de
Frankische en later de Karolingische tijd werd dit met een
boete bestraft. De verkrachte of aangerande vrouw werd
dus niet gestraft maar werd wel als “verdorven” gezien,
en dus gemeden. Tijdens oorlogen en plunderingen bij
niet-christelijke volken werd de vrouw echter gezien als
oorlogsbuit, waarbij verkrachting heel gewoon was (Van
Ussel, 1982).
De Vroegmoderne Tijd
Tijdens de inlijving van de Nederlanden bij Frankrijk
in 1795 is veel bestaande wetgeving veranderd – zo
ook de wetgeving omtrent verkrachting en aanranding.
Zo werd verkrachting voortaan bestraft met zes jaar
opsluiting, verhoogd tot twaalf jaar indien het slachtoffer
jonger dan veertien was of er meerdere daders waren.
In 1810 is de “Code Pénal” opgesteld. Hierin werd niet
alleen verkrachting, maar ook (enkel gewelddadige!)
aanranding van de eerbaarheid strafbaar gesteld.
Zelfs poging tot verkrachting werd strafbaar gesteld.
De grens voor strafbaarheid van een seksueel delict
werd dus verlaagd. In 1867 volgde een verfijning van
deze wetgeving, bedoeld om slachtoffers efficiënter te
beschermen – met name minderjarigen en slachtoffers
die zonder geweld maar onder hevige druk of bedreiging
worden verkracht (Dens, 2010; Stevens, 2002; Van
Ussel, 1982).
De Moderne Tijd
In 1912 en 1989 werd deze wet nog verder verfijnd,
waarbij met name strengere regels gingen gelden
voor verkrachting of aanranding van minderjarigen.
In 1989 werd overspel gedecriminaliseerd en in 1991
verkrachting binnen het huwelijk gecriminaliseerd.
Het seksuele zelfbeschikkingsrecht van vrouwen,
voortvloeiend uit de sterke emancipatiebeweging die

ontstaan was in de jaren ’70 en ’80, stond hierin centraal.
Persoonlijke integriteit van vrouwen werd belangrijker
dan de aantasting van de orde van de familie, zoals
voorheen immer het geval was geweest (Dens, 2010;
Van Ussel, 1982). Dat aanranding en verkrachting in de
hedendaagse samenleving belangrijke discussiepunten
zijn, blijkt wel uit de #MeToo-beweging die vanaf oktober
2017 aan de gang is. Nadat Hollywood-producent
Harvey Weinstein van seksuele intimidatie werd beticht,
is de “hashtag MeToo” opgestart op Twitter. Al snel ging
deze hashtag viraal door vrouwen die aangeven ook
slachtoffer van seksuele intimidatie te zijn geweest.
Andere hedendaagse discussiepunten omtrent dit thema
zijn bijvoorbeeld de recentelijke strafbaarstelling van
het nafluiten van vrouwen op straat en ongewenst fysiek
contact in het uitgaansleven.

De vrouw diende slechts als
instrument voor voortplanting
Samenvattend, in dit artikel is de ontwikkeling van de
begrippen verkrachting en aanranding door de eeuwen
heen in vogelvlucht besproken. Hierbij dient eerst
gekeken te worden naar de positie van de vrouw in de
samenleving. Vroeger werd de vrouw als minderwaardig
gezien, maar de grote ommekeer vond plaats in de
19e en 20e eeuw, waarin de rechten van de vrouw
werden ontwikkeld en de vrouw veel meer op gelijke
voet kwam te staan met de man. In de Oudheid was de
strafbaarheid van verkrachting veelal afhankelijk van
de huwelijksstatus van de vrouw. De Romeinen hadden
een hele open seksuele cultuur waarin verkrachting in
veel gevallen geaccepteerd werd. In de Middeleeuwen
ontstond een genuanceerdere blik hierop, maar pas aan
het eind van de 18e eeuw ontstond de wetgeving die het
meest verwant is aan de onze nu.
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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.

Beste Geertrude,
Komende week ben ik uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek. Heel leuk natuurlijk, tot ik las dat de
procedure geregeld wordt door Kemna Recruitment. Ik heb
van vriendinnen gehoord dat zij bij sollicitatiegesprekken
onheus zijn bejegend. Ik ben bang dat dit mij ook zal
overkomen. Hebt u, Geertrude, nog tips om te reageren op
seksuele intimidatie in zo’n setting?
Kimberley Jorritsen

Beste Kimberley,
Een goede vraag! Ook ik ben bekend met de gevaren
van machtsongelijkheid . Gelukkig heb ik in mijn ruime
levenservaring een paar tips opgedaan .
Een eerste optie is om je verbaal onbelaagbaar te maken .
Verontschuldig je bij binnenkomst meteen voor je gekrabbel
aan je private delen . Ga dan met iets te veel detail in op de

Beste Geertrude,
Als sportieve, charmante, knappe en bovenal bescheiden student ga ik regelmatig met verschillende meiden stappen. Gezellige avonden met veel drank en
geflirt, met bijpassende nachten. Mooi leven dus…
De dag erop uitgemaakt worden voor verkrachter is echter minder. Tot nu
toe is het nooit gebeurd, maar ik ben er wel bang voor. Wat kan ik doen om
niet van verkrachting beschuldigd te worden?

vele SOA’s die je hebt (gehad) en hoe verbaasd je bent dat
schaamluizen zo besmettelijk zijn . Slechts de meest gedreven

HotStuff96

sexual predator zal nu nog zijn kansen grijpen .
Voor andere , meer fysiek aangelegde , lezers raad ik stevige
schoenen aan . Trap dan niet in het kruis. Daar zijn mannen
altijd op bedacht. Veel effectiever is om goed tegen de schenen te
trappen , dit is makkelijker en geeft je de tijd om de gevoeligere
delen goed aan te vallen .
Als je het wat tactischer wil spelen is er nog een andere optie .
House of Cards, Kevin Spacey, zeg maar. Hiervoor moet je een
kleine camera installeren in de gespreksruimte . Mocht de
recruiter dan wat proberen , moet je een tijd lang heel duidelijk
maken (in lichaamstaal) dat je geen interesse hebt in deze
gang van zaken . Daarna is het wachten tot de ander grenzen
overschrijdt. Als je dan op de camera wijst en je eisen duidelijk
maakt, krijg jij die baan wel toegewezen!

Beste Stuff,
Een goede vraag, wat miscommunicatie kan immers
heel vervelend uitpakken voor jou, vooral met alcohol
in het spel .
Gelukkig heeft de wetenschap en onze opleiding dit
probleem al getackeld . Studenten oefenen al met het
opstellen van een informed consent-formulier. Als je
er daar een paar van in je portemonnee steekt, kan je
die steeds laten ondertekenen voor je een dame vleselijk leert kennen .
Handig is om een formulier te maken met op de
voorkant informatie als datum, tijd , namen en locatie . Op de achterkant kan je dan alle verschillende
seksuele handelingen opsommen waar jij en de dame
in kwestie mee instemmen voor dat moment. Hoe
gedetailleerder hoe beter! Het voordeel is dat je nooit
verdacht kan worden van seksueel misbruik . Het nadeel is dat je nog slechts kan daten met juristen , de
enige mensen die opgewonden raken van het tekenen
van bindende documenten .
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