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Nu is ooit
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“Iedereen heeft recht
op een eerlijk proces.”
Jaya, Masterstudente Strafrecht
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Janne Landsman & Sanne Paras

Hierbij presenteer ik u met veel trots het
tweede CIA Magazine van jaargang 17! De
redactiecommissie die bestaat uit drie toppers
heeft samen met verschilende gastschrijvers weer
hard gewerkt om dit magazine neer te kunnen
zetten. Mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen
die een bijdrage aan dit magazine heeft geleverd.
De titel van deze uitgave ‘nu is ooit vroeger’ zet
aan tot denken. De samenleving is het speelveld
van diverse culturele, sociale, politieke en
economische veranderingsprocessen die grote
invloed uitoefenen op ons hedendaags begrip van
de criminaliteit. Het fenomeen criminaliteit staat
nooit stil, wat de criminologie zo’n interessant
vakgebied maakt. In dit magazine komen
onder andere thema’s als de veranderende
strafbaarstelling van gedrag, de opkomende
rol van technologie in de opsporing en de
ontwikkeling van diverse vormen van criminaliteit
aan bod. Een kijkje in het verleden en een blik op
de toekomst zorgt voor begrip van het heden. In
dit magazine zal het verder niet ontbreken aan de
nodige verslagen en foto’s van CIA activiteiten.

Janne Landsman
h.t. Commissaris Media XVIIe bestuur
der Studievereniging Criminologie In Actie
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van de voorzitter
Beste lezer,
Dit exemplaar van het CIA magazine is extra
bijzonder. Aan de ene kant sluiten we hiermee
het jaar onder de hoede van het XVIIe bestuur af,
een jaar waar we met veel plezier op terugkijken.
We hebben gelachen met de leden op de feesten
en activiteiten, vruchtbare samenwerkingen
mogen aangaan en veel geleerd. Aan de andere
kant opent dit magazine het nieuwe collegejaar,
en niet zomaar één. Afgelopen jaar hebben we
namelijk geschiedenis geschreven! Het prachtige
moment waaraan maandenlang is gewerkt, was
het onafhankelijk worden als studievereniging!
Hierdoor zijn we als CIA nog meer gegroeid, wat
elders in dit nummer verder besproken wordt.
Over een paar weken is het aan het XVIIIe
bestuur om deze stijgende lijn door te zetten. Ik
wil mijn opvolgster Jill Stigter en de rest van het
aankomende bestuur veel succes wensen. Jullie
gaan een topjaar tegemoet met alles wat CIA zo’n
legendarische vereniging maakt. En de leden net
zo!
Namens het gehele XVIIe bestuur zeg ik: bedankt,
tot ziens en proost op de volgende 17 jaar!
Met vriendelijke groet,
Joanne te Voortwis
h.t. Voorzitter XVIIe bestuur der studievereniging
Criminologie In Actie

EERSTEJAARS
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Welkomstwoord
vanuit de sectie
Beste studenten,
Hopelijk hebben jullie een goede zomer gehad
en zijn jullie weer helemaal opgeladen voor
het nieuwe studiejaar! Masterstudenten: jullie
gaan een bijzonder en behoorlijk uitdagend
jaar tegemoet met een masterdiploma in het
vooruitzicht. Onze nieuwe eerstejaars: hartelijk
welkom op de Erasmus Universiteit bij de
opleiding Criminologie! Jullie zijn, mede dankzij
jullie motivatiebrief, geselecteerd om deze
opleiding te mogen volgen.
Als docenten werken wij hard om jullie te helpen
bij het (aan)leren van kennis en vaardigheden.
Wij verwachten dat ook van jullie. Dat houdt
méér in dan het bestuderen van de literatuur,
het voorbereiden van de onderwijsgroepen
en de practica, het maken van opdrachten en
het actief meedoen tijdens het onderwijs. Wij
verwachten dat je kritisch analyseert, reflecteert
en creatief bent in het nadenken over problemen
en oplossingen. Hoe kan je dat trainen? Ik denk
dat het helpt om vragen te stellen.
Als academica/us is het belangrijk te
problematiseren: vraagtekens te zetten op
een beargumenteerde wijze en daarnaast
mogelijke antwoorden te formuleren, op basis
van onderzoek en literatuur. Vragen stel je ten
eerste aan jezelf. Zo reflecteer je op je eigen rol,
leerproces en mening. Bijvoorbeeld: Wat wil ik
leren? Wat vind ik hiervan en waarom eigenlijk?
Wat kan ik anders of beter doen?
Door vragen te stellen bij het bestuderen van
de literatuur kun je een meer kritische houding
ontwikkelen. Sommige vragen zijn relatief
makkelijk: wat is de onderzoeksvraag, wat is het
doel van het onderzoek? Is dit de meest voor
de hand liggende methode? Andere vragen
zijn moeilijker: Wat betekent het antwoord op
de onderzoeksvraag nu voor de praktijk? Hoe
verhoudt dit stuk zich tot de andere literatuur?

Stel vooral ook vragen aan elkaar en aan
docenten. We hebben diverse achtergronden
en allemaal onze vooroordelen, blinde vlekken,
eigen ervaringen en overtuigingen. Bij veel
onderwerpen in de criminologie kan dit een rol
spelen. Het is goed om je daar bewust van te zijn
en hierover open en constructief met elkaar in
gesprek te gaan: hoe denk jij hierover? Wat vind
jij hiervan?
Criminaliteit is een populair onderwerp.
Berichtgeving over criminaliteit in (nieuws)
media en representaties van criminaliteit,
slachtoffers en daders in muziek, films, boeken,
series et cetera kun je ook problematiseren. Welk
beeld wordt geschetst en hoe? En op basis van
welke argumenten of data? Welke criminologisch
onderzoek zou relevant zijn?
Naast het oneindig stellen van vragen raad ik je
aan je horizon te verbreden. Jouw studententijd
biedt daar volop mogelijkheden voor,
bijvoorbeeld de CIA-studiereis en andere CIAactiviteiten, het Common Sessions Programme,
MyFuture, keuzevakken en de minor in het derde
jaar, het NVC-congres enzovoort.
Ik wens jullie veel vragen en een goed, inspirerend
en leerzaam studiejaar toe.
Hartelijke groet,
Dr. Gabry
Vanderveen

De mens staat niet meer centraal
De criminologie heeft altijd behoord tot de wetenschapsdisciplines waarin men voornamelijk een
antropocentrisch denkbeeld heeft. Deze denkbeelden houden in dat de mens centraal staat, waarin
wordt gefocust op de sociale en culturele aspecten van de mens. Binnen dit beeld wordt de natuur
eigenlijk altijd gezien als iets dat rondom ons bestaat en waar wij af en toe mee te maken hebben,
maar wat eigenlijk altijd gescheiden blijft van ons sociale domein (Van Uhm, 2018). Echter, dit beeld
is over de laatste jaren flink gaan schuiven, waardoor de mens ook plek heeft moeten maken voor de
natuur.
Door Jill Stigter

Vanwege verschillende processen als industrialisering
en globalisering hebben verschillende ontwikkelingen
zich voorgedaan binnen de natuur die steeds
minder te controleren zijn, en waarvan de
gevolgen steeds minder snel omkeerbaar zijn
(Van Uhm, 2018). Hamilton (2013) beschrijft dit
als een nieuwe aangebroken periode van het
Antropoceen waarin onze aarde de gevolgen
ondervindt vanwege de menselijke handelingen
en activiteiten in het uitbuiten van de natuurlijke
omgeving. Deze periode is al van start gegaan
tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar pas sinds
relatief korte tijd staan de milieuproblemen
prominent op de mondiale agenda. De impact die
de mens heeft op onze omgeving is pas redelijk
recentelijk erkend als zo groot dat het de natuur
tegengaat in zijn invloed op het functioneren van
het systeem van de aarde (Steffen, Grinevald,
Crutzen & McNeill, 2011).
De ‘ecocide’, het massaal toekennen van schade
aan ecosystemen, die lijkt te worden gepleegd door
de mens begint dus een centraal onderwerp te
worden, maar binnen de wetenschapsdisciplines

wordt weinig aandacht aan dit fenomeen
geschonken (Van Uhm, 2018). Criminologie is een
van deze disciplines die nog steeds overtuigd
lijkt te zijn dat de relatie tussen mens en natuur
onbelangrijk is, wat erg opmerkelijk is aangezien
veel schadelijke activiteiten tegen het milieu een
criminogeen karakter hebben.

De mens heeft nu
plaats moeten maken
voor de natuur
In het verleden, maar ook nu nog, worden
misdaden tegen de natuur weinig bestudeerd
omdat het niet als ‘echte’ criminaliteit wordt
gezien (Van Uhm, 2018). De kritische criminologiestroming is pas eind jaren ’90 opgekomen met de
boodschap dat er een brede interpretatie moet
komen van milieucriminaliteit (Halsey & White,
1998).

ACHTERGROND
De kritische criminologie is een stroming die
sterk kijkt naar de machtsrelaties en sociale
ongelijkheden die bestaan tussen actoren en
de dynamiek die dit heeft met betrekking tot
criminaliteit (Van Uhm, 2018). Deze stroming
koppelt dan ook milieuschade en het debat
eromheen aan de grote maatschappelijke
ontwikkelingen die kunnen worden gekoppeld
aan de dagelijkse sociale en economische
patronen in onze maatschappij (Shearing, 2015).
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Soorten zijn afhankelijk van elkaars bestaan,
zo ook de mens en de natuur. De mens zou
dus niet bovenaan de voedselketen moeten
staan, maar maakt juist onderdeel uit van een
wereldwijd ecosysteem dat wordt geregeld door
natuurwetten. En criminaliteit is dan eigenlijk
alleen te begrijpen vanuit de relatie die de mens
en de natuur met elkaar hebben (Wilson, 2002).

Natuurlijke bronnen worden verspild en
uitgebuit zonder dat daar strafrechtelijke
consequenties aan vastzitten
De schade wordt soms wel als onvermijdelijk
gezien in de context van de economische
vooruitgang die samenlevingen boeken in de
wereld. Er bestaat een continu gevoel van druk
vanuit de industriële staten dat men moet
produceren en domineren, wat bijdraagt aan
het feit dat de natuurlijke bronnen (zoals olie
en natuurlijk gas) worden verspild en worden
uitgebuit zonder dat daar enige strafrechtelijke
consequenties aan vastzitten (South, 2004).
Groene criminologen benadrukken in het licht
van de schadelijke gevolgen de belangen van het
ecosysteem bóven die van menselijke belangen.
Ze pleiten ervoor dat mensen op sociaal en
ethisch gebied verantwoordelijk moeten worden
gehouden voor het minimaliseren van de schade
en het behouden en herstellen van het natuurlijke
evenwicht (Van Uhm, 2018). Een belangrijk
vraagstuk wat hierbij opkomt heeft betrekking
op slachtofferschap: welke plaats heeft het
milieu op de slachtoffer-schaal? Bepaalde
grote natuurrampen en epidemieën zouden
kunnen worden gerelateerd aan overbevolking
en de industrialisering, welke kunnen worden
gekoppeld aan menselijk handelen, maar ook
weer invloed hebben op de mens.

Deze relatie lijkt dus wel degelijk van belang te zijn
binnen de criminologie, in tegenstelling tot wat
soms naar voren komt binnen de wetenschap.
Het gaat hier niet alleen om de gevolgen op de
natuur vanuit het menselijk handelen, maar ook
om een groter overkoepelende dynamiek die
van invloed is op onze ecosystemen en waar we
misschien meer voor moeten pleiten dat het de
aandacht krijgt die het nodig heeft.
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Onafhankelijkheidsverklaring CIA
Ruim 17 jaar geleden, op 16 juli 2002, werden de eerste statuten van CIA vastgesteld en
ontstond deze prachtige vereniging. Deze oprichting werd mede mogelijk gemaakt door de
Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam, die CIA als moedervereniging onder haar hoede
nam. In de jaren die daarop volgden is er door alle besturen van CIA en haar commissies hard
gewerkt aan de groei en professionalisering (iets met een ‘nietmachine’).
CIA is in zoverre gegroeid dat zij alles zelfstandig regelt en organiseert, maar de incasso’s
voor de contributie-inning werden door de JFR gedaan en de contributie werd verdeeld.
Ondanks dit prettige vangnet wat ons heeft geholpen in het verleden, zorgde de financiële
afhankelijkheid voor verschillende onzekerheden bij CIA. Tijdens de overleggen over de hoogte
van de ledenafdracht, die elk jaar worden gevoerd, rees bij ons de vraag of een andere
constructie niet stabieler zou zijn.
In overleg met de ALV-commissies en de betrokken partijen is toen besloten een Bijzondere
Ledenvergadering uit te roepen om verschillende situaties te bespreken. De mogelijkheden
voor een langer lopende overeenkomst met de JFR over de ledenafdracht en onafhankelijkheid
van CIA zijn toen onderzocht. Dit hebben wij voor de leden in een schema en een brief met
voordelen en risico’s voor beide scenario’s uiteen gezet en besproken op de BLV van 24
april 2019. De BLV heeft gestemd een statutenwijzigingsvoorstel te willen, waarin we geen
ondervereniging meer zijn. Het Conclaaf II werd benoemd en heeft de statuten- en HRwijzigingsvoorstellen ontworpen. Op 20 juni 2019 heeft de BLV unaniem voor het aannemen van
de wijzigingen gestemd. Geschiedenis was geschreven!
Deze zomer hebben we hard gewerkt om alles gereed te maken voor de overstap, waaronder
het definitief wijzigen van de statuten, het loskoppelen en klaarstomen van het ledenbestand
en alles gereed maken voor de contributie-incasso’s*. CIA wordt komend jaar officieel volwassen
en dat als kersverse onafhankelijke vereniging. Dit was niet mogelijk geweest zonder de hulp
van vele mensen. Natuurlijk dank aan alle besturen en actieve leden van CIA, die haar zo
hebben laten opbloeien. Dank aan het Conclaaf II, de aanwezigen op de BLV’s en iedereen die
ons van informatie heeft voorzien. Dank aan de JFR die ons bestaan mogelijk heeft gemaakt
en ons heeft bijgestaan in moeilijkere tijden. Dank aan alle leden en personen die CIA op een of
andere manier een warm hart toedragen. Wij als XVIIe bestuur doen dit zeker en voelen ons
vereerd het eerste bestuur van een onafhankelijk CIA te mogen zijn. We kijken ontzettend
uit naar de toekomst van CIA en wensen alle komende besturen en leden veel succes en
plezier bij deze legendarische vereniging.
Met vriendelijke groet,
Namens het XVIIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie,
Joanne te Voortwis
h.t. Voorzitter
* Het is van belang om CIA te machtigen voor deze incasso’s. Doe dit via onze site!
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Veranderingsprocessen
in de multiculturele samenleving
1) The smart city-agenda
De ontwikkeling van steden speelt binnen de criminologie een belangrijke rol in het kijken naar criminaliteit.
Hoe de stad eruit ziet, maar ook hoe en wat voor beleid gevoerd wordt, is van invloed op hoe burgers
zich gedragen (De Haan, 2001). Tegenwoordig willen we onze steden steeds veiliger en efficiënter maken
waarvoor ontwerpers met allerlei nieuwe snufjes komen om hiervoor te zorgen. Maar er zitten ook keerzijden
aan deze nieuw snufjes, bijvoorbeeld de privacy van burgers.
Door Jill Stigter

Door de jaren heen hebben onze steden zich flink
ontwikkeld en daarmee ook het criminologische
oogpunt op steden en de invloed die ze hebben op
criminaliteit. Hieruit is het inzicht voortgekomen
dat omgevingskwaliteit van invloed is op de
spreiding van criminaliteit (De Haan, 2001).
Deze inzichten begonnen bij het leggen van
een verband tussen armoede of welvaart en
criminaliteit en breidden zich uiteindelijk uit
naar de invloed van economische ontwikkelingen
op de totale spreiding van criminaliteit, op
nationaal en internationaal niveau. Door
verschillende onderzoekers werd geconcludeerd
dat het veranderingsproces van buurten
naast ecologische ontwikkelingen kan worden
toegeschreven aan individuele beslissingen van
burgers, bedrijfs- en overheidsbeleid (De Haan,
2001). Het is dus nooit afhankelijk van één factor.
Dit blijkt ook uit meer recente ontwikkelingen
rondom het stadsleven. Veel gemeenten in
Nederland hebben namelijk een ‘smart cityagenda’, die moet dienen als dé oplossing
voor uiteenlopende problemen die de
gemeenten ervaren. ‘Slimme steden’ zouden
bijvoorbeeld oplossingen moeten bieden voor
de duurzaamheid, veiligheidsproblemen en
de leefbaarheid van steden (Van Teeffelen
& Naafs, 2017). Deze technieken kunnen
uiteenlopen van simpelweg geluidsmeters tegen
overlast tot camera’s die worden gebruikt op

reclamezuilen om de mate van interesse te
bepalen van mensen die langslopen. Maar
het fenomeen wifitracking, dat is ingevoerd in
verschillende gemeenten, is nog wel de meest
omstreden smart city-techniek (Van Teeffelen &
Naafs, 2017).
Wifitracking betreft een techniek waarbij
sensoren meten of er iemand met een telefoon
in de buurt is en daarbij ook onderscheid maakt
tussen individuele telefoons (Modderkolk, 2019;
Verhagen, 2019). Het zijn naast commerciële
partijen ook gemeenten die deze functie
gebruiken om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld
bezoekersstromen. Centraal in de discussie
rondom het gebruik van wifitracking staat
natuurlijk privacy. Verschillende gemeenten
werden namelijk in mei op de vingers getikt
toen uitkwam dat ze gegevens van gebruikers
van het openbare wifi-netwerk in de stad aan
ondernemers verkochten (Van Teeffelen, 2019a,
2019b). Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) mogen deze wifi-trackers alleen worden
ingezet bij hoge uitzondering en al helemaal niet
worden doorverkocht naar commerciële partijen.
Uit deze discussiepunten blijkt maar weer hoe
essentieel kennis over digitalisering is. Welke
gemeenten doen allemaal aan wifitracking? Wat
gebeurt er met de gegevens van de burgers? En
belangrijker nog: wie houdt hier toezicht op?
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OPINIE

2) radicalisering radicaliseert
Radicalisering is een sociaal en psychologisch proces dat ontstaat door
bijvoorbeeld onderdrukking, armoede of wraakgevoel (Gradussen,
Verwaaijen & Venmans, 2018). Binnen dit proces zet een individu
of groep zich af tegen de normen en waarden in een samenleving,
maar ook verwijdering van deze samenleving is een mogelijkheid
(Buijs, Demant & Hamdy, 2006). Geradicaliseerde mensen
ervaren een grote dreiging vanuit de samenleving als gevolg van
isolatie, waardoor ze sneller over gaan op niet-democratische
middelen, zoals geweld, om radicale ideeën te implementeren in
de samenleving. Het uiteindelijke doel is gedragsverandering en/of
politieke doelen bereiken (Gradussen, Verwaaijen & Venmans, 2018).
Door Sanne Paras

Uit een onderzoek van Slootman en Tillie (2006)
blijken twee centrale verklaringen voor radicalisering.
Aan de ene kant kan radicalisering worden verklaard
vanuit een extreem orthodoxe geloofsinvulling of
aan de andere kant het idee dat er onrechtvaardig
wordt omgegaan met een bepaalde groep door de
politiek en dat die groep daardoor bedreigd wordt.
Vaak worden deze denkwijzen gecombineerd met
een dichotoom wereldbeeld (wij vs. zij) en een eigen
ideale samenleving (utopie).
In de jaren ‘70 was het concept van radicalisme
minder beladen dan dat het nu is. In die tijd kenden
we in Nederland zelfs een regeringspartij genaamd
‘Politieke Partij Radicalen’. Ook vielen in deze jaren
in Nederland de meeste dodelijke slachtoffers (ruim
20) als gevolg van terroristische aanslagen. Ondanks
dit was er nog geen concrete aanpak voor terrorisme,
zoals Nationale Coördinator Terrorismebestrijding
en Actieplan Polarisatie en Radicalisering, zoals we
die nu kennen. Ook werd geen gebruik gemaakt
van een ´Actueel Dreigingsniveau’, het aangeven
hoe groot de kans is op een terroristische aanslag.
Tegenwoordig wordt elk kwartaal het actuele
dreigingsniveau gepubliceerd in en tegen Nederland.
Er bestonden toen geen trainingen voor ambtenaren
om polarisatie en radicalisering te herkennen en er
waren nog geen wetenschappers en kenniscentra die
zich met dit onderwerp bezighielden (Butter, 2011).
Door 9/11 zijn de thema’s terrorisme en radicalisering
bovenaan de politieke agenda gezet. De moord op
Theo van Gogh (2004), aanslagen in Madrid (2004)
en aanslagen in de metro in Londen (2005) toonden
aan dat terrorisme ook in Europa een probleem is (De
Graaff, de Poot & Kleemans, 2019).

Het Nederlandse beleid rondom terrorisme en
radicalisering is tegenwoordig vooral gericht op het
voorkomen dat iemand radicaliseert en mogelijk
een terrorist wordt. Hierin wordt geprobeerd
radicaliseringsprocessen in een zo vroeg mogelijk
stadium te herkennen en te beïnvloeden. Het bewijs
van radicalisering wordt steeds vaker zichtbaar:
de polarisatie in onze huidige samenleving en
stigmatisering van sommige gemeenschappen
neemt toe. Social media spelen hierbij een grote
rol. We zien namelijk steeds meer haat-uitingen
en afkeer tegen bepaalde groepen. Radicalisering
heeft ook grote invloed op het veiligheidsgevoel
van burgers en de relaties tussen verschillende
bevolkingsgroepen, waardoor het een bedreiging
zou kunnen vormen voor de Nederlandse
samenleving.
Het aantal extremistische en terroristische aanslagen
binnen en buiten Europa is gestegen. Radicalisering
is niet alleen vaker zichtbaar, ze heeft ook grote
invloed op het veiligheidsgevoel van burgers en de
relaties tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dit
maakt dat radicalisering een bedreiging kan vormen
voor de Nederlandse samenleving (Gradussen,
Verwaaijen & Venmans, 2018).
Er kan een verschuiving worden gezien van
radicalisering als ‘normaal’ fenomeen naar een
meer beladen onderwerp. Tegenwoordig speelt
radicalisering een grote rol in onze samenleving en
heeft vooral invloed op de veiligheidsbeleving van
burgers. Vroeger was er nog niet zoveel aandacht
voor, en dus ook nog geen harde aanpak. Welke
van de twee zou een beter effect hebben op het
veiligheidsgevoel van het Nederlandse volk?

OPINIE
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3) Opgevoed tot crimineel?

Het gezin staat centraal in de opvoeding en vorming van een kind. Er bestaat een zekere relatie tussen
opvoeding en kinderlijk delinquent gedrag (Janssen, 2016). Deze relatie wordt vormgegeven door de
samenleving. Verandert een samenleving, dan verandert ‘het kind’…
Door Julie le Sage

Even in het kort de wisselwerking tussen gezin, kind
en criminaliteit: In de Middeleeuwen kenmerkte
het gezin zich door veel sociale controle en een
strikte opvoeding. Duidelijke normen maakten
dat kinderen geen ruimte voor ‘slecht’ gedrag
kregen (Junger-Tas, 1998). Met de komst van
het kapitalisme ontstond een ‘individualistisch
model’ waarin het gezin minder invloed kreeg op
het gedrag van het kind. Het gezin verloor haar
functie en kinderen kregen meer mogelijkheden tot
zelfontplooiing. Deze mogelijkheden leidden ertoe
dat kinderen langzaam los kwamen te staan van
hun ouders en de ouder-kind-problemen toenamen
(Junger-Tas, 1998). De consequentie was dat
kinderen gingen experimenteren met uitdagend en
afkeurenswaardig (lees: crimineel) gedrag.
Na de twee wereldoorlogen kwamen huwelijken
onder druk te staan en kende het aantal
scheidingen een groei. Met deze gezinsverdunning
ontstond minder oog voor het gezin, meer voor
het kind. Eind twintigste eeuw compenseerde
een groeiend vriendennetwerk onder jongeren
de gezinsverdunning. Kinderen en adolescenten
vormden hun gedrag aan de hand van hun omgeving,
hun ‘peers’ (Hoeve, 2007). Stukje bij beetje kwam
het kind meer in een onderhandelingspositie
terecht (Dekker, 1998). Vanwege de toenemende
concurrentie op de arbeidsmarkt werd de druk
op de schouders van adolescenten steeds groter.
Door het toekennen van steeds meer rechten, denk
hierbij aan recht op eigen keuze van opleiding en
vrijetijdsbesteding, stond ontplooiing van jeugdigen
centraal (Junger-Tas, 1998). Het kind had zijn eigen
toekomst in handen.

Zo’n grote verantwoordelijkheid leidde tot een
toevlucht in onverantwoordelijk gedrag.
In de huidige maatschappij kennen adolescenten veel
vrijheden en ook de vrijetijdsbesteding van kinderen
ligt minder vast dan voorheen (Janssen, 2016). Het
kind heeft meer zeggenschap over eigen toekomst
en het gezin kent haar gebreken. Problematische
gezinsrelaties, veel ruzie of gescheiden ouders
zorgen voor een lage betrokkenheid en een gebrek
aan hechting tussen ouders en kind (De Bruin, 2011;
Meij en Ince, 2013). Kinderen zoeken daarom sneller
steun in andere, criminele activiteiten.
Nu is het natuurlijk niet zo dat het kind tegenwoordig
geheel losstaat van zijn gezin. Het gezin kan in grote,
positieve mate bijdragen aan de sturing van gedrag.
Hechting met ouders zorgt voor meer overdacht
van sociale normen en minder familieproblemen
(Hoeve, 2007). Bovendien zoeken kinderen minder
toevlucht in soortgenoten als zij hun thuisfront als
fijn ervaren (Janssen, 2016). Een juiste interactie
tussen beschermingsfactoren die de aanwezigheid
van risicofactoren compenseren, maken dat een kind
zich weerhoudt van criminaliteit (Meij en Ince, 2013).
Maar, als we de positie van het gezin vergelijken met
die van vroeger, zien we wel degelijk dat het gezin lijdt
aan functieverlies. Waar de ouder en het gezin vroeger
autoriteit uitstraalden, onderhandelt nu het kind. De
jeugd heeft momenteel meer kans op zelfontplooiing.
Enerzijds een mooie ontwikkeling, anderzijds een
stimulans voor het ontvluchten van verantwoordelijkheid
en het opzoeken van grenzen. De vraag is of ouders nog
wel betekenis hebben in het voorkomen van crimineel
gedrag. De toekomst zal het leren…
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ONDERWIJS

De scriptie van Milou Andriessen

Voor mijn scriptie doe ik onderzoek naar het rolmodellenproject van Nationaal Programma Rotterdam
Zuid (NPRZ) waarin vrijwilligers worden ingezet als rolmodellen om jeugdigen na een Halt-traject te
begeleiden om recidive te voorkomen. De betrokken partners – NPRZ, Halt en JOZ (Jongerenwerk Op
Zuid) – veronderstelden namelijk een behoefte om deze jeugdigen langer in beeld te kunnen houden
in de kwetsbare omgeving waarin zij opgroeien. Zij onderschrijven het belang dat een rolmodel begrip
heeft van de leefomgeving van de jeugdige. De jeugdigen zijn tussen de 12 en 18 jaar en hebben veelal
hun eerste geregistreerde feit gepleegd. Door het opbouwen van een relatie met een rolmodel zou een
jeugdige kunnen worden ondersteund bij het maken van betere keuzes en het vinden van een baantje.
Middels kwalitatieve methoden wordt onderzocht in hoeverre en hoe de inzet van rolmodellen werkt
en wat kan worden verbeterd.
Door Milou Andriessen

Het startpunt van mijn scriptie is het theoretisch
kader. Hierin heb ik uiteengezet wat in de
criminologie bekend is over het stoppen met
criminaliteit onder jeugdigen (desistance), welke
rol interventies kunnen spelen om dit proces te
stimuleren en meer specifiek mentorprogramma’s.
Het proces van desistance blijkt niet eenduidig en
lastig vast te stellen. Daarom ligt in mijn scriptie
de focus op de positieve ontwikkeling van de
jeugdigen. Een jeugdige kan op verschillende
leefgebieden behoefte tot ondersteuning hebben
en ontwikkelt zich op een unieke wijze. Zo kan de
motivatie of houding jegens school verbeteren
en daarnaast ook de schoolprestaties. Daarnaast
blijkt ontwikkeling op de leefgebieden met elkaar
samen te hangen, ook wanneer de focus op één
aspect ligt. Ondanks dat uit verschillende metaanalyses blijkt dat mentorrelaties een klein maar
positief effect hebben op de ontwikkeling van een
jeugdige, is het nog relatief onduidelijk hoe een
mentorrelatie dit positieve effect bewerkstelligt.

Momenteel zit ik in de fase van dataverzameling,
waardoor nog geen definitieve bevindingen
kunnen worden besproken. Ik zal aandacht
besteden aan de huidige knelpunten,
veranderingen en successen in het onderzoek.
De werving van de rolmodellen die begrip
hebben van de leefomgeving van de jeugdigen,
heeft binnen JOZ plaatsgevonden. Daarnaast
benadrukten de rolmodellen de behoefte aan
een werktelefoon om hun privacy te waarborgen.
Op dit moment zijn er drie koppels actief, waarin
zowel diverse hulpvragen van jeugdigen als
aanpakken van de rolmodellen naar voren komen.
Desalniettemin probeert elk rolmodel op een
laagdrempelige wijze een band op te bouwen en
te ondersteunen bij de hulpvragen. Daarnaast
blijkt social media een belangrijk onderwerp. Zo
wordt een discrepantie in beeldvorming van de
jeugdige ten opzichte van de fysieke interactie
ervaren door de rolmodellen. Verder blijkt het
dat het voor de koppels niet altijd mogelijk is
om de minimale contactmomenten te halen.
Een duidelijke structuur is dan ook iets wat de
rolmodellen als verbetering benoemen. Toch
benoemen ze dit ook als een mogelijkheid om op
de behoefte van de jeugdige te kunnen inspelen.
Tot slot lijkt de ontwikkeling van de jeugdigen
– die nu vier maanden zijn gevolgd – in gang te
zijn gezet, aangezien de eerste hulpvragen zijn
afgerond. Toch zullen uitspraken hierover moeten
uitblijven tot na de analyse en kunnen mogelijk
pas hard worden gemaakt wanneer de jeugdigen
langer zijn gevolgd.

ONDERWIJS
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Common study sessions

extraordinary insights

In het begin van mei vond de halfjaarlijkse Common Session in Critical Criminology weer plaats en
deze keer was Nederland het toneel. Deze Sessions zijn het product van een samenwerkingsverband
tussen universiteiten over de hele wereld om ideeën, kennis en inzichten over criminologisch relevante
onderwerpen vanuit verschillende culturen en perspectieven met elkaar te laten sparren. Dat zo’n
sessie in Nederland plaatsvindt, is dus geen gegeven. De Universiteit van Utrecht was nu de gastheer
en dit maakte voor mij de drempel wat lager om een keer mee te gaan en me te verwonderen over het
werk van de intellectuele zwaargewichten in ons veld. Ik kwam er al snel achter dat deze drempel in
feite helemaal niet bestaat: de bijeenkomst is informeel van karakter en is een uitgelezen kans om eens
een praatje te maken en een biertje te drinken met de mensen die je studieboeken geschreven hebben.
Door Jeffrey Dijkshoorn

Het evenement kenmerkt zich door presentaties
van afwisselend professoren en masterstudenten
over een zeer breed scala aan onderwerpen.
Het thema van deze editie was Global Secrets
en bijgevolg namen we een collectieve duik in
het geheime aspect van criminaliteit. Ondanks
een vastgesteld thema liepen de onderwerpen
ontzettend uiteen: van de heimelijkheid van
corporate crime naar de verborgenheid van
online grooming, tot het stiekem plukken van
paddo’s in akkers van Britse boeren.

De innemende presentaties overdag werden
afgewisseld met flink stoom afblazen in de
avonden. Met een pubquiz, een pubcrawl en
een afsluitend feest was er genoeg te beleven
samen met de hoogleraren en je medestudenten
van over de hele wereld. Al met al kan ik
iedere criminologiestudent het bijwonen van
deze sessies ten zeerste aanraden. Het dient
als verbreding van je horizon: je kijkt naar
vraagstukken op manieren waar je voorheen niet
bij hebt stilgestaan.

Uitgelezen kans om een biertje te drinken met
de mensen die je studieboeken schrijven
Deze onderwerpen werden aangesneden,
deels door de professoren, maar vooral door
(master-) studenten die vol passie vertellen
over wat ze in hun scriptieonderzoek te weten
zijn gekomen of verwachten te gaan vinden.
Allerlei experts in de criminologie kunnen op
deze manier je scriptie van feedback voorzien:
een uniek voordeel in de afrondingsfase van je
master. De zeer ruime selectie aan interessante
onderwerpen zorgt ervoor dat je je als deelnemer
niet hoeft te vervelen. Dagen in de collegebanken
zijn nog nooit zo snel voorbij gegaan, omdat
je kunt kiezen welke sessie je bijwoont en dus
altijd iets kunt beleven wat jou aanspreekt.

Voor masterstudenten van Criminologie aan de
EUR kan dit evenement zelfs nog als keuzevak
dienen en studiepunten opleveren. De volgende
editie is ongetwijfeld al in de planningsfase en ik
kan niet wachten om deze bijeenkomst nogmaals
bij te gaan wonen.
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ACHTERGROND

Technologie: een kans of een bedreiging?
We leven in een samenleving waarin technologie onmisbaar is. Mobiele telefoons en computers zijn niet
uit onze levens weg te denken. Ook opsporingsdiensten maken grootschalig gebruik van technologie
bij criminaliteitsbestrijding. Toch blijft slechts een klein deel van alle misdaad opgehelderd. Ondanks
veel politie-, rechtshandhaving- en opsporingsontwikkelingen blijft de opsporing en preventie op de
misdaad achter (Commissie Criminaliteit en Technologie, 2005).
Maar, technologie biedt een lichtpuntje in de opsporing van criminaliteit. De technologie is nog
lang niet uitontwikkeld en zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen (Dongen, 2010).
Voornamelijk bij ernstige vormen van criminaliteit, terrorisme, mensenhandel en drugshandel, kan
technologie bijdragen aan het verfijnen van opsporingstechnieken (Politie, 2018). Aan de andere
kant biedt technologie ook kansen voor de crimineel. Momenteel lopen opsporingsdiensten achter de
feiten aan: criminelen ontwikkelen digitaal sneller dan de opsporing. De politie dient een technische
inhaalslag te maken om in de toekomst criminaliteit de baas te zijn (Rijksoverheid, 2018). Hoe zag de
verhouding tussen technologie en criminaliteitsbestrijding er vroeger uit? En wat betekent technologie
voor de opsporing van morgen?
Door Julie le Sage

Waar opsporing en beleid eerst vanuit de centrale
overheid en grote organisaties geregisseerd
werden, spelen kleinere organisaties en
politie-eenheden nu een belangrijke rol in de
opsporing van criminaliteit. Hierbij proberen
zij zich voortdurend aan te passen aan de
ontwikkelingen in de maatschappij (Politie, 2018).
Vóór de technologie kenmerkte de politie zich
door klassieke opsporing. Er werd geopereerd
aan de hand van plaats delict, hierbij speelde
technologische middelen als telefoons en
computers geen rol (Huisman, Princen, Klerks &
Kop, 2016). Dit reactieve optreden, de ontplooiing
van activiteiten op het moment dat het strafbare
feit al is gepleegd, heeft plaatsgemaakt voor
proactief optreden: opsporingsdiensten proberen
criminaliteit aan de hand van digitale informatie
voor te zijn (Rijksoverheid, 2018).
De opsporing van delicten is ooit vergemakkelijkt
door de invoering van de legitimatieplicht, het
preventief fouilleren en het cameratoezicht (van
den Brandhof, 2007). Met cameratoezicht werd
de basis in de relatie tussen technologie en
criminaliteitsbestrijding gelegd.

De politie is zich ervan bewust dat zij mee moet
gaan in de ontwikkeling van de samenleving en
heeft de afgelopen jaren dan ook niet stilgestaan
in het gebruik van technologie.
Zo speelt big data-technologie tegenwoordig een
grote rol in het beleid van opsporingsorganisaties.
Aan de hand van big data (grote datasets via
de computer geanalyseerd) kunnen gegevens
omtrent verdachte personen en criminele
markten in computers worden ingevoerd en
aan elkaar worden gekoppeld (Rijksoverheid,
2018). Dankzij deze vorm van analyseren
worden criminele netwerken, denk hierbij aan
grootschalige drugsmarkten, eenvoudiger in
kaart gebracht (NOS, 2018). Het kabinet ziet het
nut van big data in en steekt dan ook veel geld
in moderne technologieën die gebruikt worden
om digitale data aan elkaar te koppelen. Alle
informatie omtrent mogelijke sporen van daders
wordt opgeslagen in een databank (van Dongen,
2010). Daarnaast kunnen tegenwoordig ook DNAgegevens van potentiële daders online in een
databank bewaard worden (Boersema, 2018).

Vroeger moest de rechercheur naar de plaats
delict, vandaag ziet hij deze door digitale glazen

Dit soort gegevens vormen feitelijk een nieuwe,
virtuele plaats delict.
Een ander actueel voorbeeld van een technopreventief middel voor criminaliteitsbeheersing
is de ‘virtual reality-bril’. Deze is de laatste jaren
steeds vaker terug te zien in het onderzoek van
forensische teams en brengt tijdswinst en een
betere beleving van een ‘crimescene’ met zich
mee. Aan de hand van 360-gradenfoto’s kunnen
agenten via deze bril namelijk terug naar plaats
delict (AD, 2017). Vroeger moest de rechercheur
naar de plaats delict, vandaag ziet hij deze door
twee digitale glazen.
We zien dat computers en internet ontzettend
veel mogelijkheden rondom informatiewinning
bieden (Politieacademie, z.d.). Ook sociale media
kunnen eenvoudig voor opsporing worden
ingezet. Burgers worden via officiële Facebooken Instagramaccounts van de politie op de hoogte
gehouden van actualiteiten en vermiste personen.
Op deze manier kunnen burgers gemakkelijk hun
kennis delen. Daarnaast biedt technologie meer
zekerheid aan burgers (Huisman, Princen, Klerks
& Kop, 2016). Waar de schriftelijke aangifte
vroeger weleens ergens onderin de la verdween,
wordt deze nu automatisch geregistreerd en
verbonden met andere gebeurtenissen in de
buurt (NOS, 2018).

Nieuwe vormen
van technologie
kunnen leiden tot
nieuwe vormen van
criminaliteit
Ondanks de hier genoemde ontwikkelingen
in de opsporing, blijft de politie achter op de
digitale samenleving. Nieuwe technologieën zijn
namelijk niet alleen voor opsporingsorganisaties
interessant. Ook voor criminelen zelf. Criminelen
worden mobieler, goederen en informatie raken
wereldwijd online met elkaar verweven en
criminaliteit krijgt hiermee een groter bereik.

Het internet kan iemand met relatief weinig
crimineel relevante kennis op eenvoudige wijze
toegang tot het criminele circuit bieden (Politie,
2017). Daarnaast biedt internet een oplossing
voor barrières die vroeger speelden: een face-toface ontmoeting tussen daders is tegenwoordig
overbodig nu dit ook via het internet of mobiele
telefoons mogelijk is. Nu een deel van de criminaliteit
zich uit in complexere en bredere vormen, volstaan
overheden en politie niet met enkel klassieke
opsporing. Een volledige integratie van technische
middelen in het opereren van opsporingsdiensten
kost veel tijd. Online databanken maken namelijk
snel inbreuk op de privacy van de individuen die
hierin terug te vinden zijn (Rijksoverheid, 2018).
In de tijd dat opsporingsdiensten hun regelgeving
rondom technische middelen aanscherpen, voegt
de nieuwe crimineel zich al in een online transactie.
Kortom, de tijden zijn veranderd. We zien een
overgang van een reactieve opsporing in haar
klassieke vormen naar een proactieve opsporing
waarin technische middelen essentieel zijn. Toch
ligt grip krijgen op de gedigitaliseerde criminaliteit
nog niet binnen handbereik. De technieken van
vandaag zijn morgen achterhaald en om de huidige
achterstand op de technische criminaliteit in te
halen, is constante innovatie nodig. De rol van de
technologie kan in de toekomst enerzijds een kracht
in de opsporing betekenen, anderzijds een gevaar.
Zullen opsporingsdiensten hier de juiste balans in
weten te vinden?
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STUDIEREIS

CIA in Boekarest

Een andere wereld...

Sanne: Op zondag 17 maart was het zover: we stonden op de vroege morgen met 22 criminologiestudenten op Schiphol, wachtende op onze reis naar Roemenië, Boekarest. De reis was verzorgd door
de reiscommissie van CIA, welke alles onder controle hield. Bij aankomst in Boekarest, vertrokken we
naar het centraal gelegen hostel, waarna we goed zijn begonnen met een pizza-avond.
Door Sanne Paras en Julie le Sage

hadden bezocht, zijn we met de metro naar
de Nederlandse ambassade gegaan, waar we
hebben geleerd hoe er vanuit Roemenië toezicht
wordt gehouden op de relatie tussen Nederland
en Roemenië (denk aan een Nederlander die
wordt opgepakt in Boekarest).

Dag 1
De eerste dag zijn we, in het Roemeense zonnetje,
begonnen met een communisme-tour. Omdat
Roemenië pas in 1989 een einde maakte aan
44 jaar communistische heerschappij, is daar in
de hoofdstad nog veel van te zien. Zo eindigden
we de tour bij het balkon waarop de toenmalige
dictator Ceausescu zijn volk voor de laatste keer
toesprak, waarna er ongekende chaos ontstond
en een einde kwam aan zijn regime.
Dag 2
Na een paar uurtjes slapen in de heerlijke
stapelbedden zijn we naar een daklozencentrum
gegaan. Door het communisme zijn daklozen
een groot probleem in Boekarest. Daarom is
onder andere dit daklozencentrum opgezet waar
daklozen worden geholpen met het oppakken
van een ‘normaal’ leven. Ook hebben we een
methadoncentrum bezocht, waar dakloze
heroïneverslaafden geholpen worden.
Dag 3
Nadat we de prachtige Universiteit van Boekarest

Dag 4
’s Morgens nam een ex-dakloze ons mee op tour
langs zijn voormalige slaapplekken, vertelde over
zijn drugsgebruik en zijn huidige leven die hij
inmiddels op de rit heeft. We eindigden de dag
met een indrukwekkende tour in het History
Museum waar we de geschiedenis van Boekarest
onder de loep konden nemen.
Dag 5
Na een paar uurtjes uitslapen, zijn we naar een
gevangenis (Fortel 13) net buiten Boekarest
gegaan. Naast de huidige gevangenis is er een
oud gedeelte, die werd gebruikt tijdens het
communisme, opengesteld voor bezoekers. Hier
zagen we de veel te kleine cellen waar honderden
gevangenen in opgesloten zaten.
Dag 6
Op deze dag mochten we lekker uitkateren na
een geslaagde kroegentocht. ’s Middags hebben
we een actieve speurtocht gedaan, waar Julie
straks meer over vertelt.
Dag 7
De laatste dag was alweer snel aangebroken na
zo’n actieve week. Om 16:00uur waren we weer
op eigen bodem, waarna we allemaal weer onze
eigen weg zijn gegaan; thuis kregen we de tijd om
uit te huilen omdat deze prachtige reis voorbij
was en het uni-leven weer begon.

STUDIEREIS
Julie: Los van het feit dat ons bezoek aan
Boekarest erg leerzaam was, kwam er ook nog
eens de nodige gezelligheid bij kijken. Ik denk
dat ik voor velen spreek als ik zeg dat het een
onvergetelijke week was. Met z’n 22en hebben
we heel wat Roemeense straten afgestruind,
restaurants bezocht, spellen gedaan en, last but
not least, genoeg clubs bezocht om te zeggen dat
de Roemen wel van een feestje houden.
Daarnaast zat het weer ook nog eens mee, dus
we schroomden niet om af en toe een terrasje
te pakken. Het fijne hierbij was dat het leven in
Boekarest voor onze begrippen erg goedkoop
is. Tien euro staat gelijk aan iets meer dan 47
Roemeense Leu, dus met een hoop briefgeld
in onze zakken genoten we van onze tijdelijke
positie als ‘rijke studenten’. Wat verder opviel aan
de stad was het grote contrast tussen arm en rijk.
Waar je in de ene straat tegen de meest prachtige
gebouwen aanloopt, vind je om de hoek veelal
verwaarloosde, achterstallige huizen terug waar
de daklozen zich settelen. Dit contrast sloot aan
op onze bezoekjes naar de daklozen- heroïne en
prostitutiecentra. Somber om te zien dat een
groot deel van de burgers zo achterloopt op een
klein maar zeer welvarend deel…
Wat betreft de groep was het ook een bijzondere
week. Van eerstejaars studenten tot alumni, de
mengeling van alle jaarlagen maakte dat het een
mooie week was waarin iedereen elkaar nog net
wat beter leerde kennen. Gedurende de hele
week hebben we overdag met elkaar opgetrokken
en is er ’s avonds veel samen gegeten.
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Op de vrijdagavond sloten we de avonden af
met nog één laatste viering, de kroegentocht.
Een hele beleving was dat. Onvergetelijk, zou je
zeggen. Toch denk ik dat deze kroegentocht niet
bij iedereen nog even helder is, haha.

Verder hebben we ter afsluiting op de zaterdag
het ‘Boeka-spel’ gedaan waarbij we in groepjes
op zoek moesten naar de reiscommissie die
ergens in de stad verstopt zat. De reiscommissie
trok alles uit de kast om onze speurtocht zo
speciaal mogelijk te maken. Zo liepen we als
kruiwagens door het park, spraken we Roemenen
aan voor de nodige groepsfoto’s en plakten we de
CIA-sticker op het hoogste punt in Boekarest. Al
met al was het een gave, veelzijdige en leerzame
week die ik persoonlijk niet had willen missen.
Chapeau, reisco!
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OPINIE

(Nog steeds)genderongelijkheid?
Genderidentiteit verwijst naar de psychische belevenis van het man of vrouw zijn, maar het kan ook
zijn dat je ertussenin zit, of dat je je bij geen van beide thuis voelt (Kuyper & Wijsen, 2014). Uit een
aantal onderzoeken blijkt dat vrouwen en vrouwelijke eigenschappen over het algemeen minder worden
gewaardeerd binnen een samenleving, waardoor vrouwen een lagere sociale status en minder macht
hebben dan mannen. Dit fenomeen wordt genderongelijkheid genoemd. Dit kan zich verder uiten in
discriminatie, machtsongelijkheid en ongelijke kansen (Plan International, 2019). In de afgelopen jaren is
genderongelijkheid afgenomen, maar toch blijft het een hedendaags vraagstuk.
Door Sanne Paras

Ook was Jacobs de vrouw die de strijd om het
vrouwenkiesrecht begon en was de eerste
vrouwelijke arts in Nederland (Bosch, 2018).

Genderongelijkheid zien we bijvoorbeeld terug
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Laagopgeleide mannen hebben betere kansen op
de arbeidsmarkt dan laagopgeleide vrouwen.
Gender heeft een sterke invloed op processen
van sociale mobiliteit, de mate waarin men in een
samenleving kan veranderen van groepsbinding
en sociaaleconomische status (Belet, Glorieux &
Laurijssen, 2002).

Werk
De geschiedenis laat ons zien dat de status van
een beroep de genderongelijkheid versterkt.
Zo waren de eerste programmeurs vrouwen,
totdat duidelijk werd dat computers de wereld
ingrijpend gingen veranderen (De Ridder, 2017).
De mannen namen het over van de vrouwen en
het werd een mannelijke sector, waardoor het
tot op heden moeilijk is vrouwen te werven in
de ICT-sector. Professor Zanoni vult aan dat zodra
een beroep een hoge status krijgt, de competitie
wordt verscherpt, waarna de snelste oplossing is
vrouwen te weren; op die manier wordt gender
een aanlokkelijk argument om beroepen te
classificeren als mannelijk of vrouwelijk, met
als neveneffect dat sommige bedrijven het
als een efficiënte strategie zien om een groep
kandidaten uit te sluiten (Randstad, 2018).

De eerste programmeurs waren vrouwen,
totdat de computerwereld groot werd
Als er bijvoorbeeld wordt gekeken naar het
studeren, zien we dat pas in de 17e eeuw Anna
Maria Schuurman de eerst studerende vrouw in
Nederland was. Ze moest in de collegezaal achter
een scherm zitten, zodat ze niet zichtbaar was
voor medestudenten. Later, in 1870 werd Aletta
Jacobs als eerste vrouwelijke student toegelaten
voor een studie die toendertijd alleen voor
mannen was (Visser, 2019).

Als de genderongelijkheid blijft afnemen, duurt
het wereldwijd nog 100 jaar voordat mannen en
vrouwen economisch gelijk zijn, in West-Europa
nog ruim 60 jaar, blijkt uit de jaarlijkse Gender
Gap Index van World Economic Forum (Van Noort,
2018). Veel vrouwen werken op dit moment
parttime, wat hun loopbaankansen beperkt. Ze
concurreren met collega’s, voornamelijk mannen,
die flexibel beschikbaar zijn en sneller kans maken
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op promotie (Randstad, 2018). Zo werken er
bijvoorbeeld twee keer zoveel vrouwelijke
parlementsleden als mannelijke leden parttime.
Hoewel vrouwen de afgelopen jaren meer zijn
gaan werken, voelen ze niet de noodzaak om
economisch zelfstandig te zijn, blijkt uit onderzoek
van het Sociaal en Cultureel Planbureau: 60
procent van de volwassen vrouwen was vorig
jaar, in 2017 economisch zelfstandig. Er kan zelfs
gezegd worden dat in de meeste huishoudens het
inkomen van een vrouw als een ‘extraatje’ gezien
wordt (Van Noort, 2018).
Onderwijs
In de onderwijsbranche hebben vrouwen juist
de overhand. Het leraarschap wordt al jaren
gedomineerd door vrouwen. In 2014 was
gemiddeld 68 procent van de docenten in het
primaire, secundaire en tertiaire onderwijs vrouw,
bij uit onderzoek van de OECD. Op mondiale schaal
is 82 procent van de docenten vrouw (Science
Guide, 2017). Echter, vrouwelijke studenten zijn
over het algemeen ondervertegenwoordigd.
Hoewel vrouwen vaak in de meerderheid zijn op
bachelor- en masterniveau en genderongelijkheid
in het hoger onderwijs afneemt, is dit nog niet
op het gewenste niveau (Mastekaasa, 2005).
In Nederland worden vrouwen, met 31%, sterk
ondervertegenwoordigd onder de Nederlandse
promovendi (CBS, 2011).
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Genderongelijkheid
neemt af, maar is nog
niet op het gewenste
niveau
Recente internationale gegevens ontbreken,
maar tot voor kort waren vrouwen in veel
landen sterk ondervertegenwoordigd onder de
gepromoveerden (OECD, 2007). In Nederland,
waar recentere gegevens wel beschikbaar zijn,
zien we dat 31 procent van de Nederlandse
promovendi vrouw is in 2011 (CBS, 2011). Gezien
het groeiend aandeel vrouwen in het hoger
onderwijs, zou een ondervertegenwoordiging van
vrouwen op PhD-niveau betekenen dat een deel
van de kennis verloren gaat (Yerkes, Zonneveld &
Van de Schoot, 2012).

Dat is toch crimineel?!
Het woord criminaliteit is natuurlijk een term die centraal staat binnen de criminologie. En zoals we
allemaal, hopelijk, weten staat de criminologie niet stil, maar ontwikkelt het met de tijd mee. Daarbij
blijft criminaliteit niet achter, het groeit door in zijn betekenis en omvang. Criminologen, juristen,
sociologen, en nog veel meer actoren hebben over de tijd hele andere meningen en gedachten gekregen
over wat nu precies ‘crimineel’ is. Maar naast de ‘experts’ ontwikkelt de mening van het volk over wat
nu crimineel is natuurlijk ook. In dit artikel ga ik in op de ontwikkeling van het begrip ‘crimineel’ over
de jaren heen en het belang van deze ontwikkeling.
Door Jill Stigter

Misschien denk je nu dat discussiëren over
het begrip ‘criminaliteit’ compleet zinloos is.
Dat ben ik niet met je eens. Juist in deze tijd is
het van belang dat we ons afvragen wat men
nu precies verstaat onder ‘crimineel’, omdat
het een begrip is dat continu verandert. De
strafbaarstelling van sommige gedragingen,
zoals softdrugs, homoseksualiteit, abortus en
het vluchtelingendebat, staan nu meer dan
ooit ter discussie. Maar ook zaken als milieu‘criminaliteit’, ongewenst gedrag op de werkvloer,
maatschappelijk schadelijk gedrag, komen aan
de orde. Deze discussie is eigenlijk al vroeg
begonnen. Een van de bekendste voorbeelden
is misschien wel Edwin Sutherland, die in 1940
met de term witteboordencriminaliteit kwam
en hierbij bijna alle criminologen achter zich aan
kreeg vanwege het feit dat dat absoluut géén
criminaliteit was (Van Swaaningen, 2010). Maar
het idee om een bepaalde gedraging strafbaar te
stellen of om iets als crimineel te zien, heeft een
hele lange weg begaan.

In den beginne werd er gesproken over de
natuurlijke misdaad, een concept dat sterk
geassocieerd werd met het begaan van een zonde
(Garofalo, 1885). Een voorbeeld van een (doods)
zonde in de tijd van de inquisitie was ketterij.
Ketters ontstonden binnen de kerk, zij kwamen
namelijk binnen het geloof tot een andere
opvatting. Dit was in die tijd dé ergste zonde die
je kon begaan en werd dan ook bestraft met de
doodstraf, vaak door middel van de brandstapel
(Hroch & Skýbová, 1988). Barbaars zou je zeggen,
maar vroeger werd deze manier van straffen
volledig gerechtvaardigd door de katholieke kerk
met behulp van Bijbelse teksten. De katholieke
kerk had in die tijd een onfeilbaar gezag, ze was
vanzelfsprekend en belichaamde de absolute
waarheid. Ze verkondigde het woord van Christus
en dat werd in die tijd gezien als de absolute
waarheid, dat betekende automatisch dat de
katholieke kerk óók de waarheid moest spreken.
Men was dus in deze tijd niet vrij om anders te
denken dan de katholieke kerk, want dan zou
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men het woord van Christus verwerpen. Kortom, op
deze manier werd gehoorzaamheid afgedwongen
door de kerk (Hroch & Skýbová, 1988).
Ketters werden gedwongen terug te treden tot de
kerk. De dwang werd hierin gezien als in dienste
van het goede en daarmee dus niet verwerpelijk.
Er werd afstand genomen van de opvatting dat
geen geweld gebruikt mocht worden vanwege
het feit dat ketterij werd gezien als godslastering,
wat dus bestraft en bestreden mocht worden.
De strijd tegen ketterij werd zo niet gezien als
wreedheid, maar als gerechtvaardigd handelen
(Hroch & Skýbová, 1988). Dit is een mooi
voorbeeld van het feit dat geweten en gedachten
in die tijd bestraft werden . Dit staat in sterk
contrast met hoe het er tegenwoordig aan toe
gaat in het strafrecht: gedachten zijn nu júíst
uitgesloten van de strafbaarheid.
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Een andere stroming die opkwam na de jaren ’90
was van mening dat één definitie van criminaliteit
niet mogelijk was. Criminologie betrof nog steeds
maatschappelijk schadelijke handelingen, maar
de term ‘criminaliteit’ die wij daaraan gaven,
was volgens bijvoorbeeld Muncie niet genoeg.
Hij pleitte voor juist een decriminalisering van de
criminologie (Muncie, 2000). Dit stond ook wel
bekend als het abolitionisme (Van Swaaningen
(2010). Christie (2004) bracht het nog een stap
verder door te stellen dat ‘criminaliteit’ als
zodanig niet bestond. Volgens hem ‘zijn’ daden
niet, maar ‘worden’ daden. De betekenis van een
daad wordt gevormd wanneer deze plaatsvindt.
Deze stroming van het abolitionisme ging eigenlijk
tegen de ideologie in van het strafrecht, omdat het
volgens de volgers het strafrecht onmogelijk was
om op een andere manier dan punitief naar sociale
problemen te kijken (Van Swaaningen, 2010).

om vooruitgang te blijven boeken moeten we de
grenzen blijven verleggen en verkennen
Uiteindelijk koppelden Durkheim en
Bonger het begrip criminaliteit los
van de religieuze connotaties en
brachten het in verband met
culturele ontwikkelingen en
moraliteit (Bonger, 1932; Van
Swaaningen, 2010). Daarnaast
zag Durkheim criminaliteit als
een normaal verschijnsel dat
een belangrijke rol speelde in
de samenleving. Dit werd nog
verder uitgebreid door Bonger na
de stelling dat criminaliteit onderdeel
moest worden van alle maatschappelijk
schadelijke handelingen. Echter bleek het moeilijk
om in dit geval de vraag te beantwoorden wat nu
precies de grens is en voor wíé de handelingen
schadelijk moesten zijn. Sutherland bracht hier dan
ook een beperking in aan: hij stelde dat het moest
gaan om de maatschappelijk schadelijke gedragingen
waar met juridische middelen op kon worden
gereageerd. Hij betrekt hier dus alle juridische
middelen bij, maar stelt wel een grens in tegenstelling
tot Bonger (Bonger, 1932; Van Swaaningen, 2010).

Uiteindelijk vormden Henry en Lanier
(1998) een multidimensionaal
model van criminaliteit waarbij
ze aandacht besteedden aan
de zichtbare én onzichtbare
vormen van criminaliteit.
Hierbij werd ook focus gelegd
op een grote verzameling aan
actoren die een rol spelen
binnen de criminaliteit. In het
model wordt een vloeibaar
beeld geschapen van criminaliteit
waarin het eenduidige beeld dat
veel mensen hebben van criminaliteit
als volledig onmogelijk wordt gezien. Dit is
ook een goede les voor de criminologie: om
vooruitgang te blijven boeken als wetenschap
moeten wij de grenzen blijven verleggen en
verkennen. Echter, de geschiedenis van ons
vakgebied moet zeker niet vergeten worden.
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CIA ACTIVITEITEN

Even voorstellen...
F.T. XVIIIe Bestuur
Het nieuwe collegejaar is weer van start gegaan, wat betekent dat het XVIIe bestuur het geliefde
bestuursstokje overdraagt aan het nieuwe bestuur. Het f.t. XVIIIe bestuur werd op 5 juni aan jullie
bekendgemaakt, wat gepaard ging met veel gezelligheid. De zes nieuwe bestuursleden: Jill Stigter,
Selina van de Meerakker, Luuk van Tol, Daphne Langerak, Junia Bergers en Demi de Haas, staan in
de startblokken van een ontzettend mooi bestuursjaar bij CIA! Ze zullen zich in deze rubriek aan jullie
voorstellen. Jullie zijn allemaal van harte welkom bij de Wissel Algemene Ledenvergadering (WALV)
op 11 september, waar het XVIIe bestuur haar eindverslag geeft en het XVIIIe bestuur haar beleid zal
presenteren.

Jill Stigter - Voorzitter
Lieve CIA leden, mijn naam is Jill Stigter, ik ben 22 en kom oorspronkelijk uit Tilburg. Met trots word ik
volgend jaar Voorzitter van het XVIIIe Bestuur der s.v. CIA waarin ik het bestuur zal coördineren en de
eindverantwoordelijkheid draag voor de vereniging. Ik ben al sinds mijn eerste jaar actief bij CIA als lid
van de Redactiecommissie dus mijn naam komt onder een aantal artikelen van CIA zeker terug. Ik ben
naast schrijven ook geïnteresseerd in filosofie, waarin ik dan ook een hartstikke leuke minor heb gedaan
aan onze eigen universiteit. Verder ben ik altijd enthousiast te maken voor een gezellig avondje uit, kun
je me uit mijn bed bellen voor sushi en houd ik mezelf fit met kickboksen. Ik heb zin om de (nieuwe)
leden komend jaar te zien op al onze leuke activiteiten en borrels. We maken er een mooi jaar van!

Selina van de Meerakker - Secretaris
Hoi lieve leden, als jullie nieuwe secretaris wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Selina van de
Meerakker, 19 jaar oud en een rasechte Rotterdammert. Afgelopen jaar heb ik met veel plezier mijn
propedeusejaar van de studie Criminologie afgerond. Gedurende dit jaar ben ik actief geweest in de
eerstejaarsweekendcommissie, de mediacommissie en heb ik geholpen het actieve ledenweekend te
organiseren. Daarnaast ben ik meegegaan op studiereis en ben ik vrijwel elk CIA-feestje afgegaan. CIA
is voor mij een ontzettend waardevolle toevoeging geweest aan mijn eerste jaar, en ik kan daarom ook
niet wachten om er met het XVIIIe en alle andere leden een minstens net zo mooi jaar van te maken.
Ik heb er zin in! Heel veel liefs en tot snel. Groetjes!

Luuk van Tol - Penningmeester
Hey. Ik ben Luuk en ik ben de penningmeester van volgend jaar. Mijn taak is om de geldstromen te
beheren & de balans op orde te houden. Dit moet ik aan jullie verantwoorden op de ALV’s aan daarnaast
aan de KasCo. Als alles goed verloopt, kan ik het geld vrijgeven aan leuke evenementen. Zo ben ik een
schakel tussen extern & intern. Verder is iedereen welkom om een keer langs te komen op het kantoor
om een criminologisch relevant onderwerp te bespreken of over elk ander onderwerp te praten.
Random trivia feitje over mij: ik hou van dieren. Alle dieren. Dus ook de zogenoemde nutteloze dieren
zoals pinguïns & duiven. Je kan mij wel enigszins vergelijken met een duif. Een beetje ronddwalen om
zoveel mogelijk voedsel te nuttigen & koppig telkens naar de snackbars terugkomen. Al is er 1 groot
verschil tussen de duif en ik: ik zal wel doelgericht bezig zijn om mijn taken met uitermate genot en
kwaliteit te bewerkstelligen.

Daphne Langerak - Commissaris Externe Betrekkingen
Beste leden, ik ben Daphne Langerak, 21 jaar oud en aankomend Commissaris Externe Betrekkingen.
Op het moment dat jullie dit lezen begin ik aan het derde jaar van onze interessante studie. Ik ben vaak
te vinden in het centrum van Rotterdam om te studeren in de Centrale Bibliotheek of voor een goede
cappuccino in een van mijn favoriete koffietentjes. Daarnaast werk ik als Student Ambassador en vul ik
mijn vrije tijd met skaten langs de Maas en het bijwonen van interessante en gezellige activiteiten van
CIA. Afgelopen jaar heb ik deel uitgemaakt van de activiteitencommissie en de ICD-commissie, wat ik
heb ervaren als leerzaam en gezellig. Actief lid worden raad ik jullie dan ook zeker aan. Hopelijk zien
we elkaar op het eerstkomende CIA-evenement!

Junia Bergers - Commissaris Interne Betrekkingen
Lieve leden, ik ben Junia Bergers, 20 jaar oud en ik woon sinds vorige zomer in Rotterdam. In de
weekenden ben ik echter nog vaak te vinden in het prachtige Brabant, want ik kom uit Tilburg! Vanaf
B1 ben ik gelijk (actief) lid geworden bij CIA en hier heb ik geen seconde spijt van gehad. Inmiddels
ben ik twee jaar criminologiestudent en trots lid van de vereniging. Er zijn weinig borrels, feestjes,
activiteiten, reisjes en lezingen waar ik niet bij ben geweest de afgelopen twee jaar en dat zal het
komende jaar niet anders zijn! Als nieuwe Commissaris Interne Betrekkingen zal ik namelijk o.a.
verantwoordelijk zijn voor het organiseren van leuke en interessante activiteiten en lezingen. Ik heb er
zin in en hoop veel van jullie te zien volgend jaar!

Demi de Haas - Commissaris Media
Lieve leden, mijn naam is Demi, ik ben 19 jaar oud en ik mag vol trots zeggen dat ik volgend jaar de
functie van Commissaris Media zal bekleden. Ik kom oorspronkelijk uit Dordrecht maar ga deze zomer
verhuizen naar het centrum van Rotterdam, waar ik heel erg naar uit kijk! Op dit moment heb ik net
mijn propedeuse van de studie Criminologie behaald. Gedurende dit eerste jaar heb ik deel uit mogen
maken van de Eerstejaarsweekend commissie, ben ik met CIA mee op reis geweest en ben ik bijna alle
activiteiten afgegaan. Ik hou dan ook zeker van een feestje en een drankje maar vind het ook heel leuk
om de serieuze en creatieve kant van mijzelf te gaan laten zien. Ik heb enorm veel zin in aankomend
jaar!

De gevangenis als dynamisch wezen
Veranderingen over de tijd

Een gevangenis is de aangewezen plaats om misdadigers in bewaring te stellen of te straffen. We lezen
er al over in de bijbel. De apostel Paulus bracht jaren door in donkere kerkers, geketend of met zijn voeten
vastgeklemd in een houten blok (Van Dolder, 2010). Maar hoe is het gevangeniswezen over de tijd heen
ontwikkeld? En in hoeverre dient de gevangenis nog hetzelfde doel als een paar honderd jaar geleden?
Door Sanne Paras en Julie le Sage

Sanne: De officiële voorlopers van de gevangenis,
genaamd tuchthuizen, zijn ontstaan in 1600
(Het Gevangenismuseum, 2019). Deze werden
geïntroduceerd door Dirck Volckertszoon
Coornhert, die in zijn boek ‘Boeventucht’ middelen
beschreef om misdadigers niet alleen te straffen
maar daarnaast te heropvoeden. De misdadigers
moesten werken aan inpolderingen, publieke
werken of ontginningen (Steensma, 1982). In 1595
werd het eerste tuchthuis in Amsterdam geopend
waarin vrouwen wol moesten spinnen en mannen
tropisch hout moesten raspen. Het tuchthuis voor
vrouwen werd ook wel ‘spinhuis’ genoemd en het
mannentuchthuis stond bekend als ‘rasphuis’. Er
waren geen aparte tuchthuizen voor kinderen,
waardoor zij tussen de volwassenen zaten en net
zo hard werkten (Het Gevangenismuseum, 2019).
Overtredingen van de huisregels in het tuchthuis
werden zwaar bestraft; als een tuchteling een
misstap had begaan, werd hij voor enige dagen in
een kelder opgesloten met water en brood. Het
bestuur bestond uit een aantal regenten waarvan
een zogenaamde tuchtmeester de gang van zaken
regelde (Steensma, 1982).
Over het algemeen wordt de ontwikkeling van
lijfstraffen naar opsluiting verklaard als gevolg
van humanisering van het strafrechtsysteem.
Critici zien een ontwikkeling van nieuwe morele
opvattingen, waarbij ze de verzachting opvatten
als een feitelijk fenomeen: minder gruwelijkheid,
minder lijden en meer menselijkheid (Cleiren &
Hol, 1980).

In de 17e en 18e eeuw werden tuchthuizen
vervangen door gevangenissen vanwege de
weggevallen doelstellingen van het tuchthuis.
Aangezien straf door middel van opsluiten overal
geaccepteerd was, hadden tuchthuizen enkel
vernieuwing nodig (Van Esch, 2004). Aan het einde
van de 19e eeuw werden Amerikaanse ideeën over
isolatie in gevangenissen overgenomen door Europese gevangenissen. Deze aanpak wordt uiteindelijk
de populairste in Europa waar misdadigers een
zuiver geweten kunnen ontwikkelen. In 1846 wordt
de eerste cellulaire gevangenis (inrichtingen met
aparte cellen) in Nederland gebouwd. Nederlandse
misdadigers konden, na de invoering van het nieuwe
Wetboek van Strafrecht, worden veroordeeld tot
eenzame opsluiting van vier tot vijftien jaar. Echter,
door de tegenvallende recidivecijfers en de steeds
vaker vastgelegde krankzinnigheid en zelfmoord,
wordt in 1871 de maximale strafduur in Nederland
teruggezet naar twee jaar.
Aan het begin van de 20e eeuw verschuift de focus
in het strafrecht naar sociologie: de mens werd
gezien als een product van de sociale omgeving
en opvoeding. Dit beeld wordt bevestigd na de
Eerste Wereldoorlog, waar vanwege de stijgende
criminaliteit een verband werd ontdekt tussen
criminaliteit en sociaaleconomische (slechte)
omstandigheden. Hiernaast ontstond ook het idee
dat bepaalde mensen met een misdadige aanleg
worden geboren (denk aan Lombroso). Deze
denkbeelden zijn de basis voor het negentiendeeeuwse strafrechtelijke denken, waarin de focus op
zonde en schuld ligt (Dubbeld, 2001).
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Julie: Vandaag de dag wordt anders tegen het
gevangeniswezen aangekeken dan vroeger. De
harde, lijfelijke aanpak van vroeger heeft langzaam
ruimte gemaakt voor een ‘mildere’, meer ‘humane’
aanpak van gevangenen (Cleiren &en Hol, 1980).
De eenzame opsluiting die in de achttiende en
deels ook in de negentiende eeuw gehandhaafd
werd, bleek de recidivecijfers eerder toe dan
af te laten nemen. Gedurende de twintigste
eeuw komt langzaam maar zeker meer oog voor
‘heropvoeding’ in plaats van ‘bestraffing’. Na de
Tweede Wereldoorlog komt een einde aan de
cellulaire, ook wel eenzame, opsluiting. Het besef
van het onmenselijke gevangeniswezen ten tijde
van de heersende Duitsers maakte dat politici,
rechters en hoogleraren zich na afloop van de
oorlog inzetten voor onderzoek in gevangenissen.
Dit onderzoek resulteerde in de penitentiaire
beginselenwet uit 1954. Hierin is de basis voor
rechten van gedetineerden gelegd, rechten die tot
op heden centraal staan in detentie.

Goed gedrag wordt
beloond, slecht gedrag
bestraft
In de huidige visie op de gevangenisstraf staat
een veilige terugkeer in de samenleving centraal.
Deze veilige terugkeer betekent voor gevangenen
dat zij gedurende hun tijd in detentie leren
verantwoordelijkheid te dragen voor hun daden.
Meer verantwoordelijkheid met het oog op de
afname van de kans op recidive. Een verkleinde
kans op recidive betekent immers een grotere
kans op een veilige terugkeer in de samenleving.
Kort gezegd: goed gedrag biedt kansen (Dienst
Justitiële Inlichtingen, 2018). Binnen de muren van
de gevangenis maken activiteiten als scholing en
arbeid het voor gedetineerden mogelijk om aan hun
skills te werken, skills die hopelijk na een terugkeer
in de samenleving weer van pas komen. Hulp bij het
opstellen van een cv en een cursus Nederlandse taal
kunnen resocialisatie op deze manier stimuleren
(Het Gevangenis Museum, z.d.). Samen met
partijen als de reclassering en gemeente wordt
een ‘detentie- en re-integratieplan’ gemaakt bij
binnenkomst, een plan gericht op concrete doelen
binnen en uiteindelijk buiten de gevangenis.
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Elke gevangenis kenmerkt zich tegenwoordig door
eigen huisregels omtrent de rechten en plichten
van gedetineerden. Zo heeft een gevangene
in beginsel recht op medische zorg en recht op
contact met de buitenwereld via brieven en
telefoon. Hierbij komt ook het recht op bezoek:
gemiddeld één keer per maand onder toezicht
(Rijksoverheid, z.d.). Wel is het zo dat niet elke
gevangenis dezelfde regels omtrent rechten
handhaaft. Een gesloten inrichting kent minder
vrijheden, hier zitten immers de meest gevaarlijke
delinquenten gevangen. In de halfopen en open
gevangenissen zitten gevangenen die minder
gevaar vormen of hun straf er bijna op hebben
zitten. Hier geldt dan ook een minder strenge
bewaking en ligt meer focus op terugkeer in de
samenleving (Het Gevangenis Museum, z.d.).
Ten slotte heeft de gemiddelde cel tegenwoordig
een oppervlakte van 10m2. Een wc, wastafel,
bed, kast, tafel en stoel zijn aanwezig en ook is
er ruimte voor posters, foto’s, televisie of radio.
Een positieve ontwikkeling ten opzichte van de
cel zoals die er vroeger uit zag.
Kortom, de gevangenis is een dynamisch wezen
dat zich meebeweegt met de ontwikkelingen
in de samenleving. Er heeft een verschuiving
plaatsgevonden vanuit een eenzame opsluiting
een paar decennia geleden naar een meer
humane opsluiting waar het gedrag van de
gevangene centraal staat. Momenteel staat de
mogelijkheid tot een veilige terugkeer in de
samenleving voorop. In de bak betekent ‘aan de
bak’. Zal dit in de toekomst zo blijven?
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criminoloog In het werkveld
Een vraag die veel Criminologie-studenten in hun leven krijgen is ‘Maar wat kun je nu gaan doen met
die studie?’. Criminologie is natuurlijk een hele brede studie, vrijwel alle sectoren in de samenleving
hebben in zekere zin wel raakvlakken met ons vakgebied. Maar soms is een concreet voorbeeld toch
moeilijk te vinden. In deze rubriek wordt een criminologie alumnus geïntroduceerd die werkzaam is bij
het RIEC Rotterdam. Wegens veiligheidsredenen mag haar naam hier niet genoemd worden.
Hi (toekomstige) criminologen! Na mijn
bachelor Criminologie aan de EUR heb ik de
master Opsporingscriminologie aan de VU in
Amsterdam gevolgd. Tijdens deze master heb ik
een afstudeerstage afgerond bij het Regionale
Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) in
Rotterdam. Sinds oktober ben ik gestart als
analist bij het RIEC Rotterdam. Het RIEC is
een samenwerkingsverband waarin partners
zoals onder andere het Openbaar Ministerie,
de politie, Gemeenten, de belastingdienst, de
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
het UWV etc. aangesloten zijn. Binnen het
samenwerkingsverband kan informatie van al
deze partners gedeeld worden. Als analist draai
ik reguliere casuïstiek. De casuïstiek binnen het
RIEC heeft altijd raakvlakken met ondermijnende
criminaliteit. Wanneer een casus binnenkomt,
verzamel ik alle informatie van de partners en
bekijk ik wat er mogelijk aan de hand is.

Daarna kom je met alle relevante partners in een
werkgroep te zitten waarbij je alle informatie
gezamenlijk bespreekt. Op het moment dat
het duidelijk is wat er in de casus speelt, kan
een rapportage worden geschreven met een
interventievoorstel en kunnen de interventies – mits
deze goed worden gekeurd – worden uitgevoerd.
Een voorbeeld van een RIEC-casus kan
bijvoorbeeld zijn: ‘Een autohandelaar is enkele
maanden geleden veroordeeld voor witwassen.
Hij verleende zijn diensten aan klanten, waarvan
hij had moeten weten dat deze met crimineel
geld betaalden. Ondertussen lijken de malafide
handelingen nog steeds plaats te vinden. Onder
andere is gebleken dat de betreffende gemeente
nog geen handhavend beleid heeft ten aanzien
van het Digitaal opkoopregister (DOR). Op basis
van art. 437 WvSr zijn opkopers van tweedehands
artikelen verplicht deze te registreren. Omdat
deze ondernemer dus heeft witgewassen via
de tweedehands goederen en waarschijnlijk
nog steeds doet, is het des te meer van belang
dat van hem een juiste administratie verlangt
kan worden. Dit is een maatregel waarmee een
gemeente zich weerbaarder kan opstellen tegen
dit soort malafide autohandelaren.’
Naast reguliere casussen hou ik me nog bezig
met de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs
(OMG’s). Een dag ziet er voor mij nooit hetzelfde
uit. De ene dag ben ik bezig met het bedenken
van interventies op bijvoorbeeld OMG’s terwijl de
andere dag weer in het teken staat van thema’s
als malafide exploitatie, verdovende middelen,
witwassen of faillissementsfraude. Het motiveert
enorm om met zo veel verschillende partners
aan het werk te zijn en allemaal te streven naar
een brede, effectieve aanpak van georganiseerde
criminaliteit!
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Eerstejaars over het eerste jaar
Sanne Paras
Afgelopen jaar was het dan eindelijk zo ver: mijn
vertrouwde, knusse, gezellige Maastricht verlaten
voor de wereldstad Rotterdam waar ik aan mijn
droomstudie ben begonnen. Natuurlijk was het
spannend, maar na een te gekke Eurekaweek te
hebben gelopen, voelde ik me meteen op mijn plek
tussen allemaal te gekke mensen, waartussen ik
ook mijn huisgenootje heb gevonden! Want op
jezelf wonen hoort er (waarschijnlijk) ook bij, wat
juist hartstikke leuk is aangezien je de stad en je
studiegenootjes sneller leert kennen. Ook ben ik
lid geworden van de redactiecommissie, waarin ik
met drie andere meiden criminologisch relevante
stukjes schrijf voor de CIA-site en voor de
magazines (zoals deze!). Het actief lid zijn heeft me
ook erg geholpen met nieuwe contacten leggen
en met bestaande contacten te onderhouden:
echt een aanrader dus! Verder hebben alle
interessante vakken voor mij bevestigd dat dit
inderdaad mijn droomstudie is. Soms is het even
doorbijten, maar elk vak heeft weer zijn eigen
interessante puntjes. Mijn belangrijkste tip op
het gebied van studeren: hou alles goed bij en
begin op tijd met leren (lekker cliché, maar zo
is het echt)! Aangezien ik lid ben van CIA, heb ik
deel kunnen nemen aan veel leuke, interessante
en gezellige activiteiten. Mijn hoogtepunt van
afgelopen jaar was de studiereis naar Boekarest,
waar we met een kleine groep crimi-studenten
de stad vanuit een criminologisch perspectief
hebben leren kennen met daarnaast tijd om het
Roemeense nachtleven mee te pakken. Ik raad
jullie dus zeker aan om deel te nemen aan de
activiteiten om je eerste jaar nóg leuker te maken.
Verder wens ik jullie allemaal heel veel succes en
ik hoop jullie bij de CIA activiteiten te ontmoeten!

Sjors de Beer
Al een aantal jaar ben ik bekend met het
studentenleven, toch is mijn eerste jaar op de
Erasmus niet te vergelijken met voorgaande jaren.
Op de Erasmus heerst een gedreven mentaliteit
waar ik voorheen vrij onbekend mee was, en nog
steeds een beetje... De studenten in het eerste jaar
hebben mij gemotiveerd om een betere balans te
vinden tussen het studentenleven en het behalen
van de studiepunten. Om het jaar goed in te luiden
zou ik iedereen aanraden naar de Pre Academic
Programme (PAP)-week te gaan. Hier word je
volledig klaargestoomd voor het eerste jaar en ga
je met goede moed en zelfvertrouwen de eerste
periodes in. Tevens maak je het studentenleven
voor jezelf gezelliger door deel te nemen aan leuke
activiteiten, bijvoorbeeld die van de CIA. Ik raad
dan ook iedereen aan om zoveel mogelijk deel te
nemen aan (studiegerelateerde) activiteiten. Je
leert snel nieuwe mensen kennen terwijl je jezelf
ontwikkelt op een studie gerelateerde activiteit,
waar na afloop uiteraard nog ruimte is voor een
kleine borrel. Dit motiveerde mij enorm om goede
resultaten te behalen omdat je simpelweg deel
wil blijven uitmaken van een hechte en betrokken
studentengroep. Dit had ik ook wel nodig in het
eerste jaar. Het tempo ligt hoog en er wordt vanaf
dag één veel gevraagd van de nieuwe studenten.
Ook al maak je een slechte start, neem dan maar
van mij aan dat het zeker nog niet onmogelijk is om
toch nog die propedeuse binnen te slepen aan het
eind van het jaar! Ik wens jullie heel veel plezier en
hopelijk tot volgend jaar!
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De ingang van het dark web
Sommige delicten zijn van alle tijden. De samenleving en de technologische middelen veranderen. Je
zou hopen dat sommige soorten criminaliteit gewoon achterblijven en uit zichzelf verdwijnen. Helaas
blijkt het tegenovergestelde waar te zijn in deze tijd. Mediums als het dark web zorgen ervoor dat deze
delicten een ingang krijgen om zich door te ontwikkelen op een ander platform. In dit artikel wordt
verder ingegaan op delicten als drugscriminaliteit en kinderpornografie die online zwarte markten
gebruiken in hun groeiproces.
Door Jill Stigter

Drugscriminaliteit blijkt een delict van alle tijden.
Zo werden drugs vroeger in vage steegjes of op
straathoeken verkocht en heeft nu een up and
running business op de online zwarte markt
(Mounteney, Griffiths & Vandam, 2016). Het
aandeel van drugs op de online zwarte markt lijkt
ook te groeien met de constante ontwikkeling
die sociale media en andere platformen waar
drugs worden verkocht. Ondanks de duidelijke
aanwijzingen voor de verkoop van drugs op de
online zwarte markt is de grootte en de schaal
van deze markten onduidelijk (Mounteney et al.,
2016).
Door de opkomst van het dark web en de
anonimiteit die de sites geven aan haar gebruikers
voelen steeds meer kopers zich vrij om drugs
in Nederland te bestellen (Misérus, 2019b). Op
het dark web plaatsen de kopers hun bestelling
waardoor de drugs worden verstuurd per post.
Dit is iets wat de douane steeds vaker lijkt tegen
te komen (Misérus, 2019a, 2019b). Hierbij zitten
de drugs verpakt in bijvoorbeeld speelgoedauto’s,

frituurpannen, printers, je kan het zo gek niet
bedenken. De Nederlandse drugs zijn in het
buitenland gewild, voornamelijk in de Verenigde
Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Het gaat hier
om allerlei soorten (vaak) synthetische drugs als
xtc en mdma, maar ook cocaïne lijkt sinds kort
een gewild product.
Aan de ontwikkeling van online zwarte markten
lijken een aantal factoren ten grondslag te liggen
die voornamelijk zijn gerelateerd aan technologie
en globalisering (Mounteney et al., 2016). Vooral
de kennis over de digitalisering van de markt wordt
steeds groter en wordt beheerst door steeds
meer mensen waardoor de mogelijke gebruikers
van de zwarte markt daarmee ook groeien.
Volgens het Europees Waarnemingscentrum
voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) wordt
de verkoop zo gemakkelijk gemaakt vanwege de
encryptietechnieken die het dark web gebruikt,
waardoor kleine groeperingen hun slag kunnen
slaan. Dit zijn technieken die ervoor zorgen
dat de data wordt versleuteld zodat niemand,
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behalve degene met het wachtwoord of de sleutel,
erbij kunnen (Bouma, 2019). De ontwikkeling van
een nieuwe zoekmachine GRAMS wordt door veel
kopers en verkopers gebruikt op het dark web.
Door deze zoekmachine kunnen ze op meerdere
online zwarte markten zoeken door maar één
term in te voeren. Daarnaast heeft de makkelijke
en snelle manier van online betalen ook een rol
gespeeld in de recente groeitrends van online
drugscriminaliteit (Mounteney et al., 2016).
De snelle opzet van en de grote diversiteit in
online zwarte markten worden ook gekoppeld
aan sociale en culturele dynamieken van deze
markten. Ross Ulbricht, Silk Road’s Dread
Pirate Roberts, wordt geportretteerd als een
charmant figuur die een echte gemeenschap
heeft gecreëerd voor gebruikers van Silk Road.
Dit was een online zwarte markt die online
ging in 2011 en waar voornamelijk drugs werd
verkocht. In 2013 haalde de FBI de site uit de
lucht. Daarnaast zorgt de publiciteit rondom
het dark web dat diens werkzaamheden onder
de aandacht worden gebracht waardoor meer
mensen toegang hebben of krijgen tot de sites
(Mounteney et al., 2016).

Ter bestrijding van de delicten worden door de
politie interventieteams samengesteld die gericht
op zoek gaan naar deze netwerken. Deze teams
beperken zich niet tot alleen Nederland, maar
gaan zelfs de internationale grenzen over om de
criminele netwerken aan te pakken (Nagtegaal,
2019). Deze manier van samenwerken heeft
zich door de jaren heen sterk ontwikkeld, vaak
ook met behulp van dezelfde technologische
ontwikkelingen waar de criminele netwerken
gebruik van maken.

Door de opkomst van het darkweb en de
toegenomen anonimiteit voelen kopers zich vrij
om drugs te bestellen
Drugs zijn natuurlijk niet de enige producten
die worden aangeboden op het dark web. Het
varieert tussen pakketten om een DDos-aanval
uit te voeren, wapens, maar ook de nog minder
fraaie delicten als kinderporno (Laarhoven &
Peek, 2019). Aan deze branche wordt wekelijks
nieuw materiaal toegevoegd op de gemaakte
groepen en pagina’s, ook van kinderen die
hoogstwaarschijnlijk nu actief worden misbruikt.
Hier speelt de anonimiteit weer een grote rol in
het tegenwerken van de opsporing, deze keer
niet alleen in de gebruikers van de site, maar ook
in de slachtoffers waarvan het materiaal online
wordt gezet (Nagtegaal, 2019).

Deze ontwikkelingen hebben er bijvoorbeeld
voor gezorgd dat de communicatie tussen
verschillende landen en internationale instanties
steeds beter en sneller gaat. Een twee jaar
durend internationaal onderzoek naar een grote
website waar kinderporno op werd verspreid,
heeft bijvoorbeeld geleid tot negen arrestaties
en de redding van meer dan vijftig kinderen die
verspreid waren over Thailand, Australië en de
Verenigde Staten (Nagtegaal, 2019). Naast de
ontwikkeling en aanpassing van delicten aan
de tijd, heeft de opsporing dus ook zeker niet
stilgestaan en is mee ontwikkeld. De vraag is nu
wie blijft uiteindelijk achter in de race?

Wij zoeken
compliance trainees!
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Ferry opvallend nieuws
Ook in dit magazine heeft Ferry Kuhlman zijn best gedaan om enkele opvallende nieuwsberichten
met een criminologisch randje te vinden in de archieven. Heb jij nou leuk of opvallend criminologisch
nieuws gezien en wil jij dat dit in het volgende magazine terecht komt? Stuur dan het artikel in naar
commedia@svcia.nl en Ferry zal er op zijn eigenzinnige manier op reageren!
Door Ferry Kuhlmann

‘Gijzeling blijkt vrijpartij’
‘Op de Brunssumerheide in Limburg zijn twintig
agenten in de greep gehouden door een
vermeende gijzeling. Een getuige had op het
politiebureau gemeld dat zij op de hei gezien
had hoe een vrouw op een buitengewoon wilde
manier door drie mannen in een busje werd
gedwongen en geduwd. Na enig speurwerk van
de politie werd het busje in Heerlen gevonden.
De mannen en de vrouw zijn uiteindelijk naar het
bureau gegaan om te vertellen dat er geen sprake
was van een gijzeling, maar van een uit de hand
gelopen vrijpartij.’ (ANP, 2005)
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‘Liefde van de man niet altijd
door de maag...’
‘Een tachtigjarige Japanner heeft zijn vrouw
vermoord omdat ze te veel gerechten voor hem
had gekookt. Yoshifumi Aoki wurgde zijn 73-jarige
echtgenote Setsuko met een handdoek in hun
keuken.
Het paar had ruzie gekregen omdat de man zich
beklaagde over de grote hoeveelheid schotels
die waren klaargemaakt. De politie heeft de
ondankbare man uit Sapporo gearresteerd.’
(Metronieuws, 2005)
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