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ACTUALITEIT

GEEF JE NIET BLOOT
OP HET INTERNET
Door Julie le Sage
In de context van ontwikkelende technologie ontstaan nieuwe kansen voor criminelen. Cybercrime vormt een groot deel van de hedendaagse criminaliteit en ook sextortion, ofwel seksuele uitbuiting/afpersing, heeft zijn online intrede gemaakt. Criminelen hebben er
baat bij dat mensen, voornamelijk jongeren, meer tijd op het internet spenderen. 71 procent van de sextortion-zaken betreft minderjarige slachtoffers (Humelnicu, 2017). In het
rijtje van jeugdcriminaliteitsvormen mag sextortion dan ook zeker niet ontbreken. Online mobiliteit en communicatie zitten in de lift, maar sextortion mag hier niet in meeliften.

Een vertaling van het woord sextortion levert de be-

(Politie, z.d.). Het gaat daders bij sextortion vaak

standdelen ‘sex’ en ‘extortion’, het Engelse woord

om het verkrijgen van geld. Om deze reden wordt

voor afpersing, op. De Nederlandse politie definieert

deze vorm van criminaliteit ook wel financial sex-

sextortion als afpersing met een seksueel getinte

tortion genoemd. Verder kunnen afpersers vra-

foto of video van het slachtoffer (Politie, z.d.), denk

gen om nog meer pikante foto’s of video’s van het

hierbij aan naaktfoto’s of -video’s. Ook kunnen web-

slachtoffer (Humelnicu, 2017). Andere redenen

cambeelden van slachtoffers gemanipuleerd wor-

voor sextortion kunnen wraak of vernedering zijn,

den, waardoor slachtoffers als dader worden neer-

dit is afhankelijk van de dader-slachtofferrelatie.

gezet, bijvoorbeeld door beelden te creëren waarbij
slachtoffers seks hebben met minderjarigen (Slacht-

“Er is sprake van een nieuwe
vorm van seksueel misbruik”

offerwijzer, z.d.). De beelden zijn een chantagemiddel, met seksuele uitbuiting en afpersing als gevolg.
Criminelen starten afpersing met het maken van nepaccounts op online platforms. De volgende stap is

Het feit dat de seksuele afpersing zich online afspeelt,

het in contact komen met het slachtoffer, om uitein-

maakt de aanpak gecompliceerd. Onder andere om-

delijk een ‘vertrouwensband’ te creëren. Op het mo-

dat jongeren zich tegenwoordig steeds meer via het

ment dat bepaald, seksueel getint, beeldmateriaal in

internet bewegen (Wittes, Poplin, Jurecic & Spera,

het gesprek terecht komt en hiermee in de handen

2016a). Ook is het niet uitzonderlijk dat via het in-

van de dader, begint de chantage van het slachtoffer.

ternet gemakkelijk seksueel getint beeldmateriaal
onder jongeren wordt verspreid en deze uiteindelijk
in de verkeerde handen terecht komt (Slachtoffer-

“Een chantagemiddel, met
seksuele uitbuiting en
afpersing als gevolg”

wijzer, z.d.). In 91 procent van de gevallen waarbij
het slachtoffer van sextortion minderjarig is, wordt
manipulatie via sociale media gebruikt (Humelnicu,
2017). Desondanks stellen onderzoekers dat sextortion niet enkel geassocieerd mag worden met de jeugd.

Afpersers kunnen slachtoffers voor het blok zetten

Ook volwassenen raken online betrokken bij seksue-

door te dreigen met het verspreiden van de beelden

le afpersing (Wittes, Poplin, Jurecic & Spera, 2016b).
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Het is dus van groot belang sextortion geen kwes-

Ook stellen zij dat de straffen voor sextortion beke-

tie van leeftijd te maken. Ook kunnen slachtoffers

ken moeten worden met het idee dat het gaat om een

van sextortion zowel mannelijk als vrouwelijk zijn.

seksmisdrijf, dus meer dan enkel afpersing. ‘Sextorti-

Daarbij gaat het bij het afpersen van mannen vaak

onists’ maken deel uit van de categorie ‘(online) seksu-

om geld en wordt van vrouwen meestal geëist dat

ele daders’ en moeten dus ook als zodanig erkend wor-

zij naaktbeelden sturen (NOS, 2019). Uit onderzoek

den in de wet (Wittes, Poplin, Jurecic & Spera, 2016b).

blijkt dat het gezicht achter sextortion doorgaans
mannelijk is (Wittes et al., 2016a). Desondanks be-

Een essentiële tip die zowel politie als slachtofferhulp

vinden daders zich in de schaduw achter de com-

geven, is het nooit toegeven aan de eisen van afper-

puter en maken zij zichzelf niet gemakkelijk identi-

sers. De garantie dat het beeldmateriaal in kwestie,

ficeerbaar. Dit, en het feit dat men steeds meer via

ondanks het tegemoetkomen van de afperser, niet

internet communiceert zonder zich bewust te zijn

alsnog verspreid wordt, bestaat namelijk niet. Daar-

van potentiële gevaren, maakt dat online slachtof-

bij is het vanzelfsprekend van belang altijd oplettend

fers steeds kwetsbaarder worden (Humelnicu, 2017).

te blijven tijdens het voeren van online gesprekken
met vreemden. Verdere interventies zijn het verbreken van alle mogelijke banden met afpersers, het

“Criminelen blijven hun
methoden continu updaten,
dat moeten wij ook doen’’

eventuele terugboeken van geld en het onderzoeken
van daders via de banken (Politie, z.d. & Slachtofferwijzer, z.d.). Ten slotte is het wegens mentaal schadelijke effecten voor slachtoffers vaak van groot belang
om emotionele steun te zoeken (Wittes et al., 2016b).

De politie erkent sextortion tegenwoordig als een serieus probleem, een waarvan je aangifte kunt doen.

Uit dit alles blijkt dat sextortion een zeer actueel,

Toch staat sextortion strafrechtelijk gezien momen-

bedreigend en bovenal schadelijk probleem is. Dit

teel nog in haar kinderschoenen en wordt het expli-

soort urgente problemen vragen om een gedegen

ciete begrip niet in het Wetboek van Strafrecht ge-

oplossing. Deze oplossing moet gezocht worden in

noemd. Wel valt deze criminaliteitsvorm momenteel

een brede aanpak waar zowel de wetgeving, opspo-

onder ‘afpersing’ en is hiermee strafbaar gesteld in

ringsautoriteiten en ouders als de mensen online

artikel 317 (Wetboek van Strafrecht, 1881). Critici ver-

zich over moeten buigen. Sextortion staat nu straf-

melden hierbij dat de dreiging van sextortion alleen

rechtelijk gezien nog in de kinderschoenen, maar

al als misdaad gezien moet worden, ongeacht of de

moet snel volwassen worden. Dus voor jong en

dader zijn uiteindelijke slag al heeft geslagen of niet.

oud goed opgelet: geef je niet bloot op het internet.
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PLUNDERJONGEREN
Door Madelief Zaal

De kans is groot dat je het je nog wel herinnert. In oktober 2019 was de eerste plundering van een reeks opvallende overvallen. Het gaat om de berovingen van JD
Sports-filialen. De eerste plundering vond plaats tijdens Halloween in het noorden van Londen. Daar rende een grote groep jongeren de winkel in met als doel zoveel mogelijk kleding buit te maken in een zo kort mogelijke tijd (NOS, 2019).
Het begon allemaal In november 2019. Toen werden twee JD Sports-filialen overvallen in
België. Hier stormden net als in Londen een grote groep mensen de winkel binnen vlak
voor sluitingstijd om zoveel mogelijk kleding mee te nemen. Ook een filiaal in Nederland
is slachtoffer geworden van eenzelfde soort roof, die nu de bijnaam JD-runs heeft gekregen. Een winkel in Amsterdam-Zuidoost is een paar dagen na de overvallen in België geplunderd. Een grote groep jongens rende de winkel in en bedreigde het personeel met
messen. Niet kort daarna vertrok de groep samen met de buit (NOS, 2019). Op het internet
en social media gingen al snel beelden rond van de overvallen: een trend was geboren.
VVD fractievoorzitter Vincent Karremans denkt dat als jongeren dit op zo’n jonge leeftijd al doen, er een aannemelijke kans is dat het in tien jaar mogelijk drugscriminelen zullen zijn. De jonge leeftijd baart hem dan ook veel zorgen. Criminoloog Jeroen van den Broek (zie ook het interview op PG 8) denkt echter dat het meer
om gelegenheidscoalities gaat. Volgens hem speelt het een belangrijke rol dat voorbeelden in andere landen zich razendsnel verspreiden via sociale media (AD, 2019).
Ook in Rotterdam wordt gevreesd voor de plunderjongeren. In november betrapte de politie al enkele tientallen jongeren die met bivakmutsen en messen rondliepen op de lijnbaan en rond de koopgoot. De jongste arrestant was pas elf
jaar (AD, 2019).

Een Rotterdamse ‘JD-run’ is echter, voorlopig, nog uitgebleven.
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INTERVIEW

JEROEN VAN DEN BROEK
Door Thijs van der Sluijs
Hij heeft in 2014 de Rotterdam Scriptieprijs gewonnen met zijn onderzoek naar het gebruik van social media door jongeren binnen de straatcultuur. Hij is twee jaar lang
tutor geweest bij Criminologie op Erasmus en is nu druk bezig met zijn eigen bedrijf, zijn proefschrift en zijn werk bij Stichting Jongerenwerk op Zuid (JOZ). Ondanks zijn drukke schema wist Jeroen van den Broek toch nog tijd vrij te maken voor
een interview. Ik sprak met hem over straatcultuur, social media en drillmuziek.

Identiteit en sociale media

Drill

In het onderzoek van Jeroen stond de online per-

Drillmuziek is uit Engeland over komen waaien en

formance van jongeren centraal. Jongeren zijn on-

sinds een halfjaar steeds meer in het nieuws vanwe-

line vooral bezig met het creëren van een bepaald

ge het gewelddadige karakter. Toch zijn er verschillen

imago, een bepaalde identiteit. De jongeren uit

tussen de Nederlandse en Engelse variant. Volgens

het onderzoek van Jeroen doen dat ook, die wil-

Jeroen is de drillmuziek een weergave van de wer-

len zo ‘straat’ mogelijk overkomen. “Het dragen

kelijkheid in de Engelse buurten, waar een gebrek

van messen in zijn algemeenheid is ook een status-

aan toekomstperspectief heerst. “Die muziek vormt

dingetje, het is ook gewoon een ding dat jongens

een weerslag daarvan, dat is eigenlijk een kader om

doen om zich een bepaald imago aan te meten. Zij

dat te uiten en om aan andere mensen te laten zien

willen het dan doen voorkomen dat iedereen dat

hoe het er eigenlijk in hun wijk aan toe gaat. In Ne-

draagt, dat iedereen dat doet, maar dat is niet zo”.

derland zie je eigenlijk het omgekeerde gebeuren.
Je ziet dat ze de uiterlijke verschijningsvormen, de
manier van praten, van kleden en alles wat daarbij

“De jongeren willen zo ‘straat’
mogelijk overkomen”

hoort, overnemen. Als je de muziek wegdraait, kun
je bijna niet zien of het nou uit Engeland of uit Nederland komt, zo erg lijkt het op elkaar”. Volgens hem
lijkt het Thomas theorema van toepassing, een situa-

Hij legt uit dat er een wisselwerking plaatsvindt

tie die daadwerkelijke gevolgen heeft als mensen die

tussen de online- en offline wereld. Bedreigingen

als echt definiëren. “Op het moment dat jongeren zich

worden online geuit, offline uitgevoerd, gefilmd en

daadwerkelijk daardoor ook onveilig gaan voelen en

weer online gezet. Deze wisselwerking komt ook

het gevoel hebben dat hun buurman of buurjongen

duidelijk naar voren in de drillmuziek: “Daardoor

met een mes loopt, gaan ze zichzelf ook bewapenen”.

weten we hoe jongeren met elkaar omgaan, hoe

Dit bewapenen is vanuit reële veiligheidsoverwe-

die bedreigingen eruit zien en wie met wie ruzie

gingen echter overbodig. “Je hebt hier dus eigen-

heeft. Dat kun je gewoon uit zo’n videoclip opma-

lijk de situatie waarbij ik in ieder geval sterk de in-

ken, wat volgens mij hele waardevolle informatie

druk heb dat de realiteit in veel gevallen volgt op

is”. De drillmuziek is echter slechts het topje van de

de performance, terwijl daar de performance die

ijsberg. Er is namelijk veel minder zicht op wat zich

zij neerzetten, de manier hoe ze dit in beeld bren-

eigenlijk allemaal nog meer op social media afspeelt.

gen, juist volgt op de sociale omstandigheden”.
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Aanpak
Een manier om de onveiligheid in de wijk tegen
te gaan is door de werkelijkheid van de jongeren te
deconstrueren, de straatwaarden van de jongeren te
ontkrachten. “Een concreet voorbeeld is dat ik met
de politie bespreek: als jullie nou een preventieve
fouilleeractie houden in de wijk en er wordt geen enkel mes gevonden, communiceer dát nou eens. Dat
helpt voor het veiligheidsgevoel van de burgers en dat
deconstrueert ook het beeld dat jongeren met elkaar
aan het creëren zijn”. De manier waarop je informatie
naar buiten brengt, bijvoorbeeld van het niet vinden

al die impulsen alleen maar op één manier kunt im-

van messen, maar ook het informeren over een steek-

plementeren, namelijk als waarheid, en je neemt

partij, moet op een manier gebeuren waar geen status

de woorden van een rapper, dingen die je op straat

aan kan worden ontleend. De manier van communi-

hoort, en dingen die je op social media ziet voor

ceren naar deze jongeren is dus cruciaal. “Wat niet

waarheid aan, dan wordt het gevaarlijk. We kunnen

helpt is zeggen: ‘Jongens, je moet geen mes bij je dra-

niet voorkomen dat ze die impulsen krijgen, maar we

gen want dat is niet stoer’. Wat wel helpt, is aan die jon-

kunnen zorgen dat ze die impulsen op een iets an-

gens duidelijk maken dat de iets oudere jongens uit de

dere manier tot zich nemen. Dat ze bijvoorbeeld le-

buurt het dragen van messen afkeuren. ‘En dat is ook

ren dat niet alles wat een rapper zegt per se waar is”.

het geval: jongens van 17 en 18 nemen afstand. Die

“Niet alles wat een rapper
zegt is per se waar”

zeggen: ‘Het brengt alleen maar politie naar de buurt,
doe het niet’. En dat is een boodschap die wel aan zou
kunnen slaan bij jongeren omdat dat juist de jongeren
zijn door wie ze graag stoer bevonden willen worden”.

Partner in Crime
Stichting Jongeren op Zuid

Sinds 2014 heeft Jeroen zijn eigen bedrijf, Partner

Een repressieve aanpak naar de jongeren en de straat-

in Crime: “Voor dit online jongerenwerk ben ik ook

cultuur werkt dus niet. Wat wel werkt is met de jonge-

ooit ingehuurd door JOZ, dus dat doe ik nu ook voor

ren in gesprek gaan: “Ik geloof heel erg dat jongeren,

andere partijen. Door heel het land geef ik partijen

via bijvoorbeeld social media of in muziek, impulsen

trainingen om online jongerenwerk te kunnen im-

kunnen krijgen dat het oké is om met een mes te lo-

plementeren binnen organisaties. Ook geef ik veel

pen. Als je dat de hele dag door ongefilterd hoort, dus

lezingen, workshops en trainingen op het gebied

zonder tussenkomst van een familielid, jongerenwer-

van social media, straatcultuur en jeugdcrimina-

ker of docent, dan gaat het op een gegeven moment

liteit. Dat zit hem met name in hoe je als partij bin-

iets doen met je perceptie”. Bij JOZ gebruiken ze een

nen het jeugdveiligheidsdomein social media kan

preventieve strategie waarbij ze de jongeren een ander

inzetten om beter zicht te krijgen op jeugdgroepen.

perspectief aanreiken. “Ik heb een goede jeugd gehad,

Ik leer mensen wat er speelt binnen een jongeren-

ik heb een heel goed alternatief perspectief gehad, dus

cultuur. Ik leer ze over hoe de online belevingswe-

op mij hebben die teksten geen verkeerde invloed. Op

reld van deze vaak kwetsbare jongeren eruit ziet en

het moment dat je al die dingen die ik net benoemde,

hoe je hier als professional zelf zicht op kunt krijgen”.
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CIA GALA 2020
“ Find a mask and wear it well”

Elk jaar organiseert het FBI het felbegeerde CIA-gala. Dit jaar werd het feest op 14 januari gehouden in de prachtige Eau Lounge
aan de Maas. Door de mediacommissie werd
een video in elkaar gezet waarin het bestuur, bibberend van de kou in galajurken,
het thema bekend maakte: Masquerade...
Strak in het pak en gemaskerd en al stroomden de
feestgangers die avond binnen. De fantastische
locatie van het gala, reflecterend in de Rotterdamse wateren, zorgde samen met het feest voor
een onvergetelijke avond. Alhoewel de avond, de
dag erna, niet voor iedereen even helder bleek
te zijn, heeft het aan het feestje niet gelegen.
Eenmaal binnen kwam het feest al snel op
gang: de DJ draaide op zijn best, de consumptiebonnen vlogen in het rond en de biertap
draaide overuren. Waar de locatie op het begin van de avond nog prachtig in het goud
versierd was, hing aan het eind van de avond
slechts nog een enkele ballon aan de muur. De
decoratie van het feest fungeerde na een paar
biertjes al als accessoire (zoals te zien is op de
meest rechtse foto). Helemaal niet erg natuurlijk, we hadden het ten slotte naar ons zin…
De
onze

overige
site

beelden
(Foto’s

zijn

door

te

Focus

vinden
by

op

Amy).
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Volg jij ons al op instagram?
@CRIMINOLOGIEINACTIE
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VERGEET HET KIND NIET!
Door Madelief Zaal
In 2015 besloot het kabinet dat de jeugdzorg niet meer nationaal, maar per gemeente geregeld
moest worden. De gemeenten waren vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De argumenten voor deze beslissing waren dat de gemeenten dichter bij het kind zouden
staan en zo betere zorg op maat zouden kunnen leveren. Echter, vier jaar later, in 2019, constateerde Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dat dit plan toch niet heeft gewerkt zoals
in eerste instantie gehoopt werd. De jeugdzorg gaat opnieuw op de schop (Het Parool, 2019).
Er waren veel problemen binnen de jeugdzorg waar

omdat zij meestal erg klein zijn, is het een te grote taak

het kind vaak de dupe van was. Zo waren er door opge-

om de zorg van kinderen met ernstige problemen op

lopen wachttijden geen jeugdbeschermers voor gezin-

zich te nemen (Kaadden, 2019). Er wordt noodgedwon-

nen beschikbaar. De taak van een jeugdbeschermer

gen samengewerkt, maar dit is nog steeds niet genoeg.

bestaat voornamelijk uit hulpverlening voor een gezin
regelen en in de gaten houden hoe het met de kinde-

Om de problemen op te lossen gaat het kabinet de

ren gaat. Een jeugdbeschermer wordt alleen in uiter-

jeugdzorg ‘ordenen’. Ze gaan bepalen welke zorg een

ste gevallen opgeroepen. Wanneer dit gebeurt, moet

taak van de gemeente blijft en welke zorg door de re-

een kind onder toezicht worden geplaatst. De vraag is

gio moet worden overgenomen. Het plan is nu dat ge-

alleen waar je mee bezig bent als je hulp wil bieden,

meenten lichtere zorgtaken zoals schoolmaatschap-

maar die hulp er vervolgens niet is (Kaadden, 2019).

pelijk werk nog wel zelf mogen doen, maar zwaardere
taken zoals pleegzorg moeten worden overgedragen

Ook doen zich veel problemen op voor de jeugd-

aan regionale verbanden (Het Parool, 2019). De Federa-

beschermers zelf; zo hebben zij bijvoorbeeld de

tie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en professionals

middelen niet om hun werk goed te doen. Er zijn

uit de jeugdzorg proberen al jaren duidelijk te maken

lange wachtlijsten voor het inschakelen van ex-

dat het niet goed gaat met de jeugdzorg en dit plan lijkt

tra hulp en sinds de decentralisatie zijn de re-

een stap in de goede richting. Ook Jeugdzorg Neder-

gels in bijna iedere gemeente verschillend, wat

land is blij dat de problemen waar ze al jaren tegen aan

het

lopen, nu eindelijk erkent worden (Het Parool, 2019).

werk

complexer

maakt

(Kaadden,

2019).

“Die hulp is er
vervolgens niet”

het soms wel acht maanden duren voor een kind

Toch komt er ook kritiek op de plannen van de minister. Een van de grootste vragen die de Wethouders van gemeenten nu stellen is: waarom is er
niets overlegd met de gemeenten? Het vorige plan
uit 2015 is nu eindelijk een beetje geland en dan
wordt de jeugdzorg nu weer aangepast (Het Parool, 2019). Ook uit de Tweede Kamer komt kritiek.
Men vraagt zich af of het plan wel proportioneel is en D66
wil zelfs een ‘second opinion’ (Kaadden & Dool, 2019).

daadwerkelijk hulp krijgt (Kaadden, 2019, Fid-

De minister wil dat sommige taken regionaal ge-

der & Bielderman-Kampschreur, 2019).Daarnaast

regeld gaan worden maar hij zegt ook dat ge-

is er een probleem binnen de gemeenten zelf;

meenten

Een ander probleem is het feit dat er enorm veel
organisaties en instanties betrokken zijn bij jeugdbescherming wat het proces ingewikkeld maakt.
Nu er bij alle instellingen een wachtlijst is kan
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nog

wel

verantwoordelijk

blijven.

Dus is er nu wel of niet sprake van decentralisatie?
Wat wil minister De Jonge nou precies? Had de minister niet beter rond de tafel kunnen gaan zitten
met de gemeenten in plaats van onrust te creëren
door opeens een compleet nieuw plan te bedenken?
Ook de Kamer heeft unaniem kritiek en stelt dat dit
nieuwe plan tijd en geld gaat kosten en dat het de huidige problemen niet oplost (Kaadden & Dool, 2019).

“Plannen van de minister
zijn veel te vaag”
Wat zegt de minister zelf over deze vele vragen en
twijfels? Hij gaat regelmatig op werkbezoek en zou
daardoor een goed beeld moeten hebben over de situatie en de problemen die zich voordoen in de jeugdzorg, dus waarom heeft hij gekozen voor deze nieuwe
aanpak? Hij heeft als minister geconstateerd dat de
hernieuwingen die in 2015 zijn ingevoerd toch niet zo
goed werken. Wanneer hem gevraagd wordt hoe dit
nieuwe plan de problemen moet gaan oplossen zegt
hij. “Stelsels en wetten verlenen geen zorg, dat doen
mensen. Als we beter duidelijk maken wie waarvoor
verantwoordelijk is, weten instellingen en medewerkers bij wie ze terecht kunnen met vragen over administratieve lasten of zorgen over de financiering. Dat
moet leiden tot meer rust.” Dit is natuurlijk een mooi
antwoord, maar of het ook echt een goed antwoord is,
betwijfel ik. De problemen in de jeugdzorg zijn groot.
Het is natuurlijk goed dat de minister de problemen
ziet en er ook iets aan wil doen, maar de vraag is of
dit de juiste manier is. Ik denk dat de minister beter
rond de tafel had kunnen gaan zitten met de verschillende gemeenten en met organisaties als Jeugdzorg
Nederland. Zo kan hij van hen horen wat beter moet
en hoe zij denken dit te kunnen realiseren. Wel ben
ik het eens met de kamer en vind ik dit nieuwe plan
nog veels te vaag. Het gaat om de kinderen, maar in
deze chaos lijkt het bijna alsof die vergeten worden.
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OPINIE

WAAROM IS PESTEN
NIET STRAFBAAR?
Door Thijs van der Sluijs

Op 19 november 2019 heeft het tweede Kinder-

De zelfmoord van Tim is helaas niet het enige ge-

vragenuur in de Tweede Kamer plaatsgevon-

val van zelfmoord als gevolg van pesten. Fleur

den, waarbij kinderen uit groep zeven en acht

Bloemen (Klomp, 2018), Tharukshan Selvam (NOS,

vragen mochten stellen aan ministers en staats-

2017a) en Marwan Ben Kodad (Müller & Gool,

secretarissen. Eén van de vragen was voor mi-

2019), allemaal vijftien jaar oud toen ze uit het le-

nister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grap-

ven stapten, waren ooit ook slachtoffer van pesten.

perhaus:

‘Waarom

is

pesten

niet

strafbaar?’

(Kindervragenuur, 2019). Naar mijn mening was

“Als pesten dergelijke zware
gevolgen heeft, waarom vervolgen we de daders dan niet?’’

de inhoudelijke beantwoording van deze vraag een
beetje ontoereikend, dus heb ik mij er zelf in verdiept.
Als definitie van pesten wordt gegeven: het herhaaldelijk en langdurig blootstellen aan negatieve
handelingen, die bestaan uit het toebrengen van fy-

In Amerika zijn al gevallen van zelfmoord waarbij

sieke, verbale of psychologische schade door één of

leerlingen zijn vervolgd voor ‘intimidatie’ en ‘schen-

meerdere personen (Bressers, Laeremans, Ravyst

ding van privacy’ omdat ze het slachtoffer had-

& Schokkaert, 2012). Gevolgen van pesten zijn on-

den gepest (Smit, 2012). Hoe zit dit in Nederland?

der andere negatieve effecten op fysieke en psychische gezondheid van leerlingen en een verhoogd

Pesten an sich is niet in het Wetboek van Strafrecht op-

risico op zelfmoord (Paijmans, 2015). De pesters

genomen, mede omdat het een bijzonder brede term

zelf hebben daarnaast een grotere kans om be-

is die zowel gemene opmerkingen als geweld omvat

trokken te raken bij criminaliteit (Janssen, 1995).

en veelal afhankelijk is van de definitie van het slachtoffer (Janssen, 1995; Smit, 2012). Een strafbepaling

Het werd al snel duidelijk dat de scherpe groep-ach-

die toch nog redelijk in de buurt van pesten komt, is

ter in de Tweede Kamer niet de eerste was die zich

het artikel van belaging (Sariwati, 2015; Weide, 2012).

afvroeg waarom pestgedrag niet reeds strafbaar is

Andere wetsartikelen zoals intimidatie en bedreiging

gesteld. De discussie kwam landelijk op gang toen

hebben niet het kenmerk van herhaaldelijke of lang-

Tim Ribberink in november 2012 zelfmoord pleeg-

durige blootstelling, maar richten zich wel op situaties

de en in zijn afscheidsbrief liet weten zijn hele le-

waarin pesten kan uitmonden. Deze strafbepalingen

ven gepest te zijn (Bronzwaer, 2013; Weide, 2012).

kunnen wel gebruikt worden om pesten te vervolgen,
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CIA MAGAZINE
maar de handelingen zijn vaak lastig te bewijzen

Oplossingen

omdat ze over het algemeen in het geniep gebeuren

tie zouden in dat geval kunnen variëren van

(Kouwenhoven, 2018). Het gebrek aan een strafbepa-

een stevig gesprek tot een voorwaardelijk sepot of dag-

ling voor pesten is te verklaren aan de hand van een

vaarding. Ook zou het vooruitzicht op een strafblad

paar problemen. Zoals eerder benoemd, is ‘pesten’

preventief kunnen werken doordat het een duidelijk af-

een bijzonder breed begrip en is het daarom haast

schrikkend signaal afgeeft naar pesters (Weide, 2019).

van

de

Officier

van

Justi-

onmogelijk om duidelijke criteria te vormen voor
een delictsomschrijving (Groot, 2015). Daarnaast is

Ik vraag me zelf hier toch bij af in hoeverre scholie-

het maar de vraag of strafrechtelijk optreden daad-

ren van een jaar of dertien begrijpen wat een strafblad

werkelijk als gevolg heeft dat het pesten afneemt.

betekent voor hun toekomst en of ze zich dus zullen

Bestraffend optreden kan namelijk averechts werken

laten tegenhouden door het vooruitzicht hierop. Het

wanneer de pester wraak neemt op het slachtoffer

staat in ieder geval vast dat met vervolging de laat-

voor het verklikken en in het vervolg meer druk zet

ste stap van het proces is bereikt en dat alle andere

om pesterijen te verzwijgen (Bressers et al., 2012).

mogelijke oplossingen al lang geen optie meer zijn.
Dit sluit aan bij het idee dat het strafrecht het ultimum remedium moet blijven (Bressers et al., 2012;

“Bestraffend optreden kan
averechts werken”

Kouwenhoven, 2018). Verstandiger is het probleem
kleinschalig aan te pakken en met de school, ouders
en leerlingen samen tot een oplossing te komen.

In het geval van zelfmoord is er nog een reden waar-

Grapperhaus heeft overigens beloofd bij de komende

om vervolgen lastig is. Zelfmoord is namelijk zelden

gelegenheden in de Kamer aandacht te zullen beste-

het gevolg van maar één ding, maar van meerdere

den aan de kwestie van het pesten (Kindervragenuur,

oorzaken (Fennema & Ligtvoet, 2017). Pesten kan

2019). Het is natuurlijk maar de vraag of hij gaat ko-

zeker een rol hebben gespeeld en zelfs de laatste

men met strafbepalingen of een uitbreiding van de

druppel zijn, maar andere aspecten zoals psychi-

mogelijkheid tot vervolgen van pesten. De hoop is in

sche problemen spelen ook mee en een zelfmoord

ieder geval dat verdere slachtoffers uit zullen blijven.

kan daarom nooit volledig worden afgeschreven
op alleen pesten (NOS, 2017b). Aan de andere kant
kun je je natuurlijk afvragen of een pester met een
schoon geweten en schoon strafblad weg kan lopen
wanneer een reeds instabiel slachtoffer door constante treiteringen besluit niet meer te willen leven.
Maar wat kan dan wel gedaan worden? Volgens Richard van der Weide (2019) is vervolgen mogelijk,
maar moet dit niet de eerste stap zijn. Op het moment dat er sprake is van zeer hevig pesten, dan
zullen eerst twee officiële waarschuwingen aan de
pester worden gegeven. Als de pesterijen vervolgens
aanhouden, kan besloten worden aangifte te doen.
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BESTUURSJAAR?
Houd onze sociale media in de gaten voor meer info!

JILL
Als voorzitter draag je eindverantwoordelijkheid voor de
vereniging. Je bent het aanspreekpunt voor je bestuursleden en ondersteunt
waar
nodig. Daarnaast heb je veel
contact met verschillende partijen zoals andere verenigingen of de faculteit. Tot slot ben
je altijd op de hoogte van alles
wat er in de vereniging gebeurt.

SELINA
Als Secretaris ben je via de infomail het eerste aanspreekpunt
van de vereniging. Daarnaast
verzorg je alle uitgaande e-mails,
zoals bijvoorbeeld de maandelijkse nieuwsbrief. Ook notuleer
je alle vergaderingen, ben je verantwoordelijk voor het bijhouden
van het ledenbestand en organiseer je onder andere de uitreikingen, ALV’s en de Eurekaweek!

DAPHNE
Als Commissaris Externe Betrekkingen sta je in direct contact met het werkveld van de
criminoloog. Je houdt je bezig
met het onderhouden van samenwerkingen en het binnenhalen
van geld en stageplekken. Het is
ontzettend leuk en leerzaam, je
ontwikkelt goede communicatieve vaardigheden en tegelijkertijd
breid je je netwerk enorm uit!

JUNIA
Als Commissaris Interne Betrekkingen zal je verantwoordelijk
zijn voor het organiseren van het
eerstejaarsweekend en de formele en informele activiteiten
voor CIA-leden. Het is een super
leuke sociale functie waarbij je
veel in contact komt met zowel
leden als andere partijen en waar
je leert plannen, organiseren en
problemen creatief op te lossen.

16

LUUK
Als penningmeester beheer je
de geldstromen van de vereniging. Je maakt een inschatting
van de hoofdbegroting en breidt
deze in de loop van het jaar uit
met deelbegrotingen van onze
activiteiten. Je fungeert voornamelijk op de achtergrond
waardoor je veel van je werkzaamheden eenvoudig kan inplannen. Een zeer leuke functie.

DEMI
Als Commissaris Media heb je
alle ruimte om creatief bezig te
zijn! Zo houd je alle sociale media
kanalen en de website bij en ontwerp je de promo’s voor al onze
activiteiten. Ook ben je hoofdredacteur van het magazine. Hierbij begeleid je de media- en de
redactiecommissie. Een unieke
kans om naast je studie op een
creatieve manier bezig te zijn!

Zie voor de antwoorden de literatuurlijst op pagina 35

VAN WELK BESTUURSLID
IS DE UITSPRAAK?
01. “Leden boven bomen”
02. “M’n enkels vallen op hun plaats”
03. “M’n pak zit nog nat in de vaatwasser”
04. “Ik ben m’n zomervacht aan het verliezen”
05. “Ik hou eigenlijk van alles wat gewoon dik is”
06. “Huh ik heb nog een komkommer in m’n tas”
07. “Van dat woord ‘kosteloos’ ga ik positief kriebelen”
08. “Waarom kan ik nooit fietsen zonder dood te gaan?”
09. “Voor als we dan met onze handen in ons hoofd zitten”
10. “Mijn persoonlijkheid heb ik net uit mijn koffie gehaald”

WELK BESTUURSLID....
01. Flapt er vaak dingen uit zonder erbij na te denken?
02. Lacht het hardst om zijn/ haar eigen grappen?
03. Zal er het langste over doen om te reageren?
04. Is het meest gevoelig om verslaafd te raken?
05. Heeft het minst geduld met kinderen?
06. Heeft de meeste harten gebroken?
07. Heeft de slechtste humor?
08. Wil altijd gelijk hebben?
09. Leeft het gezondst?
10. Is altijd laat?
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INTERVIEW

LEVEND CLUEDO
Door Julie le Sage
Het klinkt wellicht cliché: van werk je passie maken. Toch wist analist Jan
Troost te vertellen hoe hij dit heeft gedaan. Jan is werkzaam binnen het Team
Grootschalige Opsporing (TGO) van de nationale politie. Hij haalde inmiddels een tijd geleden zijn diploma Criminologie aan de Erasmus
Universiteit. Omdat de studie Criminologie vrij breed is en veel studenten vast nog vraagtekens rondom hun toekomst hebben, leek
het Demi en mij leuk om Jan in een interview eens wat vragen te
stellen over zijn studie, huidige werk en de connectie hiertussen.

Tijdens zijn studie Criminologie had Jan nog geen

(moord, bijvoorbeeld), maar nog geen dader. In een

concrete ideeën over wat hij met de studie wilde gaan

team verzamelen rechercheurs, leidinggevenden

doen. In zijn derde jaar koos hij voor de minor ‘Fo-

en analisten ieder een stukje informatie dat uitein-

rensische Psychologie’, welke hem in de richting van

delijk kan bijdragen aan het schetsen van een da-

strafzaken en praktijkvoorbeelden bewoog. Deels

derprofiel. Door het analyseren van verschillende

geïnspireerd door de minor, deels vanuit eigen inte-

gegevens over mogelijke daders wordt gepoogd kop-

resse, begon hij uiteindelijk (na twee jaar gewerkt te

pelingen te maken en een bepaald crimineel net-

hebben en met zowel een bachelor als master Crimi-

werk te schetsen. Het komt er, kort door de bocht,

nologie op zak) aan de master Criminal Investigation.

op neer dat het team vanuit een veelvoud aan praktische gegevens een onderzoeksopzet neerzet. Als

“Ik word betaald om
Cluedo te spelen”

analist zijnde leg je koppelingen tussen al het materiaal dat door het team verzameld is. Hierbij zit
je als analist dus toch wel echt aan de onderzoeks-

Jan rondde deze master af om vervolgens aan de slag

kant, iets wat we herkennen vanuit de Criminologie.

te gaan als rechercheur. Ondanks dat hij dit werk
erg leuk vond, maakte hij later een switch naar de

Tactisch analyseren

analyserichting. Het praktische ondernemen bleek

Er bestaat een onderscheid tussen operationele en

toch iets minder bij hem te passen, hij was naar ei-

tactische analisten. Een operationeel analist houdt

gen zeggen ten slotte een wetenschapsmens. Als

zich met name bezig met relatieschema’s en tijdlijnen.

zaakanalist werkt hij met allerlei zaakgerelateerde

De tactisch analist richt zich op hypothesevorming en

data. Criminologische kennis heeft ook daadwer-

scenario’s. Simpelweg: we hebben een lijk, wat is er

kelijk een plekje in het vak. Binnen het TGO kijkt

gebeurd? Waar aan het begin van het onderzoek nog

Jan vanuit een bepaalde onderzoeksopzet naar een

geen schuldige in beeld is, is op het einde (als het goed

specifiek fenomeen, iets wat wij tijdens de studie

is) een dader met de nodige motieven opgespoord.

ook leren. Toch ziet dit er in het TGO iets anders uit.
Jan vertelde ons dat hij Criminologie regelmatig terug
Teamwork

ziet komen in zijn werk. ‘’Wat de studie met je doet?

TGO staat, zoals eerder vermeld, voor Team Groot-

Het ontwikkelt een manier van denken: denken in een

schalige Opsporing. Bij de aanvang van zo’n groot

empirische cyclus, een analytisch denkvermogen en

opsporingsonderzoek heeft het team een zaak

het steeds op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden.
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Er bestaat een onderscheid tussen ‘thinking fast’ en ‘thinking slow’. Als wetenschapsmens ben je vaak een langzame
denker. Eerst denken, dan doen. Dit is bij politiemensen
vaak andersom.’’ Als analist kijk je naar een grote hoeveelheid gegevens en is het dus van belang goed te overwegen
wat je ermee moet. Jan zegt dat het goed is dat er een balans bestaat tussen de twee manieren van denken binnen
de politie, maar schaart zich met zijn wetenschappelijke
achtergrond onder het kopje thinking slow. Ook vertelt
Jan dat zaken theoretisch gezien vaak niet heel gecompliceerd in elkaar zitten. Het draait bij criminelen vaak om
geld, macht en status. Hoe simpeler de theorie, hoe toepasselijker. Denk bijvoorbeeld aan de gelegenheidstheorie, waarbij dader, slachtoffer en toezicht samenkomen.
Waardering voor én van je werk
Als analist zijnde ben je dus bezig met het schetsen van allerlei verschillende scenario’s. Deze scenario’s worden als
het ware in een trechter gegooid, met de hoop dat er één
passende uitrolt. Wij vroegen aan Jan of het soms niet wat
frustrerend is om zo veel tijd te stoppen in het vormen van
allerlei situatieschetsen, als later wellicht blijkt dat maar
een klein deel van dit werk kloppend is. Hierop antwoordde
hij volmondig nee. “Door in het opsporingsproces te werk
te gaan met je team ben je gezamenlijk juist heel blij met
een bepaalde uitkomst in het onderzoek. Je betekent altijd
wat voor het team”. En dat is volgens Jan ook het leuke aan
zijn werk: je staat dicht bij de zaak én dicht bij het team’.

“Elk mens heeft z’n geheim.
En dat is heel boeiend om te
achterhalen”
Dus, of er een bruggetje bestaat tussen de studie criminologie en het werk als analist binnen het TGO? Wel degelijk. Het zijn van een wetenschapsmens is iets waar
Jan nog vaak, soms onbewust, van profiteert tijdens zijn
werk. Hij geeft ons mee dat het belangrijk is om jezelf te
ontdekken tijdens de studie en van een hele brede interesse een specifieke te maken. Ik vond het onwijs boeiend om van Jan over de analysetak binnen het Team
Grootschalige Opsporing te horen en hoop dat ik jullie
hiermee ook wat nieuwe kennis heb meegegeven, kennis die wellicht in de toekomst nog van pas kan komen.
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COMMISSIE

GOEDE DOELEN
Door Lieve Knoppen
Onze Goede Doelen Commissie bestaat uit vijf leden
met ieder een eigen taak, die onder leiding staan van
een projectcoördinator van Stichting Move. Stichting
Move verzorgt projecten waarin studenten samenwerken met kinderen die minder kansen hebben dan
hun leeftijdsgenoten en laat deze kinderen dingen
in hun wijk die ze als negatief beschouwen, aanpakken. De kinderen kiezen zelf wat ze het belangrijkste
vinden in de wijk en op welke manier ze dit willen
veranderen, Move helpt slechts met het in goede ba-

Uit gesprekken met de leerlingen over de wijk bleek al

nen leiden en realiseren van het uiteindelijke plan.

snel dat de buurt waarin de school ligt, ervaren wordt
als een nette buurt voor rijke mensen. De standaard

In samenwerking met Stichting Move zet de CIA

variant van een Move-project, waarbij leerlingen uit

dit collegejaar een project op met de Bergse Veld

een minder bedeelde wijk problemen aanpakken, is

School in Hillegersberg, een school voor speciaal

op het project met deze school dus niet van toepassing.

onderwijs. De klas van groep 7/8 waar we mee wer-

Tijdens brainstormsessies kwam bij een aantal leer-

ken is relatief klein, het precieze aantal leerlingen

lingen naar voren dat het ze opvalt dat er veel oudere

is steeds afhankelijk van hoeveel leerlingen op dat

mensen in de wijk wonen. Ook dachten ze dat deze

moment met de les willen en kunnen meedoen. De

ouderen best eenzaam zouden kunnen zijn, en dat het

leerlingen op deze school kunnen door gedrags-

misschien leuk is om iets voor ze te organiseren. De uit-

problemen

goed

eindelijke projectkeuze is dan ook gevallen op spelle-

meekomen in het reguliere onderwijs. Op de Berg-

tjes spelen met ouderen in een verzorgingstehuis. Ge-

se Veld School krijgen ze persoonlijke begeleiding

durende twee lessen zal het project verder uitgewerkt

om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

worden zodat we klaar zijn voor de grote afsluiting!

en/of

gedragsstoornissen

niet
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CIA ACTIVITEIT

JEUGDGEVANGENIS
Door Junia Bergers
Op 10 december zijn we met een groepje leden afgereisd naar Spijkenisse om
hier de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) de Hartelborgt te bezoeken. Hier
hebben wij een presentatie gehad over de jeugdgevangenis. Ons is verteld hoeveel jeugdige gevangenen Nederland in totaal heeft, dit zijn er ongeveer 450.
Opvallend is dat slechts veertien gevangenen meisjes zijn. Jongens zijn dus erg
oververtegenwoordigd in het jeugdstrafrecht, of in ieder geval in de inrichtingen.
Verder is er veel verteld over het doel van de jeugdinrichting. Dit is niet opsluiting, maar opvoeding. Als een jongere na zijn straf, die maximaal twee jaar kan
duren, weer vrijkomt is het doel dat die persoon niet nogmaals een delict zal plegen. Om dit doel te bereiken wordt er gebruik gemaakt van verschillende programma’s waarbij de gevangenen kunnen werken aan hun vaardigheden. Uiteindelijk willen ze de jongeren leren om invloed te hebben op hun eigen gedachten,
zodat ze zich in bepaalde situaties beter kunnen beheersen en beter kunnen handelen. Daarnaast krijgen de jongeren ook onderwijs en recreatie aangeboden.
De gevangenen leven met zijn tienen in een leefgroep. Omdat een van de leefgroepen leegstond tijdens ons bezoek mochten wij deze bekijken, een unieke kans dus! Het was een ruimte met een woonkamer en een keuken. Verder
heeft elke jongere in de leefgroep een aparte kamer met een eigen bed, bureau, wc en douche. Vanaf de avond tot ’s ochtends moeten ze op hun kamer
blijven. Tot slot hebben we de ‘badruimte’ bekeken. Dit is de ruimte waar de
jongeren binnenkomen en weggaan. Hier worden ze gecontroleerd op mogelijk smokkelwaar dat ze de jeugdinrichting mee naar binnen willen nemen.
Kortom, het was een ontzettend leuk en leerzame ochtend waarin we veel interessante dingen hebben gehoord en gezien!
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ACTUALITEIT

KINDEREN IN DRUGSHANDEL
Door Madelief Zaal

Grote hoeveelheden cocaïne komen via de Rotter-

Er is nog altijd een groot dark number omtrent de

damse en Antwerpse havens Europa binnen om

werkelijke hoeveelheden drugs die naar Neder-

daarna te worden door vervoerd naar vele gebrui-

land gesmokkeld worden. Zo werd vorig jaar in de

kers. Deze miljoenen kilo’s drugs zijn voor veel

havens van Antwerpen en Rotterdam 74.000 kilo
cocaïne onderschept (EMCDDA, 2019). Dan hebben we

mensen al verontrustend genoeg, maar de laat-

het dus nog niet eens over het daadwerkelijke aantal

ste jaren zien we nog een negatief bijgevolg van

kilo’s. De reden dat de havens van Antwerpen en Rot-

deze handel. Kinderen, soms zelf zo jong als acht

terdam zo populair zijn, is vermoedelijk dat de havens

jaar, raken betrokken in dit criminele drugs cir-

centraal in Europa liggen en er sprake is van grootscha-

cuit. Het worden er steeds meer en de gevolgen

lige handelsrelaties. Criminelen kunnen zo gebruik

worden steeds heftiger, toch staat de oplossing

maken van de normale goederenstroom (NOS, 2019).

voor dit probleem nog in de kinderschoenen en
kunnen de kinderen nog niet beschermd worden.

In augustus vorig jaar werd het rapport ‘De achterkant van Amsterdam’ over drugscriminaliteit in Am-

Nederland lijkt een belangrijk distributiepunt te zijn

sterdam openbaar gemaakt. De aanpak van de over-

voor de handel in cocaïne, maar ook voor andere

heid kwam totaal niet goed uit de verf in dit rapport.

drugs die naar Europa en ver daarbuiten worden ver-

Door de slechte aanpak zitten de grote hoeveelheden

voerd. Geschat wordt dat tien procent van de drugs

drugsgeld en drugsbazen prima in Amsterdam. Het

die ons land in wordt gesmokkeld daadwerkelijk in

rapport is geschreven in opdracht van burgemeester

Nederland wordt gebruikt. Het grootste deel wordt

Femke Halsema, die zich grote zorgen maakt om de

doorgevoerd naar andere landen in Europa. Ook de

grote hoeveelheid criminaliteit in de stad en vooral

schattingen rondom het gebruik van coke maken de

hoe die criminaliteit de stad ondermijnt (Redactie,

laatste tien jaar een enorme groei door, op dit mo-

2019). Het rapport bevestigt deze zorgen; de autoritei-

ment worden volgens de schatting in Europa zo’n

ten hebben geen idee wat er allemaal aan de hand is

zestig lijntjes cocaïne per seconde gesnoven (NOS,

in de stad. Zo zien ze het geheel niet, werken alleen

2019). De vraag is nu natuurlijk hoe we deze nega-

aan losse projecten, men werkt langs elkaar heen en

tieve ontwikkeling moeten aanpakken. Het geweld

de politie en justitie geloven het wel. Deze aanpak

in de onderwereld is door een nieuwe generatie cri-

zorgt er mede voor dat drugsbazen met miljarden eu-

minelen, zoals Ridouan Taghi, enorm opgelaaid.

ro’s de economie en de middenstand ondermijnen.

Nu wordt door de overheid gepleit voor een hardere

Er wordt dus heel veel geld verdiend in de cocaïne-

aanpak van de drugscriminaliteit (NOS, 2019). Er zijn

handel. De handel in deze drug is misschien wel

veel twijfels of deze nieuwe, hardere aanpak werkt.

de meest lucratieve criminele activiteit die er is.
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Nu de handel in cocaïne wereldwijd blijft groeien

Ook is het stoer; ze zien het terug in videoclips en

en het beleid in Amsterdam blijft falen, komt er een

series en het gebruik van drugs wordt de laatste ja-

nieuw probleem bij: de grote hoeveelheid kinderen

ren steeds normaler. Het Regionale Informatie en

dat betrokken is bij de drugshandel. Om hoeveel jon-

Expertisecentrum (RIEC) wilt het beleid aanscher-

geren het precies gaat is nog niet helemaal duidelijk

pen om dit probleem op te lossen. Hun doel is om de

maar er wordt gedacht aan ruim honderden jongeren.

kinderen niet alleen te straffen maar ook op andere
gedachten te brengen. Bovendien willen ze de kinderen van de straat halen. Hun aanpak bestaat uit

“Jongeren brengen liever drugs
rond dan dat ze vakken vullen
in de supermarkt”

het contacteren van sleutelfiguren, zoals ouders en
vrienden, en wanneer ze een kind eenmaal in het
vizier hebben, een persoonsgerichte oplossing vinden (RTL nieuws, 2019a). Een oplossing voor dit probleem wordt steeds noodzakelijker, omdat er steeds

Het gaat vooral om kinderen in de provincies

heftigere gevolgen te zien zijn. Wanneer de druk voor

Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Drugscri-

jonge kinderen te hoog wordt, zien ze soms geen an-

minelen hebben handen nodig om de grote hoe-

dere uitweg meer dan het beëindigen van hun leven.

veelheid coke te verwerken en te distribueren en

“Hij koos ervoor om zijn
leven te beëindigen”

daarvoor worden steeds meer jongeren geworven
(RTL nieuws, 2019a). Jongeren brengen liever drugs
rond dan dat ze vakken te vullen in de supermarkt.
De jongeren worden op verschillende manieren ge-

Zo was Indy Meijer een jongen die op twaalfjarige

worven. Meestal werven de criminele organisaties op

leeftijd in de drugshandel verstrikt raakte. Dit leid-

straat en in coffeeshops maar het gebeurt ook steeds

de er uiteindelijk toe dat hij vijf jaar later ervoor

vaker via social media. De organisaties gebruiken

koos zijn leven te beëindigen. Zijn moeder Manon

voor het werven een zogenaamde ‘buurtprins’ (RTL

heeft als missie om andere ouders te helpen die

Nieuws, 2019a). Dit zijn vaak oudere jongens met

ook in eenzelfde situatie zitten. “Het belangrijkste

mooie spullen en veel geld. Jongere jongens willen

is dat je ondanks alle emoties die je ervaart in ver-

dit ook bereiken en worden zo geleidelijk de crimi-

binding blijft met je kind. Als je deze verbinding

naliteit in getrokken. Het ‘snelle geld’ drijft veel jon-

kwijtraakt, verlies je je kind” (RTL nieuws, 2019b).

geren om criminele activiteiten te plegen, ze kiezen

Laten we hopen dat de missie van Manon volbracht

er bijvoorbeeld voor om naast de cokehandel ook

wordt en dat dit soort heftige gevolgen van kinderen

kleine overvallen te plegen (RTL Nieuws, 2019a).

in de cocaïnehandel kunnen worden voorkomen.
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“Iedereen heeft recht
op een eerlijk proces.”
Jaya, Masterstudente Strafrecht

Jaya gaat voor goud

met de Collegebundel 2019-2020

Wil jij als rechtenstudent het verschil gaan maken?
Wat je ambitie ook is, met de Collegebundel ga je
voor goud!
•

Jouw hoogleraren hebben de inhoud

•
•

zorgvuldig geselecteerd
Je vindt razendsnel wat je nodig hebt
9 van de 10 studenten kiest de Collegebundel

Meer informatie: wolterskluwer.nl/collegebundel
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PUZZEL

CIA WOORDZOEKER

Naam ______________________

Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
B M F O L A N O R O C F R G K P
C L M F H B W E J

T D A E

I

P X

Q T L

L E D N U B N E T T E W Q

S R E

I

B

I

O P U K A T E R K B

B C D F S O D T Q G S M U M J
W M L U J S
J

T N E

I

I

N E

B F K C Y F

L

N E G N A V E G A
I

T T H C A C M U

J C E G B G F U W W

E Q L F O U H O L

L E E D E R W

N F R E C H T B A N K F X F P E
J

I

N T E R P O L G J B H E U X

I

J

T W N J X N P Y P H

I

O M D

R K T V P R Y U U R L K U W Q

I

T F V G J C G M W E A N U N D U
T L A D W U L R D W C A D K F Y
B B U F F A L O O B M Q G M Y K
ACHTTIEN

ADTJE

Wat is de kleur van de vereniging? _ _ _ _ _

BENJI

BIERWat wordt het meest gebruikt
BLAUW
bij rechtenvakken?BUFFALO
____________
Wat had een groot deel
van de leden na het gala? GEVANGENIS
_____
CORONA
DUIF
Hoe heette het shotje tijdens het openingsfeest? _ _ _ _ _ _ _ _ R

HOLLEEDER
INTERPOL
KATER
Wat is een mogelijke verblijfplaats van ons studieobject? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Waar gaat de studiereis
dit jaar naartoe?
PRAAG
RECHTBANK

_ _ _ _ _WETTENBUNDEL

Hoe oud is CIA? _ _ _ _ _ _ _ _
Wat wordt er geroepen wanneer je met rechts drinkt? _ _ _ _ _ _ _
Deze woordzoeker
is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl
Wat neem je voor de sfeer? _ _ _ _ _

Wat is het lievelingsdier van Luuk? _ _ _ _
Hoe heet de plant op kantoor? B _ _ _ _
Waar gaat CIA altijd met de eerstejaars naartoe? _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wat is de grootste versnapering tijdens een informele activiteit? _ _ _ _
Wat nam Junia (waarschijnlijk) niet mee uit tilburg na carnaval? _ _ _ _ _ _
Wat is de bijnaam van de Activiteitencommissie? _ _ _ _ _ _ _ _
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HET LOT VAN IS-KINDEREN
Door: Julie le Sage

Afgelopen november sprak de Nederlandse rech-

De kinderen kozen er nooit voor om naar zulke ge-

ter uit dat onze staat verplicht is 56 kinderen van
Nederlandse IS’ers terug te halen uit Syrië. Het
gaat om IS-kinderen, kinderen van geradicaliseerde ouders, die vastzitten in Syrische kampen. De kwestie rondom het lot van deze kinderen neemt een grote rol in zowel het Nederlandse
als Europese politieke en maatschappelijke debat
in (Jensma, 2019). Het debat draait om de vraag:
wat moet er gebeuren met ‘kinderen van…’?

bieden af te reizen en hebben daarom het recht op
terugkeer (Lubbe, 2019). Bovendien gaat het om Nederlandse kinderen: de verantwoordelijkheid ligt dus
ook in Nederlandse handen. Het feit dat de kinderen
zich momenteel in een andere staat bevinden, doet
hier niet aan af. Bij weeskinderen die hun ouders in
de kampen verloren hebben, is het volgens voorstanders sowieso aan de staat om kinderen te repatriëren
en hiermee te beschermen, aangezien de moeders dat

Om te beginnen: een kleine situatieschets. Op 11

niet meer kunnen. Indien er sprake is van terugkomst

november pleitte de rechter dat Nederland verant-

van de IS-kinderen, is het aan de Raad voor de Kin-

woordelijk is om IS-kinderen te repatriëren naar

derbescherming om voor deze kinderen een indivi-

hun vaderland. Het gaat om kinderen van afgereisde

dueel terugkeerplan op te stellen (Van Heerde, 2019).

IS-vrouwen die vastzitten in Noord-Syrische kampen
en gemiddeld tussen de zes en twaalf jaar zijn (Boer-

“Kinderen mogen geen blijvend
slachtoffer zijn van beslissingen die
hun ouders hebben gemaakt”

sema, 2019; Van Heerde, 2019). De Nederlandse Staat
ziet zichzelf niet als verantwoordelijk voor deze kinderen en ging tegen de uitspraak in beroep (Bloemhof,
2019; Versteegh, 2019). Volgens de huidige stand van
zaken is het aan het kabinet om te beslissen of IS-kinderen wel of niet moeten terugkeren naar Nederland.

Wat de zaak rondom het de repatriëring complex

Deze beslissing blijkt echter nog niet zo eenvoudig...

maakt, is dat moeders vaak mee terug willen reizen
met hun kinderen. Deze moeders hebben ooit een wel-

Voorstanders van de repatriëring van IS-kinde-

overwogen beslissing gemaakt om naar Syrië af te rei-

ren pleiten dat IS-kinderen niet voor altijd de dupe

zen en zich aan te sluiten bij IS. Het is nog maar de vraag

mogen zijn van de keuzes die hun ouders maak-

wat er zich in de kampen precies afspeelt, wat er met

ten. De kinderen bevinden zich onder schrijnen-

de vrouwen en kinderen gedaan wordt en wat het te-

de omstandigheden in de kampen en worden on-

rugbrengen van hen voor gevaren met zich meebrengt

der

(NU, 2019). Door deze onzekerheid is het te gewaagd

meer

marteling

blootgesteld
en

aan

indoctrinatie

bombardementen,
(Versteegh,

deze vrouwen terug te laten keren naar Nederland.

2019).
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Hiermee ligt de repatriëring van hun kinderen ook

belang is om IS-kinderen terug te halen. Het terugha-

gelijk gecompliceerd: het terugkeren van enkel de

len van kinderen kan namelijk hun redding beteke-

kinderen is namelijk op dit moment geen optie. De

nen, terwijl zij in Syrië enkel verder zullen radicalise-

Koerdische milities met het gezag in de kampen,

ren. Ook Belkis Wille, onderzoeker bij Human Right

werken niet mee aan het scheiden van moeder en

Watch, gaat in op de vraag of IS-kinderen nog wel te

kind (NU, 2019). Daarnaast legt ook het VN-Kin-

redden zijn. Zij stelt dat het van groots belang is om te

derrechtenverdrag een verbod op het weghalen

investeren in specifieke programma’s die kindsolda-

van kinderen bij hun moeders (Soetenhorst, 2019).

ten rehabiliteren. Al bestaande, soortgelijke programma’s lijken tot nu toe namelijk succes te boeken (NU,

Aanvullend op het bovenstaande suggereren te-

2019). Het is voor jonge kinderen dus nog niet te laat.

genstanders van de repatriëring van de IS-kinderen dat de kans groot is dat moeders vroeg of laat,

“Nederland kan het gevaar
niet lopen, dus moeten de
kinderen daar maar blijven”

in het kader van gezinshereniging, toch terugkeren
naar Nederland. Kinderen hebben immers recht
op hun ouders. Vanuit deze angst is ook het terughalen van kinderen te gevaarlijk (Versteegh, 2019).
Ook buigen critici zich over een andere vraag: kunnen

Het komt erop neer dat het laatste woord omtrent

de IS-kinderen nog wel gederadicaliseerd worden?

de repatriëring van IS-kinderen nog niet gezegd is.

Een groot deel van de jonge kinderen, is vermoede-

Of jonge IS-kinderen schuldig zijn aan de beslissin-

lijk sterk geïndoctrineerd door hun ouders. IS-vrou-

gen van hun ouders? Nee, dat zijn ze niet. Wel zijn

wen hebben een onderwijzende rol in de kampen

ze op dit moment nog de dupe van deze beslissingen

en weten door middel van gewelddadige ideologieën

en bestaan er verschillende meningen over de wijze

de gedachtegang van kinderen te manipuleren (NU,

waarop er met deze kinderen moet worden omge-

2019). Kinderen zijn wel degelijk slachtoffer van deze

gaan. Inmiddels heeft het Hof besloten dat het aan

gang van zaken in de kampen, maar zijn hier tegelij-

de staat is om te oordelen over de terugkeer van de

kertijd na verloop van tijd ook een ‘product’ van. De

vrouwen en kinderen. Van een verdere beslissing

vraag is dus in hoeverre deze ‘jonge’, maar tegelijk

van de Hoge Raad zijn we nog in afwachting. Niets

schadelijke geesten nog vatbaar zijn voor genezing.

doen lijkt onacceptabel en in strijd met kinderrech-

Voorstanders

ten, maar ingrijpen neemt de nodige risico’s met zich

gen,

van

weerleggen

de
deze

repatriëring
twijfel

en

daarentestellen

dat

mee. Kortom, veiligheid vraagt om een prijs: waar

het in het kader van radicalisering juist van

en in wiens handen ligt het lot van de IS-kinderen?
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MINOR IN HET BUITENLAND

HOME IS WHERE
THE HEART IS
Door: Julie le Sage
Toen ik een paar jaar geleden aan deze studie begon, wist ik dat je ergens tijdens de bachelor de mogelijkheid zou krijgen om voor je minor naar het buitenland te gaan. Dit idee is gedurende de jaren bij mij blijven hangen en vorig
jaar besloot ik voor een uitwisseling te kiezen met de gedachte: ik kan altijd
nog in Nederland studeren. Ik vertrok afgelopen september voor vier maanden naar Budapest. Inmiddels kan ik met volle overtuiging zeggen dat ik iedereen zo’n ervaring zou aanraden. Ik vertel jullie graag in het kort waarom.
Een minor in het buitenland heb ik ervaren als een uitdaging, maar daarnaast ook
als een groot avontuur. Vanuit criminologisch perspectief krijg je de kans om op een
andere manier naar de studie te kijken. Zo bood de universiteit in Budapest afgelopen jaar onder andere vakken als witteboordencriminaliteit en de financiering van
terrorisme aan. Persoonlijk vond ik het erg interessant om eens dieper in dit soort
onderwerpen te duiken, omdat deze tijdens de bachelor maar kort aan bod komen.
Daarnaast verbaasde ik mij over hoe veel verschillende ideeën er rondom criminologie bestaan in andere delen van Europa. Zo kreeg ik regelmatig van studenten afkomstig uit andere Europese landen de vraag: ‘criminologie, dat is toch geen studie op
zich?’. Van tevoren had ik helemaal niet zo over dit soort cultuurverschillen nagedacht.
Achteraf verraste het leren kennen van nieuwe mensen en culturen mij echter
het meest. Het leuke aan een uitwisseling is, in mijn ogen, dat je los van de studie
zeeën van tijd hebt om je omgeving te ontdekken. Je bevindt je onder tal van andere internationale studenten, dus het ontwikkelen van nieuwe vriendschappen is
enkel een kwestie van tijd. Hoewel heimwee er af en toe ook bij hoort, bevind je
je onder mensen die allemaal openstaan voor een tijdelijk nieuw thuis. Het klinkt
cliché, maar dat zijn ervaringen die je nooit meer vergeet. Het initiatief om op uitwisseling te gaan moet grotendeels vanuit jezelf komen, maar het aangaan van het
avontuur is de ‘moeite’ volledig waard. Waar voorheen wel eens aan mij gevraagd
werd waarom ik voor de studie naar het buitenland zou gaan, durf ik nu volmondig te antwoorden met de vraag: waarom niet? Want home is where the heart is.
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COMMON STUDY
SESSIONS LONDEN
Door: Daphne Langerak
Op zondag 15 december 2019 stond de wekker om 4:15. Dit tijdstip leek ten tijde
van het boeken van onze vliegtickets een goed idee, maar bleek in de praktijk een
minder groot succes… Met enige moeite rolden we ons bed uit en vertrokken we
naar Schiphol. Nog geen 5 uur later stonden we met onze koffers (die voornamelijk
gevuld waren met onze samenvattingen voor het aankomende tentamen…) in Londen. Van 16 tot en met 18 december vond hier de ‘Common Study Session’ plaats.
De Common Study Session is een halfjaarlijks drie-

Het congres werd op woensdagavond afgesloten met

daags congres waar (master)studenten, promovendi

een eindfeest. Onder het genot van lekkere hapjes en

en docenten van veertien verschillende universitei-

drankjes stonden we met studenten en docenten op de

ten in Europa en de Verenigde Staten aan deelne-

dansvloer. Op donderdag 19 december was het tijd om

men. Deze keer stond het programma in het teken

terug te keren naar Rotterdam, want vrijdagochtend

van ‘Political Violence and Social Change’. Op zon-

moesten we fris en fruitig in de tentamenzaal zitten.

dagavond gingen we naar de openingsborrel in een
gezellig café dichtbij onze Airbnb in Camden Town.

Ik

Hier ontmoetten we deelnemers uit verschillen-

een

de landen. Redelijk op tijd keerden we terug naar

te

onze Airbnb, want de volgende ochtend werden
we om 9 uur verwacht op Middlesex University.
Tijdens de dagen van het congres woonden we veel interessante presentaties bij. Onderwerpen varieerden
van de onzichtbaarheid van mannelijke slachtoffers
van verkrachting, tot de manier waarop de maatschappij in ideaaltypen naar extremistische netwerken kijkt.
Tijdens de panels ontstonden af en toe discussies,
waar wij ons als B3-studenten nog afzijdig hielden.
Het programma bestond naast het formele deel ook
uit sociale activiteiten. Zo was er op dinsdag een pub
quiz (in kerstthema!) voor alle studenten, waarbij we
helaas niet met de eerste prijs naar huis gingen. Wie
weet nu de namen van de rendieren van de kerstman..?
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LEESTIP

THE TERRORIST’S SON
Door Thijs van der Sluijs

In 1990 doodt El-Sayyid Nosair de leider van een
belangrijke Joodse politieke groep in Brooklyn
en helpt vervolgens vanuit de gevangenis mee
met het voorbereiden van de bomaanslag op
het World Trade Center in 1993. Hij hoopte dat
zijn zoon in zijn voetsporen zou treden. In zijn
boek “A Terrorist’s Son” vertelt zoon Zak Ebra-

Zak kwam pas echt tot nieuwe inzichten toen hij
op zijn achttiende ging werken bij een pretpark.
Hij kwam hier in aanraking met mensen uit alle
lagen van de bevolking, van verschillende etniciteiten, waardoor hij alle uitspraken van zijn vader
en dogma’s van zijn jeugd opnieuw ging afwegen.

him waarom hij geen terrorist is geworden.

“A childhood among terrorism
was all he knew”

Voor radicale moslims waren Zak en zijn familie helden, maar door de rest van het land wer-

In zijn boek benadrukt Zak dat haat een keuze is en

den ze gezien als daders, net zo slecht als El

dat ook gekozen kan worden voor empathie, lief-

Sayyid Nosair. Ze werden met de dood bedreigd,

de en vrede. Hij is zelf het voorbeeld dat de kinde-

lastiggevallen op straat en gepest op school.

ren van extremisten en terroristen niet gedoemd

Hierdoor verhuisden ze veel en leefden ze in ar-

zijn in de voetsporen te treden van hun ouders.

moede. Het gezin is gebroken en Zak is kwaad

Met zijn verhaal lijkt hij eveneens een waarschu-

en verdrietig, vooral op zijn vader. Voor de aan-

wing uit te dragen om niet de kinderen als zonde-

slag hield hij nog van zijn vader, maar zijn vertrouwen in hem begint langzaam af te brokkelen.

bok neer te zetten en te laten lijden onder de daden

“I’ve got incontrovertible proof that
my father raised me on lies”

maakt dat de juiste keuze gemaakt zal worden tus-

van een ouder. Het bieden van alternatieve visies
sen haat en liefde. Door slechts met haat te reageren
zal het kind alleen maar meer geïsoleerd worden.

Haat, intolerantie en vooroordelen werden hem met
de paplepel ingegoten en hij kreeg slechts religieus

Het boek, dat hij heeft geschreven aan de hand van

fanatisme voorgeschoteld. Zijn vader deed alles om

zijn TED-talk, is niet erg dik. Toch weet hij in het be-

hem even fanatiek en extremistisch te maken. Dit is

perkt aantal bladzijden zowel zijn ervaringen te de-

voor Zak dan ook reden te geloven dat haat en into-

len als zijn boodschap te vertellen. Dit boek is een

lerantie altijd is aangeleerd en altijd een leugen is.

mooie combinatie van gebeurtenissen en zijn ge-

Een

gebrek

dat

mensen

aan

alternatieve

onterecht

voor

visies

maakt

voel daarbij, naar mijn mening een echte aanrader.

haat

kiezen.

“Everyone has a choice. You can choose empathy.”
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Wij zoeken
compliance trainees!
#finance

Voor ons traineeship compliance zijn wij op zoek naar
professionals die het interessant vinden om aan de slag te gaan
binnen de financiële sector. Wij leiden je op tot een volwaardige
compliance professional. Dat komt ook doordat je bij
verschillende opdrachtgevers ervaring op doet.
Wil jij deel uitmaken van een toonaangevende dynamische
onderneming en heb je grote affiniteit met de financiële wereld?
Neem dan snel contact op met Floor.

Stel je vraag aan Floor

Neem contact op met Floor Hermsen
via Floor.hermsen@dpa.nl of op 06 12 15 38 37

improving your performance
www.dpa.nl
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VACATURE

SCRIPTIE VAN

DE SCRIPTIE VAN
SOPHIE KEIZER
Toen ik begon na te denken over een onderwerp voor mijn scriptie zat ik in Londen voor
een uitwisselingsprogramma. In Londen volgde ik onder andere cybercrimevakken en dit
onderwerp fascineerde mij gelijk. Ik wist dan ook vrijwel zeker dat ik “iets” met dit onderwerp wilde doen. Het is een gebied dat relatief nieuw en constant in ontwikkeling is.
Vanuit Londen zocht ik contact met Wytske van der Wagen. Zij heeft al veel onderzoek naar
cybercrime gedaan en zocht een afstudeerder die wilde aansluiten bij haar WODC-onderzoek in samenwerking met de Universiteit Leiden: Cyberdader, uniek profiel, unieke aanpak?
Eenmaal terug in Nederland kon ik gelijk aansluiten bij het onderzoek. De eerste interviews
met experts op het gebied van cybercrime gingen van start. Ik heb zo veel mogelijk focusgroepen, evenementen en bijeenkomsten bijgewoond als ik kon. De experts bestonden onder andere uit politiewerknemers, HALT-medewerkers, advocaten, cybersecurity experts en
openbaar aanklagers. Dit was erg leuk en leerzaam en ik kwam veel te weten over jonge cyberdaders. Hierdoor besloot ik mijn scriptie toe te spitsen op jonge cyberdaders. Door mijn ervaringen in Londen is de definitieve focus van mijn scriptie aangebracht; een vergelijkingsonderzoek tussen interventies voor jonge cyberdaders in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Nu kwam de volgende uitdaging: ik moest zelf experts in het Verenigd Koninkrijk vinden.
Gelukkig had ik wat aanknopingspunten via andere studenten die nog studeerden in Londen.
Daarnaast heb ik zelf ook actief experts benaderd en heb ik interviews via Skype kunnen
houden met onder andere medewerkers van de politie, jeugdexperts en ethische hackers.
Het gebied van cybercrime is een enerverend werkveld. Het is best een klein wereldje, je
komt vaak dezelfde mensen tegen die gepassioneerd over hun werk vertellen en graag de
jonge (vaak getalenteerde) cyberdaders willen helpen om hun skills positief in te zetten.
Mijn scriptie proces was daardoor erg leuk, maar erg intensief en stressvol. Desondanks
kijk ik terug op een heel tof onderzoek waar ik zelfs een baan aan over heb gehouden. Tijdens een borrel op een cybersecurity battle bijeenkomst kwam ik in aanraking met het
Rijks Cyber Traineeship. In september ben ik dan ook met heel veel plezier gestart als Rijks
Cyber Trainee, waar ik mij bezighoud met cybersecurity voor de Nederlandse overheid.
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