
ADVALVASnr 3 — 25 september 201316

Het 
dievenparadijs
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campusVeiligheid

Een walhalla voor dieven, 
dat is de VU. Zo wist een 
mystery guest op klaarlichte 
dag giftige stoffen weg te 
slepen.

door floor bal  
foto’s studiovu/yvonne compier

H
et is een onopvallende man die op een 
doordeweekse dag door de gangen van 
het Wis- en natuurkundegebouw loopt. 
Hij draagt het soort pak waaraan een 
vertegenwoordiger zijn betrouwbare 
uitstraling ontleent. Alleen verkoopt deze 
man niets. Zijn haar is kortgeknipt en 

lichtgrijs. Hij heeft het type gezicht waarvan getuigen 
zich later geen opvallende kenmerken kunnen herinne-
ren. Heeft hij een spijkerbroek aan of draagt hij een labo-
ratoriumjas, dan kan hij doorgaan voor de onderzoeker 
die hij niet is. 
samen met zijn handlanger loopt hij naar de gesloten 
deuren van een beveiligde afdeling. Hij drukt op de bel. 
op sommige dagen wordt de deur op afstand openge-
maakt. soms niet. dan wacht hij even. er is altijd wel 
iemand met wie hij kan meelopen. iedereen is altijd 
aardig, iedereen is altijd beleefd. Hij staat nooit langer 
dan vijf minuten te wachten. en dat is jammer. Want 
Arjen Appelman is een dief. 

Gifkast
vandaag loopt hij bij een laboratorium naar binnen. Hier 
heeft elke medewerker een veiligheidsinstructie gehad. 
draag je haar nooit los. draag dichte schoenen. spreek 
onbekenden aan. dat gebeurt ook. de zeven medewer-
kers zeggen hem vriendelijk gedag. Hij vraagt een werk-
nemer of hij even opzij wil gaan. dat is geen probleem. 
Appelman loopt naar de gifkast en maakt die open. Hij 



In de cockpit van de VU:  
big brother ziet veel, maar niet alles

een onderdeel van. net als de start van 
een bewustwordingscampagne. 

Te veilig
en dat is nodig. universiteitsmedewer-
kers en studenten voelen zich veilig 
tussen de grijze betonnen muren van de 
vu. dus plaatsen ze een wig die voor-
komt dat de veiligheidsdeur van hun 
afdeling telkens op slot valt. en laten ze 
hun laptops en gsm gewoon slingeren. 
op het klaptafeltje in de collegezaal, op 
hun bureau in hun werkkamer. Zelf zijn 
ze even weg. Koffie halen. naar de wc. de 
deur hoeft niet op slot.  
die consequente onderschatting van de 
risico’s komt Appelman in alle instellin-
gen waar hij werkt tegen. net als de angst 
om iemand aan te spreken. en het idee 
dat als er iets fout zit, collega’s wel ingrij-
pen. Hoe meer mensen er in een kamer 
aan het werk zijn, hoe makkelijker hij 
ongevraagd iets kan meenemen. Het zal 
wel goed zijn, het zal wel veilig zijn. 

Jammer alleen, dat dit gevoel van veiligheid onterecht 
is. de vu heeft gebouwen die openbaar zijn. Waar legi-
timatie bij binnenkomst niet verplicht is. en dieven 
die vorig jaar 170 keer toesloegen. Bij een inbraak in 
het initium (rechtenfaculteit) vorige maand werden 23 
laptops meegenomen. de inbreker wist waar hij moest 
zijn. ’s ochtends was hij al op verkenningstocht geweest.  
dat het een afgesloten afdeling is, was geen probleem. 
een wetenschapster hield de deur voor hem open. 
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Dieven sloegen 
vorig jaar 170 keer 
toe

Bij een inbraak 
bij Rechten 
zijn 23 laptops 
meegenomen

Wat doe je als je vermoedt dat 
iemand criminele plannen heeft? 
“Gewoon vriendelijk vragen of je 
iemand kunt helpen”, zegt hoofd 
beveiliging rob pel. “Als je dieven 
aanspreekt, willen ze zo snel mogelijk 
weg. Ze verzinnen een smoes en 
worden niet agressief.” Daarmee 
zouden ze namelijk de aandacht naar 
zichzelf trekken en de kans vergroten 
dat de politie gebeld wordt. Dat is 
juist niet hun bedoeling. 

Loopt iemand met je mee naar een 
afgesloten afdeling? Zorg dan dat 
diegene bij de persoon belandt 
met wie hij of zij een afspraak 
zegt te hebben. “Als je iemand 
binnenlaat, valt diegene onder jouw 
verantwoordelijkheid”, vindt pel. 

»

pakt een jerrycan met een vloeistof die hij 
niet mag hebben, bedankt de personeels-
leden en loopt de afdeling af. 
op andere dagen is zijn missie anders. 
dan loopt hij een werkkamer binnen en 
stopt hij mappen vol onderzoeksinfor-
matie in zijn tas. Kopieert hij computer-
bestanden. Altijd maakt hij foto’s van de 
dure spullen die voor het grijpen liggen. 
de ipads van het personeel. Hun laptops. 
een gsm die op een bureau ligt. 
Arjen Appelman is een man die altijd 
zijn opdrachtgevers teleurstelt. Als hij 
vooraf afspreekt wat hij zal meenemen, 
denken ze dat het hem niet zal lukken. de 
uitkomst is bitter. Want waarom kon hij 
eigenlijk die beveiligde afdeling oplopen? 
en waarom stopte niemand hem toen hij 
onderzoeksresultaten in zijn tas stopte?
die ingehouden irritatie van de leiding-
gevenden vindt hij niet erg. sterker nog: 
dat is zijn doel. Appelman is namelijk 
geen crimineel. Hij is veiligheidsconsul-
tant. dus geeft hij de buit altijd terug. en 
sluit hij zijn rooftocht af met een powerpointpresenta-
tie. Zodat personeelsleden leren waar het misging. en 
vooral: hoe ze in de toekomst echte diefstallen kunnen 
voorkomen. 

1 miljoen euro
van een gestolen ipad ligt de nederlandse regering niet 
wakker. van ontvreemde gevaarlijke stoffen wel. tot nu 
toe is het nog niet misgegaan. Wat er een enkele keer 
uit de laboratoria gestolen wordt, gebruikt een dief met 
verstand van zaken vermoedelijk voor de productie van 
drugs. om misbruik door terroristen te voorkomen, 
stelde de overheid een subsidie van 1 miljoen aan enkele 
universiteiten beschikbaar.
de vu bijt het spits af. er komen extra camera’s en bete-
re deurbeveiliging. Het alert maken van werknemers en 
studenten is het allerbelangrijkste wapen. Mystery visits 
door veiligheidsexperts als Arjen Appelman zijn daar 

Help!  
een crimineel



‘ Waarom waren zoveel vrouwen 
in de 19e eeuw vertaalster?’

  Nina Kuin, alumna Cultuurgeschiedenis en 
Boekwetenschap & Handschriftenkunde

UVA MASTERWEEK
28 OKTOBER T/M 4 NOVEMBER
Kies jouw master

MELD JE AAN OP WWW.UVA.NL/MASTERWEEK
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aldi gen
Bent u veeleisend? Zoekt u een werkgever met het DNA van een sterk
merk? Heeft u ondernemersgenen? Wilt u een functie met overtuiging
en passie invullen? Dan beschikt u in ieder geval al over de belangrijkste
eigenschappen voor ons toekomstig management.

Naast een behoorlijke dosis initiatief en prestatiedrang, waarderen 
wij vooral de persoonlijke eigenschappen sympathiek, communicatief
vaardig, empathisch vermogend en sociaal.
U past het beste bij ons als u beschikt over een pragmatische instelling,
een natuurlijke georganiseerdheid, u in staat bent een team te ent-
housiasmeren en positief te motiveren.
Dan heeft u aldi genen!

Voor ons verkoopbedrijf te Zaandam zijn wij op zoek naar een

Ondernemend toptalent
met een succesvol afgeronde studie. 

Wij kijken uit naar uw sollicitatie!

ALDI Zaandam B.V.
T.a.v. de heer R.I.F. Mulder,
Directeur
Postbus 1504
1500 AM Zaandam
Of via: zaandam@aldi.nl

HOE VER KIJK JIJ?
We leven in een snel veranderende samenleving, 
met grote maatschappelijke vraagstukken. Dat 
vraagt om mensen die verder kijken. Verder dan 
het voor de hand liggende, verder dan het bekende. 
Mensen die verder kijken zijn op hun plek bij de VU. 
De VU stimuleert haar medewerkers buiten hun 
eigen afdeling en eigen vakgebied te kijken. Om 
nieuwe wegen in te slaan. Om samen te werken aan 
toonaangevend onderzoek en onderwijs. De VU is 
een universiteit die midden in de maatschappij staat. 
Met de blik gericht naar buiten. VU is verder kijken.

Ben jij een medewerker van de VU? 
Kijk dan voor een overzicht van alle 
interne vacatures op:

WWW.VU.NL/VUNET/VACATURES

Ben jij geen medewerker van de VU 
maar wel geïnteresseerd om bij de 
VU te werken? Kijk dan op:

WWW.WERKENBIJDEVU.NL

E
en iphone en een laptop. 
populair onder gauwdieven en 
hoofddoelwit van mijn crimine-
le activiteiten van vandaag. om 
medewerkers en studenten erop 
te wijzen dat ze beter op hun 
spullen moeten passen, start de 

vu een speciale campagne. 
om te kijken of het echt zo erg is, ga ik op 
dievenpad. mijn regels zijn simpel. Als 
ik spullen onbeheerd zie liggen, maak ik 
een foto met mijn telefoon. vervolgens 
kijk ik of iemand mij op mijn rare gedrag 
aanspreekt. iets aanraken doe ik niet, ik 
heb geen enkele behoefte om door hoofd 
beveiliging rob pel en zijn bewakers 
opgebracht te worden.
ik begin bij de studieruimte op de begane 
grond van het hoofdgebouw. Hier zie ik 
meteen twee onbeheerde tassen staan. 
de ene is een gratis rugzakje waarin 
ongetwijfeld alleen een paraplu en 
muffe boterhammen met kaas zitten. de 
tweede, een prachtige rugtas met vogel-
motief, ziet er veelbelovend uit. niemand 
reageert als ik de spullen fotografeer.

Mijn eerste grote slag
ik ben een slechte dief. sluipen kan ik 
niet. Hoewel ik klein ben, kun je mij op 
mijn hakken drie gebouwen verderop al 
aan horen stampen. toch kijken studen-
ten niet op als ik een studieruimte na 
studieruimte binnenmarcheer, naar lege 
werkplekken loop en foto’s maak. 
in de mediaXperience sla ik mijn eerste 
grote slag. twee laptops kan ik op de 
foto zetten. Het is de vraag of het iemand 

Een laptop stelen 
is zo makkelijk

opgevallen zou zijn als ik die op mijn 
gemak in een tas geschoven had. 
ongetwijfeld hebben echte criminelen 
hier hun trucjes voor. op de Zuidas 
besteelt een in pak gestoken crimineel 
werknemers van grote financiële instel-
lingen. Hij ziet eruit alsof hij in dat pand 
werkt, dus niemand houdt hem tegen.
Bij het audiovisueel centrum van medi-
aXperience gaat het mis. ik maak een 
foto van een kast vol beamers als ik door 
een werknemer aangesproken word. Wat 
ik aan het doen ben? na mijn verklaring 
beaamt hij dat studenten die naast zijn 
kantoor aan het werk zijn, niet goed op 
hun spullen letten. “Ze zijn hartstikke 
gek.”
op naar de bibliotheek. daar had ik een 
mooie leren tas en simpele rekenmachine 
kunnen meenemen. een paar verdiepin-
gen hoger, bij de bibliotheek van sociale 
Wetenschappen, zie ik een iphone liggen. 
Als ik bijna met mijn neus erop gedrukt 
lig om een scherpe foto te maken, word 
ik aangesproken door de studente die 
aan de tafel ernaast zit. Ze heeft met 
een studiegenote afgesproken dat ze op 
elkaars spullen letten. een afspraak die 

duidelijk werkt. 
Al met al is mijn score voor een stampende dief zonder 
lef binnen twintig minuten bijzonder hoog. vijftien keer 
kon ik rustig een foto maken zonder dat iemand iets zei. 
mijn buit? twee laptops, negen tassen, een usb-stick, 
een zonnebril en een rekenmachine.

Letten studenten 
echt zo slecht op hun 
spullen? Redacteur 
Floor Bal probeerde 
het uit. 
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Voor een 
stampende dief 
zonder lef is mijn 
score bijzonder 
hoog

Veiligheid


