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Don’t judge a book by its cover

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE HUMAN 
LIBRARY: ZELFS KORT GESPREK 
HEEFT POSITIEVE IMPACT
Toine Bakermans

Rotterdam - In de Human Library 
lees je geen boeken, maar mensen. 
Interessante mensen, die je in het 
dagelijks leven niet snel spreekt. 
Klopt wat we denken over mensen 
op basis van de buitenkant wel met 
de werkelijkheid? Een vluchteling, 
een hooligan, een ex-crimineel, 
een transgender, een dakloze en 
een tienermoeder zitten klaar 
om hun levensverhaal te vertel-
len. In een open gesprek waarin 
alles gevraagd en besproken kan 
worden. Veel mensen hebben 
rare gedachten bij bepaalde doel-
groepen zoals bijvoorbeeld crimi-
nelen of anders zoals hierboven 
genoemd. De vooroordelen die 
mensen vaak hebben, zijn door-
gaans onterecht. En zeg nu zelf,  
het zou een gemiste kans zijn als  
je niet met deze mensen in gesprek 
gaat om wat meer over hun achter-
grond te begrijpen.

Durf jij het aan om je ‘vooroordeel’  
te ontmoeten? De Human Library is 
een beproefd concept van Deense  
oorsprong, dat mensen met elkaar  
in contact brengt om zo vooroordelen 
te onderzoeken en tegen te gaan.  
Net als in een gewone bibliotheek 
waar boeken toegang geven tot onbe-
kende werelden, biedt de Human 
Library bezoekers ook de mogelijkheid 
in de belevingswereld van een ander  
te stappen. Op een hele simpele 
manier: door onbevangen met elkaar  
in gesprek te gaan.

Twee maanden geleden ben ik  
benaderd door de Human Library  
om een boek te worden met als titel: 
Ex-crimineel, de locatie ‘Het 
Timmerhuis’ in Rotterdam. Het is een 
onderdeel van het stadhuis met mede-
werkers en directeuren van alle disci-
plines die de stad Rotterdam kent.  
De gedachte om met deze mensen  
in gesprek te gaan is spannend, want  

ik kan natuurlijk niet weten wat ze 
gaan vragen.

Bizar 
Eerst is er een ontmoeting met anderen 
boeken. Veel boeken doen het voor  
de eerste keer. We maken kennis  
en daarna doen we een opdracht  
om elkaar beter te leren kennen.  
We schrijven daarvoor twee waarheden 
en één leugen op een papiertje en dan 
gaan we tegenover elkaar zitten om  
de leugen te raden van de ander door 

vragen te stellen. Ik zit tegenover  
het boek ‘BDSM’, een keurige lange 
slanke man van ongeveer 45 jaar,  
flamboyante hoed, keurig in het pak  
en een bordeaux rood overhemd aan, 
om zijn vinger een grote zilveren ring 
die op een klauw van een vogel lijkt  
en in zijn hand een wandelstok met 
zilver beslag. Op zijn lijstje heeft  
hij drie korte beweringen geschreven:  
Hij is psychiatrisch patiënt. Zijn lieve-
lingskleur is rood. Hij heeft vier 
vriendinnen.

Ik prikte er meteen doorheen, zijn  
lievelingskleur was niet rood, maar 
zwart. Het betekende dus dat hij toch 
een psychiatrisch patiënt was, en dat 
voor een keurige goedlachse man. Ik 
kon me het niet voorstellen, hoe dan? 
vroeg ik, en waarom ben je zo goed 
gestemd. Zijn antwoord: 24 oktober 
2019 stap ik uit het leven, een bericht 
wat hem al dagen goed stemde. Het is 

bizar om zoiets te horen en het kwam 
bij mij binnen als een donderslag bij 
heldere hemel, ik heb daarna nog lang 
met hem gesproken. Wat een verhaal 
en wat een interessante man, bizar dat 
hij niet met zichzelf kon leven, maar 
wat een verhaal, zelden ben ik zo 
onder de indruk geweest.

Plastic zak
Mijn verhaal als ex-gedetineerde in het 
‘Timmerhuis’ ging niet echt om mijn 
verhaal als crimineel, maar meer om 
hoe het mij is vergaan toen ik uit de 
gevangenis ben gekomen. Het waren 
vooral ambtenaren die zich bezig 
hielden met de gedetineerden die  
net uit de gevangenis zijn ontslagen. 
En daar kon ik wel over vertellen.  
In Rotterdam begrijpen ze nu waarom 
het recidivecijfer zo hoog is en dat 
mensen vaak niet meer bezitten dan 
een plastic zak met wat persoonlijk 
bescheiden.

Dat de Human Library een grote 
impact kan hebben op zowel lezers  
als boeken, was ons als organisator 
bekend, dankzij de vele positieve  
reacties na iedere editie. Maar er  
was nog nooit een wetenschappelijk  
onderzoek gedaan naar de methode. 

Masterstudent Psychologie Anna 
Handke heeft haar masterscriptie 
over de Human Library geschreven, 
in Groningen. De belangrijkste  
conclusie is dat zelfs een kort gesprek 
al een positieve impact kan hebben  
op de relatie tussen verschillende 
groepen in de samenleving.

www.thehumanlibrary.nl

Toine Bakermans  
is docent beeldende kunst  
en Trajectbegeleider bij  
De Nieuwe Kans in Rotterdam

Toine Bakermans is zelden zo onder de indruk geweest.

‘In Rotterdam 
begrijpen ze 
nu waarom 
het recidivecijfer 
zo hoog is’
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Amsterdam – ‘Graag wil ik 
mezelf aan u voorstellen. 
Ik woon sinds een jaar of 
acht in Amsterdam Oost. Als 
geboren en getogen Veen-
endaler vind ik Amsterdam 
echt een geweldige stad.’ Het 
is Semra Aytemur die ons 
dit schrijft. In 2008 kwam ze 
naar de hoofdstad om als 
griffier bij een van de megas-
trafkamers van het Gerechts-
hof Amsterdam te werken. 
Ze schrijft: ‘Hoewel het 
werk ontzettend leerzaam 
was, wilde ik heel graag de 
advocatuur in. En dat heb 
ik na vier jaar ook gedaan.’ 
En na vijf jaar in de advoca-
tuur te hebben gewerkt is 
ze een trotse zelfstandiger 
met een advocatenpraktijk, 
020 Advocatuur, aan de 
Linnaeusparkweg. ‘Ik ben 
momenteel bezig wat meer 
ruchtbaarheid te geven aan 
mijn kantoor.’
En in zo’n geval staat de 
redactie van de Bonjo al snel 
op de stoep, tuk op nieuwe 
gezichten in de strafrechtad-
vocatuur. 

De oprichtster van 020 Advoca-
tuur, mr. S. Aytemur, afgestudeerd in 
Utrecht, doet zelf open en gaat voor 
naar het kantoor in het zorgvuldig 
gerestaureerde pand. Niet alle kamers 
zijn gevuld; er komen binnenkort nog 
collega’s bij. De praktijk richt zich op 
minderjarigen en volwassenen, van 
een simpele winkeldiefstal tot een 
grootschalig politieonderzoek gericht 
op ernstige misdrijven. 
Semra Aytemur, binnenkort 34 jaar: 
‘Ik volgde strafrecht op de universiteit 
in Utrecht. Ik vind het interessant dat 
mensen in aanraking met criminaliteit 
komen en wat hun beweegredenen 

zijn. Het is bijzonder, want de grens 
tussen het wel en het niet plegen van 
een strafbaar feit is soms heel dun en 
als je dan die grens eenmaal over bent, 
verandert er zo veel in je leven. Je hebt 
het hele apparaat van justitie tegen. Ze 
kunnen alle dwangmiddelen toepassen, 
ze mogen van alles. En jij hebt alleen 
maar je advocaat. En als die het dan 
niet goed doet, dan zit je behoorlijk in 
de penarie.’ 

Bezopen
Dat is ook de reden waarom Aytemur 
geen ambities heeft om officier van 
justitie te worden. Ze hebben haar niet 
nodig, want justitie is zo al machtig en 
sterk genoeg. Aytemur: ‘Ik kan daar 
het verschil niet maken. Als officier 
heb je allerlei regels waaraan je je 
moet houden. Ik denk dat je ontzettend 
veel lef moet hebben, wil je als officier 
een keer iets afwijkends doen. En dan 
krijgt zo iemand weer van alles over 
zich heen.’
Semra Aytemur vindt het heerlijk dat 
ze zelfstandig is en zelf heel veel mag 
bepalen. Ze hoort wel eens mensen 
zeggen: ‘Ja, jij staat criminelen bij,’ 
Mensen vinden dat slachtoffers de 
meeste rechtshulp nodig hebben. 
Maar dan moet je niet bij Aytemur 
zijn. Als de vervolging eenmaal is 
aangevangen, ziet zij de verdachte 
als de zwakste schakel tijdens het 
strafproces. 
Aytemur stuit vaak op onbegrip 
vanwege haar vak. En ze probeer het 
dan uit te leggen aan mensen in haar 
omgeving. Ze geeft ze dan een duw 
en zegt dan: ‘Als dit pijn doet dan is 
dat mishandeling. Weet jij dat? Maar 
dat begrijpen ze dan niet. Ook legt ze 
uit dat het vaak genoeg voorkomt dat 
iemand valse aangifte doet. En dan 
hoef je maar één iemand te hebben, 
een vriend van de aangever, die zegt 
dat hij het heeft gezien. En dat is dan 
voldoende om iemand te veroordelen. 
En dan krijgt zo iemand een strafblad. 
Dan kan alles misgaan, geen Verkla-
ring Omtrent Gedrag, problemen met 
de woning, en ontslag.’

Semra Aytemur komt – nu ze zelfstan-
dig is – vaker in bajesen om haar clien-
tèle van diverse pluimage te bezoeken. 
En Aytemur beperkt zich niet alleen tot 
de noodzakelijke bezoekjes vlak voor 
de zittingen. Ze wil vaker om de ver-
dachte niet aan zijn lot over te laten. 

Roemeense zakkenrollers
Hot zijn op dit moment de Roemeense 
zakkenrollers. Aytemur: ‘In dit soort 
zaken is het belangrijk om meteen in 
het begin te voorkomen dat cliënt in 
voorarrest komt. Door aan te geven dat 
er geen sprake is van vluchtgevaar en 
dat verdachte een vast adres heeft in 
Nederland of in Roemenië. Dan ga ik 
met de familie om de tafel of aan de 
telefoon zitten om zo veel mogelijk in-
formatie te krijgen om die aan de recht-
bank voor te leggen. Maar als iemand 
eenmaal in voorarrest zit, is het vaak 
lastiger om hem eruit te krijgen. In het 
geval dat er genoeg bewijs is, moet ik 
een strafmaatverweer voeren en dan 
probeer ik uiteraard er zo min mogelijk 
straf uit te slepen.’ Een Nederlander die 
voor de eerste keer zakken rolt, krijgt 
120 uur taakstraf, waarbij Roemeense 
zakkenrollers meestal gevangenisstraf-
fen krijgen. Dit is niet rechtvaardig. Ik 
hoor de laatste tijd van collega’s dat ze 
flink onderuit de zak krijgen. Het is af-
schrikking. Prima als je preventief wilt 
straffen om te voorkomen dat iemand 
het weer gaat doen, maar dan moet je 
consequent zijn en niet hoger straffen 
als het een Roemeen betreft.’

Heel kwalijk
Semra Aytemur zegt dat ze van kinds 

af aan al een heel sterk rechtvaardig-
heidsgevoel heeft. ‘Het gevoel voor an-
deren te moeten opkomen die dat zelf 
niet kunnen.’ En dat wordt alleen maar 
versterkt door wat ze ziet en hoort over 
het gedrag van justitie. Aytemur: ‘Ik 
had lang geleden een keer een zaakje, 
niet heel heftig, maar mijn broek zakte 
ervan af. Het ging om een heel klein 
dossier over een poging tot zware 
mishandeling. Het verwijt was dat mijn 
cliënt bij een metrostation een steen 
in de richting van iemands hoofd had 
gegooid. De vrouw in kwestie moest 
bukken anders had ze die steen tegen 
haar hoofd gehad, een poging tot zware 
mishandeling compleet met een proces 
verbaal van de politie die de beelden 
hadden bekeken en een aangifte van die 
mevrouw. En toen dacht ik, kom laat ik 
ook eens die camerabeelden bekijken 
van dat metrostation aan de Amster-
damse Boelelaan. Ik naar het politiebu-
reau en zie daar dat die steen niet eens 
bij de voeten van die mevrouw is te-
recht gekomen. Er is niets en niemand 
geraakt, dus helemaal geen poging tot 
zware mishandeling. Maar ja, zo staat 
het omschreven in het proces verbaal. 
Dat is toch echt heel kwalijk. Als ik 
niet was gaan kijken was die verdachte 
gewoon veroordeeld.’

Adviesje
Doen we nog even de ministersvraag? 
‘Never nooit niet’ zou ik minister wil-
len worden. Ik wil niks met politiek te 
maken hebben. Het boek ‘Niet spreken 
met de bestuurder’ heeft mijn blik op 
de politiek veranderd. In je eentje kunt 
niks bereiken in de politiek. En ook 

met je partij ben je afhankelijk van de 
ander. Willen jullie vóór dit stemmen, 
dan stemmen wij voor jullie motie. 
Vriendjespolitiek. Maar vooruit, een 
adviesje aan de minister moet kunnen: 
de verdediging moet meer mogelijkhe-
den krijgen, een sterkere positie in het 
strafrecht. En ik zou willen voorkomen 
dat slachtoffers kunnen meebeslissen 
in de zaak van een verdachte. En ik zou 
de minister adviseren om de strafop-
legging aan te pakken, zodanig dat er 
meer inhoud aan het na-traject wordt 
gegeven. Dus niet dat mensen die al 
heel lang vastzitten, zonder enige bege-
leiding vrijkomen en met een plastic-
zak buiten staan en geen ondersteuning 
krijgen bij de re-integratie. Dat wordt 
wel geprobeerd met de voorwaardelijke 
invrijheidstelling (v.i.), maar dat kan 
nog veel beter, meer op het individu 
gericht. 
En dan verder is het belachelijk dat de 
Reclassering niet bereid is een straf-
advies te formuleren als een verdachte 
niets wil zeggen over de strafbare fei-
ten. Je kunt toch praten over iemands 
persoon, wie ben je, waar kom je 
vandaan? En dan als nog een strafad-
vies formuleren voor als de persoon 
strafbaar wordt bevonden. Welke straf 
is gepast voor deze persoon? Daar moet 
meer inhoud aan worden gegeven. En 
ja, dan nog wat. Het is totaal onwen-
selijk dat ik, als ik getuige-onderzoek 
wil doen of bepaalde onderzoekwensen 
heb, aan de officier om toestemming 
moet vragen. Dat staat gewoon in ons 
wetboek. De verdedigingsrechten mo-
gen wel wat gelijker getrokken worden. 
Zo, genoeg geklaagd.’ 

Gloednieuw: Semra Aytemur
ZE GAAT VOOR HET
ECHTE ADVOCATENWERK:
STRAFRECHT

interview
Paul Grijpma

Semra stuit op veel onbegrip vanwege het vak.
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Strafzaak? Neem geen advocaat, neem een strafrechtadvocaat!
Vrijheid van advocaatkeuze is een belangrijk recht.
U bent niet verplicht zich bij te laten staan door de 
advocaat die u op het politiebureau bezocht heeft. Deze 
‘piketadvocaat’ hoeft helaas geen deskundige te zijn op 
het gebied van strafrecht.

Sommige advocaten doen maar een paar strafzaken per 
jaar. Natuurlijk volstrekt onvoldoende om deskundig te 
worden en te blijven op strafrechtelijk gebied. Zo kan het 
gebeuren dat de advocaat die u bijstaat in uw strafzaak 
zich voornamelijk bezighoudt met familierecht. Wij vinden 
dit een onwenselijke situatie. Regelmatig nemen wij 

zaken over van andere advocaten. Vaak zijn wij daarbij 
geconfronteerd met dossiers waarin men steken had 
laten vallen.

Ons kantoor behandelt uitsluitend strafzaken. Uw dossier 
wordt bij ons niet door één advocaat, maar door een team 
van specialisten zorgvuldig onder de loep genomen. Wij 
verdiepen ons voortdurend in de laatste ontwikkelingen 
op strafrecht gebied. Wij beseffen dat onze gedetineerde 
cliënten regelmatig bezocht willen worden om de 
voortgang van hun zaak te bespreken. Wij voldoen aan die 
behoefte!

Ons kantoor is betrokken bij grote strafzaken, maar of u 
nu verdacht wordt van fietsendiefstal of van moord; wij 
zien in elke zaak het belang van een goede verdediging. 

Wij treden op in het hele land en doen dat ook op basis van 
toevoeging (pro deo). Goede rechtsbijstand hoeft dus niet 
duur te zijn! Neem vrijblijvend contact met ons op:

Bel gratis: 0800-WEENING (0800-933 64 64).

Mensonterend, Kafka had het niet kunnen bedenken

‘ONS SYSTEEM KNIJPT 
HONDERDDUIZENDEN MENSEN UIT’

Redactie blij met cartoons

Franz Kafka beschrijft nachtmerrieachtige onheilspellende sfeer

Tot zijn verbazing en opluchting krijgt 
hij een lening van de bank waarmee hij 
alles kan aflossen. Dit is wel van korte 
duur. Na enkele dagen vallen nieuwe 
brieven en rekeningen op de deurmat. 
Van afzenders waarvan Demo nog 
nooit heeft gehoord en met bedragen 
die hij op geen enkele manier kan ver-
klaren. Weer krijgt hij te maken met 
loonbeslag. De conclusie: hij zal nog 
vele jaren of zelfs zijn hele leven te 
maken hebben met loonbeslag en dus 
met een leven in armoede. De gevange-
nisstraf was beperkt maar de echte straf 

is levenslang. De Tsjechische schrijver 
Kafka* had het niet kunnen bedenken. 
Hyena’s bijten naar hun prooi, maar 
ook naar elkaar. Dat is het beeld dat ik 
van schuldeisers krijg: We willen alle
maal geld zien maar ik mag eerst. Als 
ik met hem klaar ben, dan mag jij. En 
als ik een manier kan bedenken om nóg 
meer veren van deze kale kip te plukken 
dan zal ik dat zeker niet nalaten.

Uitgeknepen
Tijdens het kijken naar de documen-
taire zat ik de haren uit mijn hoofd  
te trekken. Niet alleen omdat ik het 
gevoel heb dat ik Demo heb leren 
kennen en ik heel veel bewondering 
heb voor zijn doorzettingsvermogen  
en veerkracht – hij kreeg bij de voor-
vertoning van de documentaire ook 
zeer terecht een staande ovatie.
Ik ben vooral boos omdat er 

Gerrit van der Meer

Den Haag - De documentaire ‘Lost 
Boys, 5 jaar later’ wil niet meer uit 
mijn hoofd. Het verhaal van Demo, 
die heel hard werkt om zijn schul-
den af te lossen, maar steeds weer 
keihard wordt teruggeduwd, is 
schokkend en niet te bevatten.
Demo heeft een verleden bij de 
bende ‘Bloods’ en heeft in de 
gevangenis gezeten. Maar hij heeft 
in volle overtuiging besloten om 
zijn leven op de rit te krijgen en  
dat lijkt prachtig te lukken. Hij 
heeft een baan als reporter bij 
radiostation FunX, is genomineerd 
voor een belangrijke radioprijs en 
is manager van een label bij een 
platenmaatschappij. Zo verdient 
hij een salaris waar hij prima van 
zou kunnen leven.

Zou kunnen, want er is één grote hin-
dernis. In de gevangenis kon hij geen 
rekeningen betalen en daardoor had hij 
bij zijn vrijlating een schuld. Zodra de 
schuldeisers in de gaten krijgen dat hij 
wat geld heeft, storten ze zich als aas-
gieren op hem. Hij heeft nu wel een 
inkomen maar dat betekent niet dat hij 
alle rekeningen tegelijk kan betalen. 

En zeker niet alle boetes, incasso- en 
administratiekosten. Ook niet als hij op 
een absoluut minimum leeft.
De schulden lopen volkomen auto-
noom op en dat geldt niet voor zijn 
inkomen. Een rekening van nog geen 
700 euro kan door incasso- en admi-
nistratiekosten in korte tijd oplopen 
naar meer dan 2.000 euro. Dit is nog 
maar een van de vele voorbeelden. In 
het begin leest Demo nog alle brieven 
die hij krijgt en reageert hij ook overal 
op. Hele dagen zit hij aan de telefoon. 
Telkens stuit hij daarbij op de betonnen 
muur van ‘het systeem’. De medewer-
kers die hij belt, kunnen geen andere 
uitleg geven dan: ‘Helaas meneer, zo 
is het systeem’.

Kafka*
Demo’s schulden zijn inmiddels ver-
dubbeld en opgelopen tot € 60.000,-. 

Telkens stuit 
Demo op de 
betonnen muur

Bezoekers waren 
geschokt, boos 
of beschaamd

* Franz Kafka (1883-1924). 
Zijn werk lijkt zich onder meer te kenmerken door een nachtmerrie
achtige, onheilspellende sfeer (als kafkaësk bekend geworden) waarin 
de bureaucratie en de onpersoonlijke maatschappij steeds meer greep 
krijgen op het individu. Kafka’s oeuvre wordt wel gezien als symbool 
voor de ontwortelde mens in de moderne tijd. Sommigen zijn echter 
van mening dat het werk van Kafka juist een poging is, in een ogen
schijnlijke strijd met ‘hogere machten’, het initiatief terug te geven 
aan de individuele mens, die uiteindelijk zelf zijn keuzes maakt en 
daarvoor verantwoordelijk is.

Van de redactie

Amsterdam – Tot onze grote 
vreugde ontvingen wij onlangs 
strips van Sebastiaan de K. die 
in de PI Alphen a/d Rijn verblijft. 

Hij was ingegaan op onze oproep om 
creatief werk naar de redactie te sturen. 
En dat deed Sebastiaan, speciaal voor 
onze krant maakte hij zes strips. 

In de PI heeft hij ook al tachtig  
illustraties gemaakt voor een door  
hem en andere gedetineerden gemaakt 
kinderleesboek dat in de bajes-biblio-
theken ligt.

Sebastiaan de K. verblijft aan de 
Maatschaplsaan in Alphen a/d Rijn, 
reg. #8130221, unit Zuid, afdeling F, 
cel 22. Zie ook contactadvertentie 
1819 van Sebastiaan 

honderdduizenden mensen zijn die 
door ons huidige systeem volledig 
worden uitgeknepen. Het systeem ziet 
geen mensen, maar alleen geld. Het 
systeem is dus letterlijk mensonterend.
In de bioscoopzaal waren alle bezoe-
kers na de voorvertoning geschokt, 
boos of beschaamd. Maar geen van de 
aanwezigen kon vertellen hoe we aan 
dit verrotte systeem een eind gaan 
maken. Deeloplossingen zijn er veel – 
en daar gaan de overheid en alle 
andere betrokkenen ook mee aan de 
slag – maar dé totaaloplossing is niet 
voorhanden. Echt onthutsend is: het 
systeem is hiervoor te ingewikkeld. 
Zie ook pagina 31 

Gerrit van der Meer is voorzitter 
van de Landelijke Cliëntenraad. 
Dit artikel stond eerder op de site  
van de Landelijke Cliëntenraad.

Talle Galama: ‘Regel de boel al in de bajes.’

Talle Galama

Amsterdam - Tijdens het werken 
bij het Juridisch Spreekuur 
Gedetineerden in Amsterdam 
stuiten wij vaak op vragen van 
gedetineerden die te maken 
hebben met situaties die zich zowel 
binnen als buiten de PI’s voordoen. 
Daarom is het handig om als gede-
tineerde een overzicht te hebben 
van meest gestelde vragen. Dit 
keer komen drie zaken aan bod 
die elke gedetineerde geregeld 
moet hebben tijdens de detentie, 
omdat deze kunnen zorgen voor 
een betere voorbereiding op het 
moment van vrijkomen.

Het hebben van een DigiD
Het is heel belangrijk om tijdens de 
detentie te beschikken over zoveel 
mogelijk persoonlijke gegevens.  
Op die manier kunnen de verschillende 
instanties buiten de PI sneller helpen. 
Wat daarom vooral erg belangrijk is, is 
het hebben van een DigiD. Een DigiD 
is eigenlijk een digitale identiteitskaart, 
zodat overheidsinstanties weten dat ze 
ook echt met jou te maken hebben. Op 

Tips van Talle: Zorg voor DigiD, 
overzicht van schulden en regel woonruimte

die manier kun je dan ook online  
zaken met hen regelen. In het 
Re-integratiecentrum (RIC) kun je  
via internet een DigiD-code aanvragen. 
De activeringscode die je krijgt, wordt 
naar je huisadres gestuurd. Familie, 
huisgenoten of goede vrienden kunnen 
je DigiD-code eventueel voor je acti-
veren. Als je op het adres van de PI 
staat ingeschreven, kun je het mail-
adres gebruiken dat je van je casema-
nager krijgt. De activeringscode zal 
dan naar het adres van de inrichting 
worden gestuurd. De aanvraag kan 
ongeveer drie tot vijf werkdagen 
duren.

Maak een overzicht van 
eventuele schulden
Het is verstandig om bij de beginfase 
van de detentie al stil te staan bij even-
tuele schulden. Als je nog geen schul-
den hebt, kunnen deze namelijk tijdens 
detentie wel ontstaan. Als je al wel 
schulden hebt, kunnen deze tijdens 
detentie hoger worden, en daar zit 
niemand op te wachten. Dit kan je 
voorkomen door op tijd een overzicht 
te maken van schulden waar je van op 
de hoogte bent. Het RIC kan hierbij 

helpen door samen met jou contact  
op te nemen met schuldeisers. Op het 
moment dat er al schulden bestaan, 
kun je vragen of schuldeisers de schul-
den (en bijbehorende rentes) kunnen 
bevriezen. Dat houdt in dat de schul-
den dan tijdens detentie niet nog verder 
kunnen oplopen. Ook kan de gemeente 
helpen, door voor jou of met jou samen 
een betalingsregeling te treffen 

waardoor bijvoorbeeld maar een deel 
van de schulden afbetaald hoeft te 
worden. Maak daarom dus een over-
zicht, zodat je geen onvoorziene  
schulden laat oplopen of ontstaan!

Regel woonzaken op tijd!
Een belangrijke voorwaarde van re-
integratie is woonruimte. Wat je hier-
voor tijdens je detentie al kan doen is 

op tijd regelen dat je jezelf inschrijft 
als woningzoekende als je nog geen 
woning hebt. Dit is echter niet altijd 
gratis en de wachttijden voor een 
woning zijn ook vaak fors. De casema-
nagers of de medewerkers van het RIC 
kunnen jou hierbij helpen. Om op een 
woning te reageren, moet de eindda-
tum van je detentie bekend zijn. 
Bovendien moet de rest van je straftijd 
minder dan 2 maanden zijn. Je kunt 
ook een particuliere verhuurder bena-
deren. Bij particuliere verhuurders 
betaal je meestal wel extra kosten, 
zoals borg en een extra maand huur.

Als je al wel een woning hebt, is het 
belangrijk te zorgen dat de huur wordt 
doorbetaald of dat je deze opzegt als  
je niet langer wil terugkeren naar die 
woning. Je gemeente wil soms je huur 
doorbetalen als je in detentie zit.  
Je kunt dit uitzoeken in het RIC of  
via je casemanager. Huurdoorbetaling 
is niet mogelijk als er meer volwasse-
nen op het adres wonen of als er een 
huurachterstand is.
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mensen die van gefinancierde rechts-
bijstand afhankelijk zijn. Daarom is 
het voor de rechtsstaat belangrijk dat 
de sociale advocatuur niet leegloopt.’ 
Zo voegt Buruma zich in het rijtje 
mensen dat vindt dat het met de rechts-
staat de verkeerde kant op gaat. Hij 
vindt dat de balie maar zeker ook het 
kabinet een oplossing moet vinden.  
Bij het kabinet rammelt hij voorlopig 
vergeefs aan de deur. Hij is niet de 
enige. 

Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, Amsterdam
Bezoekgroep De Geniepoort, Boskoop
Bezoekgroep De Geniepoort, Alphen aan de Rijn

Bezoekgroep Vreemdelingengevangenis Schiphol-Oost, Amsterdam
Bijzonder Jeugdwerk Brabant, Deurne
Bond Belangenbehartiging Gedetineerden (BBG), Den Bosch

HET UITVOERINGSINSTITUUT 
SNAPT ER NOG STEEDS NIETS VAN
Van de redactie

Amsterdam – Onder de titel ‘Bij 
het UWV begrijpen ze er niks 
van’ berichtten we in de vorige 
editie over de correspondentie 
tussen gedetineerde E. van Delft 
met het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekering (UWV). 
Het ging over de wijze waarop 
gedetineerden worden geacht in te 
loggen op werk.nl om alvast zaken, 
zoals uitkeringen en dergelijke, te 
regelen voor zij de gevangenis ver-
laten. Dat kan alleen met een SMS-
code. Waarop gedetineerde Van 
Delft terugschreef dat in de bajes 
mobiele telefoons niet zijn toege-
staan en hij verzoekt dan ook met 
passende maatregelen te komen. 
Het UWV adviseert vervolgens het 
te proberen met een ‘gesproken 
SMS-bericht’ via een vaste tele-
foonlijn. Je kan dat via Mijn DigD 
instellen. Van Delft schreef terug 
dat er ook geen sprake is van een 
vaste telefoonlijn waarmee die kan 
worden gerealiseerd. Veel te inge-
wikkeld, daar is de tijd niet voor en 
is de logistiek in de bajes niet op 
ingesteld. 

Van Delft kreeg onlangs een eerste ant-
woord en leidt ons vervolgens door de 
daarop volgende correspondentie.: 

Reactie van UWV

Van de redactie

Den Haag - In het jaarverslag 
van de Nederlandse Orde van 
Advocaten (NOvA) over 2018 luidt 
Johan Rijlaarsdam, de algemene 
deken, de noodklok over de staat 
van de rechtsstaat. We citeren: 
Politici die bepleiten dat rechters 
door de Tweede Kamer beoor-
deeld kunnen worden of bewoners 
van bepaalde wijken strenger 
willen straffen.’ Maar ook ‘grote 
aantal strafbeschikkingen van het 
Openbaar Ministerie (OM) waar-
door betrokkenen een strafblad 
hebben gekregen zonder rechterlij-
ke toets.’ En de ondercapaciteit bij 
het OM en de politie. De werkdruk 
bij de rechters. Sociale advocaten 

die zich niet meer kunnen veroor-
loven op te komen voor mensen 
die het financieel krap hebben. 
 
‘Het gevaar ligt op de loer dat we  
het zicht verliezen op de waarde van 
onze rechtsstaat.’ En: de overheid lijkt 
advocaten steeds meer weg te willen 
filteren. Te weinig realiseren politieke 
mensen zich dat de kernwaarden van 
onze samenleving zijn: onafhankelijk-
heid, onpartijdig, deskundig, integer  
en vertrouwelijk. 

Wie maalt daar nog om in de boreale 
samenleving? Rijlaarsdam maakt zich 
terecht zorgen. Bonjo deelt die zorgen. 
Vanuit de poriën van onze organisatie. 
Vanuit onze lange geschiedenis. 

Johan Rijlaarsdam maakt zich terecht zorgen.

Deken Johan Rijlaarsdam maakt zich zorgen over rechtsstaat. 

Deken Nederlandse Orde 
van Advocaten luidt een noodklok

Ybo Buruma: ‘Sociale advocatuur mag niet leeglopen.’

OOK RAADSHEER HOGE RAAD CONSTATEERT DAT 
DE TOEGANG TOT HET RECHT OP HET SPEL STAAT
Van de redactie

Den Haag - Ybo Buruma, raads-
heer in de Hoge Raad, voerde het 
woord op de Gerbrandylezing van 
de Nederlandse Orde van Advoca-
ten (NOvA). Hij constateert in die 
lezing dat er nogal wat mensen zijn 
die het vertrouwen in de rechts-
staat kwijt zijn. De toegang tot 
het recht staat onder druk con-
stateert hij. ‘Het is ongemakkelijk 
als minvermogende burgers met 

een juridisch probleem door de 
prijsprikkels (lees eigen bijdragen) 
afzien van het inschakelen van 
rechtsbijstand, terwijl ze wel het 
recht aan hun kant hebben. 

De toegang tot het recht is een pro-
bleem voor de overheid en de samenle-
ving. Er is iets mis als een derde deel 
van de bevolking dat toch al niet veel 
vertrouwen in de overheid heeft de 
weg naar het recht niet kan vinden.’  
Er staat fairness op het spel voor Ybo Buruma

Beste meneer Van Delft, 
Ik kan mij voorstellen dat het 
als gedetineerde niet mogelijk 
is om met de smscontrole of 
DigiDapp in te loggen. Zoals 
mijn collega’s al eerder hebben 
aangegeven kunnen wij deze 
procedure helaas niet verande
ren. Uit uw gegevens blijkt dat 
u geen recht op een uitkering 
vanuit UWV heeft als u uit 
detentie komt. Wellicht dat u 
recht heeft op een bijstandsuit
kering via de Gemeente. Als er 
tegen die tijd geen passende 
oplossing is, dan wil ik u advise
ren om contact op te nemen 
met de Gemeente. Wellicht dat 
zij hiervoor een passende 
oplossing hebben. Ik vertrouw 
erop dat ik u voldoende geïn
formeerd heb en ik wens u een 
prettige dag. 
Met vriendelijke groet, 
Nathalie Verberkmoes 

Mijn reactie 

Geachte mevrouw Van Helvoirt, 
Het gaat er niet om dat ik niet digitaal 
vaardig ben, maar dat het inloggen 
door het UWV onmogelijk wordt 
gemaakt voor gedetineerden, zoals ik 
eerder al meldde. Het is voor ons niet 
mogelijk ‘even’ naar de gemeente te 
lopen, zoals u zich wellicht kunt voor
stellen. Door het inloggen alleen met 
SMScode mogelijk te maken, sluit u 
een bevolkingsgroep buiten die niet 
meer kan inloggen. Bovendien gaf 
mevrouw Kapteijn aan dat de inlog
metSMS door het DigiD is opgelegd. 
Dat is niet waar. Ik heb de vraag 
gesteld aan DigiD en heb zwart op wit 
het bewijs dat dit een beslissing is van 
het UWV, en niet van DigiD. U zou mij 
en alle gedetineerden een plezier doen 
de SMScode optioneel te houden.  
Ik hoop ook dat u kunt begrijpen dat ik 
mij alles behalve serieus genomen 
voel... 
Groet, 
E. van Delft 

Beste meneer Van Delft, 
Als het voor u niet mogelijk is  
de aanvraag voor de bijstands
uitkering digitaal te doen dan 
kunt u contact opnemen met 
gemeente. Er zijn veel mensen 
die niet digitaal vaardig zijn.  
Om hierin tegemoet te komen 
heeft iedere gemeente hier zijn 
eigen oplossing voor. De 
gemeente waar u zich wilt vesti
gen kan u hier meer over vertel
len. Ik vertrouw er op u hiermee 
voldoende geïnformeerd te 
hebben en wens u een prettige 
dag. 
Met vriendelijke groet, 
Tamara van Helvoirt

Oftewel: het UWV draait - zoals 
gewoonlijk - om het probleem heen  
dat zij hebben gecreëerd en neemt geen 
verantwoording. Wat een verrassing 
(not!)! Zoals ik al zei, wordt er verder 
niet meer gereageerd - of in elk geval 
kan ik de reactie niet vinden. Hoe dan 
ook, het wordt voor ons lastiger zaken 
te regelen via het UWV en via werk.nl 
(in tegenstelling tot wat ik eerder 
meldde, geldt de verplichting voor het 
gebruik van een SMS-code voor beide 
sites...) 

DeBonjo heeft zelf als redactie nog 
gebeld met het UWV om na te gaan of 
wat Van Delft ons aanreikt, ook klopt. 
En ja: het klopt. Het UWV heeft met 
het oog op de uitvoering van de wet  
op de privacy het geregeld zoals uit  
de correspondentie blijkt. Niet zo raar, 
overigens, als je er zoals bij het UWV 
vanuit gaat dat iedereen een computer 
heeft en dus met die computer kan 
handelen. Niet dus. Zolang we in de 
bajesen geen computers hebben, kan er 
dus van binnenuit niks op gang worden 
gebracht. Lijkt een aandachtspunt voor 
de minister van rechtsbescherming. 
Een gedetineerde zal zonder regeling 
met het UWV naar buiten gaan en 
moet het eenmaal buiten, maar zien te 
regelen.

Met wie van het UWV heeft 
Van Delft post gehad: 
Bodine Corré, Rianne Kapteijn, 
Nathalie Verberkmoes en 
Tamara van Helvoirt 

Beste meneer Van Delft, 
U geeft aan dat u dus ook geen 
ingesproken sms kunt ontvangen 
op de vaste telefoon. Het is 
alleen zo door DigiD opgezet 
dat vanaf mei 2019 alleen nog 
ingelogd kan worden via een 
smscontrole of DigiDapp. 
Wij kunnen deze procedure 
helaas niet veranderen. Voor 
meer info verwijs ik u graag 
naar digid.nl of naar telefoon 

nummer: 088 123 65 55 
(lokaal tarief) voor uw vraag. 
Met vriendelijke groet, 
Rianne Kapteijn

Mijn reactie 

Geachte mevrouw Verberkmoes,
U geeft aan dat ik geen recht meer heb 
op een uitkering. Op dit moment klopt 
dat, maar voor zover ik weet, moet een 
bijstandsuitkering ook worden aange
vraagd via werk.nl, klopt dat? In dat 
geval zal ik toch in de bajes moeten 
kunnen inloggen. 
Met vriendelijke groet, 
E. van Delft 

Uiteraard reageert het UWV niet 
inhoudelijk. Helaas zijn mijn mogelijk-
heden van binnen de gevangenis hier 
op - ook omdat het UWV verder niet 
meer reageert, behalve met: 

Hierop heb ik per brief contact gezocht 
met het DigiD. Zij schreven mij terug 
dat zij géén verplichting aan het UWV 
hebben opgelegd die verandering door 
te voeren. Dus gingen we verder.

Mijn bericht 

Geachte mevrouw Kapteijn, 
Ik heb uw bericht van 19 februari 
gelezen en inmiddels heb ik eindelijk 
tijd gehad DigiD te bellen, zoals u  
suggereerde. Het gaat om het inloggen 
vanaf 15 mei 2019 met een SMScode 
of via de app. Het zal u misschien  
verbazen, maar ik heb van hen te horen 
gekregen dat wat u zegt, niet klopt. 
U schreef mij ‘Het is alleen zo door 
DigiD opgezet dat vanaf mei 2019 
alleen nog ingelogd kan worden via 
een smscontrole of DigiDapp.’ 
Volgens de mensen bij DigiD is dat  
niet zo. Zij zeggen dat het UWV dit  
zelf heeft bepaald. Ik vind het jammer 
dat u de verantwoordelijkheid hierover 
afschuift. Erger nog vind ik, dat ons,  
als gedetineerden, de kans wordt ont
nomen een uitkering aan te vragen 
voordat we naar buiten gaan. Zoals  
u weet: geen uitkering is geen woning, 
geen woning is geen uitkering. Zo 
worden wij, als (ex)gedetineerden, 
opnieuw de criminaliteit in gedwongen, 
omdat wij geen uitkering aan kunnen 
vragen, geen woning kunnen krijgen. 
Hopelijk kunt u één en ander voorleg
gen aan uw superieuren en zijn zij 
genegen deze beslissing terug te 
draaien. 
Met vriendelijke groet, 
E. van Delft 
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Proberen binnen te komen voor gedetineerde eruit is (Foto: Paul Grijpma)

GELOVEN
Hij die een schooldeur opent,

Sluit een gevangenis – Des te

Meer je in jezelf gelooft, hoe

Meer ook anderen in je

Geloven

P.S. : www.ikbendankbaar.nl 

 Romiro Romano Currie 

B1A – Cel 9 - Rood

Cliëntenservicepunt De Woenselse Poort, Eindhoven
De ArbeidsBELmiddelaar, Bergen op Zoom
De Regenboog, Amsterdam

Door Ontmoeting en Opvang Resocialisatie (DOOR), Middenburg
Drugspastoraat Amsterdam, Amsterdam
Exter-Art, Rotterdam

Adverteren in deBonjo brengt u in de bajes

mr. P.W. Hermens
Tel. 06 835 682 46

“Top 10 advocaat” - Camilleri
‘‘Nieuwe generatie topadvocaat’’ - Quote

UW ZAAK VERDIENT EEN TOPADVOCAAT!

mr. G.J.M. van Spanje
Tel. 06 451 286 98

Gespecialiseerd in het bijstaan van vrouwen en TBS-zaken
Cum laude Columbia law school - NY

Tel. kantoor 035 3038110   |   Specialisten in strafrecht en bestuursstrafrecht

wij spreken  |  we speak  |  wir sprechen

-Google Reviews

Witwassen Bitcoins - ICO Fraude - Dark Web markets- D(D)os aanvallen

Hoe langer je hebt gezeten hoe je verder bent vervreemd

EX-GEDETINEERDE PAUL: 
‘HET THUISKOMEN IS TOTAAL ANDERS 
DAN IK HAD VERWACHT. HET IS ZWAAR’
Almelo - Vrijkomen is zo makkelijk 
nog niet. Veroordeeld, dat was ik. 
Met een gevangenisstraf van een 
half jaar moest ik mij melden in 
Almelo. Ik had nog nooit ‘gezeten’, 
maar ik zou dat wel redden. In 
een soort waas waarbij ik geen 
voorstelling had waar ik in zou 
belanden, meldde ik mij in Almelo. 
Afscheid genomen van mijn gezin 
ging ik met een koffer spullen naar 
binnen. 

Via een ritueel ging ik door de poortjes 
en belande ik op een afdeling met een 
stapel beddengoed en plastic tassen 
goedgekeurde artikelen. Beetje aftas-
tend groette ik vriendelijk doch met 
een enigszins koele blik. De tijd stond 
stil. Het enige dat verder ging vanaf 
hier was het afvinken van de dagen.  
Ik vond mijn plek en zo verstreek de 
tijd. Het einde van de straf naderde en 
mijn vrijheid kwam in zicht. 

In mijn gedachte zou mijn vrouw  
mij ophalen en mee naar huis nemen. 
Ik zou weer verder gaan met mijn 
leven waar ik gebleven was en alles 
zou weer als vanouds zijn. De trajecten 
binnen hadden niet echt betrekking  
op mij. Ik was dus overtuigd dat alles 
weer lekker door zou hobbelen. 

Genietend van de vrijheid merkte ik 
dat tijdens mijn detentie mijn naam  
in mijn omgeving toch wel regelmatig 
over de tong is gegaan. De mensen 
hadden een oordeel. Ik voelde mij in 
de nek aangekeken. Ik merkte ook dat 
het leven thuis, in tegenstelling tot dat 
van mij, wel door was gegaan. Het gaf 
mij een enorm klote gevoel en pro-
beerde heel onhandig mijn oude plekje 
weer op te eisen. Maar die oude plek 
was weg. 

Afdwingen van respect
Waar stond ik dan....nergens. Het reali-
seren dat je weer helemaal bij nul en 
met niks moet beginnen, is mij binnen 
de gevangenis niet verteld. Het 
niemand en niks zijn is moeilijk. 

Als ik dat vooraf had geweten was ik 
anders ‘terug’ gekomen. Het is belang-
rijk met de mensen om je heen te 

praten. Samen afspraken te maken. 
Maar vooral langzaam weer terug pro-
beren te groeien in je oude omgeving. 
Mijn partner heeft in die tijd geknokt 
het gezin bij elkaar te houden. Het 
complete huishouden alleen gedraaid. 
Maar ook de zaak voortgezet. En dan 
kom ik de hoek om. Ik neem het wel 
even over met alle kritiek erbij. Want 
natuurlijk vind ik dat er dingen anders 
moeten. Snel merkte ik dat het bazig 
zijn veel te maken had met het afdwin-
gen van respect dat ik niet meer kreeg. 
Onhandig eiste ik zo respect af wat 
niet verdient was. Het was zwaar, en 
soms nog. Bijvoorbeeld als wij samen 
de stad ingaan en mensen mij oorde-
lend aankijken of niet meer groeten. 
Het thuiskomen is totaal anders dan ik 
had verwacht. Het is zwaar. Ik ben nu 
thuis, ben weer deel van het gezin en 
ben weer aan het werk. Stap voor stap 

klim ik weer op en hoor er elke keer 
weer een beetje meer bij. Natuurlijk 
denk ik nog terug aan de tijd van 
detentie. Vaak lijkt die tijd makkelijker 
dan de vrijheid. Graag deelde ik mijn 
ervaring in de Bonjo.

Realiseer je dat het leven buiten verder 
is gegaan. Dat je oude plekje niet meer 
dat vertrouwde plekje is. Dat je gezin 
of mensen om je heen verder zijn 
gegaan met alle dagelijkse gebeurte-
nissen. Hoe langer je hebt gezeten hoe 
je verder bent vervreemd. Doe stap 
voor stap. Daar heb je je handen al  
vol aan. 

Groet van Paul. (Volledige naam 
bij de redactie bekend) 

Het einde van de straf naderde en mijn vrijheid kwam in zicht. 

Als ik het van 
tevoren had 
geweten, was 
ik anders ‘terug’ 
gekomen

Leonie Brendel 

Amsterdam - Wie binnen zit, pro-
beert zo snel mogelijk buiten 
te komen. Maar organisaties 
die je dan proberen te helpen, 
hebben vaak moeite om mensen 
al te ondersteunen als ze nog 
binnen zitten. Terwijl dat vaak 
juist uiterst effectief blijkt te 
zijn. De Belangenvereniging 
Druggebruikers MDHG probeert 
daarom binnen te komen, om (ex-) 
druggebruikers en dak- en thuis-
lozen te ondersteunen voordat ze 
weer op straat staan. Vanuit deten-
tie je zaken regelen is nog best een 
opgave. Vlak voordat een gedeti-
neerde weer buiten staat is het een 
kunst om praktische zaken weer op 
te starten zoals inkomen, huisves-
ting en hulpverlening.

Dit zorgt ervoor dat mensen na deten-
tie vaak in een zwart gat terecht 
komen. De MDHG probeert dan ook 
met regelmaat mensen in detentie te 
ondersteunen bij dit soort – toch nog 

ingewikkelde – zaken. Omdat  
contactleggen met een gedetineerde 
lastig kan zijn vindt de MDHG het  
van belang goed contact te hebben  
met de PI’s en gedetineerden. Dat kan 
onder andere door de mogelijkheid  
te bieden van een speciaal collect call 
nummer, maar ook door contact met  
de PI warm te houden. 

Face-tot-face
Het eerste contact is een aantal jaren 
geleden al gelegd met PI Over-Amstel 
(Bijlmerbajes) en afgelopen januari is 
de MDHG op bezoek geweest in JC 
Zaanstad die (net zoals andere PI’s) 
werkt met een re-integratiecentrum 
(RIC)). Het RIC is een ruimte waar 
gedetineerden terecht kunnen om 

Belangenvereniging MDHG probeert binnen te komen voor gedetineerde buiten is

Na detentie komen mensen vaak in zwart gat 
bijvoorbeeld te werken aan praktische 
zaken, maar ook informatie, advies en 
ondersteuning van medewerkers en/of 
vrijwilligers kunnen krijgen. Samen 
met JC Zaanstad heeft de MDHG afge-
sproken het onderlinge contact zo goed 
mogelijk te houden door elkaar op de 
hoogte te stellen van ontwikkelingen 
die voor gedetineerde, en de hulpverle-
ning daaromheen, van belang zijn. Zo 

zijn onderwerpen als binding en 
wachtlijsten iets waar beide organisa-
ties tegenaan lopen. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om, wanneer iemand dit 
wenst, af te spreken in het RIC. Dit 
omdat telefoongesprekken soms inge-
wikkeldheden met zich mee kunnen 
brengen en een openhartig gesprek 
face-to-face veel meer oplevert. 

Informatie over de RIC 
in je PI? 
Bij je casemanager! De MDHG is 
een belangenvereniging voor drug-
gebruikers en dak- en thuislozen in 
Amsterdam. De MDHG biedt belan-
genbehartiging, onafhankelijke cliën-
tondersteuning, informatie en advies. 

Daar is het ook mogelijk om zelfstan-
dig op de computer te werken en 
daarbij gebruik te maken van facilitei-
ten als telefoon en printer. 

De MDHG is geopend van maandag 
t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:30 uur 
en is te bereiken op collect call 
nummer: 020-4275065. 

Leonie Brendel is beleidsmedewerker 
bij Belangenvereniging 
Druggebruikers MDHG, 
Jonas Daniel Meijerplein 30 – 1011 
RH Amsterdam / www.mdhg.nl – 
0622059610 – 0206244775) 

Goed contact 
via een collect 
call nummer

GEVANGENISSTRAF VOOR BEDREIGING NAAR DRIE JAAR
Den Haag - Minister Grapperhaus 
(Justitie en Veiligheid) wil de maxi-
mumstraf voor het bedreigen van 
personen verhogen van twee naar 
drie jaar. Voor burgemeesters en 
andere bestuurders gaat de maxi-
mumstraf van twee naar vier jaar. 
‘Bedreiging vormt een onmisken-
baar maatschappelijk probleem 
dat mij in toenemende mate 
zorgen baart,’ aldus Grapperhaus 
in een brief aan de Tweede Kamer. 
De praktijk laat zien dat bedrei-
gingen op verschillende manieren 
steeds heftiger worden. Het maakt 

grote inbreuk op de levens van 
betrokkenen. 

Grapperhaus: ‘Ik vind het van het 
allergrootste belang dat wij ons als 
overheid, maar zeker ook als maat-
schappij in geheel, fel tegen deze ont-
wikkeling verzetten’. Dit raakt niet 
alleen bestuurders, maar ook privéper-
sonen, ambtenaren en hulpverleners.’ 
Zo komen persoonlijke bedreigingen 
voor op sociale media, wordt er druk 
op bestuurders of ambtenaren uitgeoe-
fend en worden boeren bedreigd als zij 
hun schuur niet ter beschikking stellen 

voor wietteelt. Ook bijvoorbeeld 
Rotterdamse havenmedewerkers en 
vastgoedondernemers zijn de dupe van 
criminele activiteiten. Het kan zelfs 
onderdeel zijn van het bedrijfsmodel 
van criminelen, in het bijzonder geldt 
dit voor de ondermijnende criminali-
teit. Als dan bijvoorbeeld een besluit 
van de gemeente moet worden beïn-
vloed, gebeurt dit door de burgemees-
ter te bedreigen. Zelfs door brand te 
stichten of wapens te gebruiken.

Burgemeesters
Het huidige strafmaximum volstaat 

niet meer voor de buitensporige drei-
gementen, die er bijvoorbeeld voor 
zorgden dat burgemeesters moesten 
onderduiken. Met een verhoging, res-
pectievelijk verdubbeling van het straf-
maximum krijgt de maatschappelijke 
impact van bedreiging meer weerslag 
in de wet en laat de overheid boven-
dien zien dat bedreiging van ambtsdra-
gers absoluut niet wordt getolereerd. 
De afgelopen jaren zijn verschillende 
burgemeesters bedreigd vanuit het cri-
minele circuit. Met een verdubbeling 
van de huidige wettelijke strafmaat 
wordt onderstreept dat de overheid 

dergelijk gedrag zeer hoog opneemt  
en vastbesloten is hieraan een eind te 
maken. Ook andere vertegenwoordi-
gers van het openbaar bestuur kunnen 
worden bedreigd. Daarom geldt de 
voorgestelde extra strafverhoging ook 
voor bedreiging van andere bestuur-
ders, zoals wethouders en gedeputeer-
den. Minister Grapperhaus komt nog 
voor het zomerreces met een 
wetsvoorstel.
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Heb je het gevoel dat je advocaat niet 

alles voor je uit de kast haalt? Heb je 

geen vertrouwen in je proces? Neem 

dan contact op met Van Asselt & 

Broere Strafrechtadvocaten. We staan 

je bij met maximale inspanning.

mr. H. van Asselt 
asselt@abstrafrecht.nl

lid NVSA

TelefoonLAAT je advocaat
JE ZITTEN?

mr. M. Broere
broere@abstrafrecht.nl

06 57 99 60 46

+31 (0)165 743 743
Strafzaken
Overplaatsingen
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Een kunstwerk, tekening,  
songtekst of gedicht gemaakt?

Stuur het op naar Bonjo. 
Een grote kans dat het in de krant komt. 

Postbus 10109 - 1001 EC Amsterdam

Oplossing welk woord is zoek?, van pagina 34:
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PINKVEREERD

Oproep

GELUK IN 
SCHERVEN 
Leiden - In samenwerking met Ark 
Mission, DGV, KRO-NCRV is er dit jaar weer 
de dichtwedstrijd uit geschreven voor 
gedetineerden. 

Alle gedetineerden van Nederland worden 
opgeroepen om een gedicht te schrijven met 
als thema: ‘Geluk in scherven’. 

‘Geluk in scherven’
Is het thema voor de komende gedichten wedstrijd 
en de nieuwe Bajesagenda voor 2020. Waar vind je 
je geluk als het leven tegenzit en alles kapot lijkt? 
Of is er juist dán ook geluk te vinden? En wat is  
dan dat geluk dat jij ervaart? We zijn benieuwd  
naar jouw gedicht, jouw lied of jouw tekening! 
Lengte van een gedicht is niet belangrijk.  
Perfect hoeft het ook zéker niet te zijn.

Begin juli komen de jury leden bij elkaar, onder 
voorzitterschap van Tsead Bruinja, dichter des 
vaderlands. 

Exodus Nederland, 
Morssingel 5, 
2312 AZ Leiden, 
T 071 516 19 50
M 06 819 183 60

contact, en hij kon schrijven met 
mensen uit verschillende landen. Hij 
verkommerde niet en hij ging tekenen 
en schilderen. Hoewel dat niet altijd 
meeviel want soms verbood de leiding 
van de gevangenis het maken van 
kunst. Dan ging men op jacht naar 
kunstbenodigdheden. Via de verwar-
mingsleidingen waarschuwden de 
gevangenen elkaar en verstopte hij zijn 
(kleur)potloden ergens in de tv. En 
werd het kunstverbod weer opgeheven, 
dan ging hij weer door met zijn werk.

Knellende herinneringen
Schoonheid, letterlijk en figuurlijk. 
Een goed hart hebben. Schoonheid van 
binnen uit. Dat probeerde William met 
zijn kunstwerk te vertellen. De vlinder 
op de tekening wijst ook op innerlijke 
schoonheid en kracht. Na de 

nog steeds heeft hij datzelfde uitzicht. 
De doorn hield de roos gevangen, maar 
de roos behield haar schoonheid. Hij 
probeerde het uit te leggen. Hij is ver-
oordeeld tot de doodstraf om iets wat 
nooit meer goed te maken is. Inzicht, 
inkeer, onnoemlijk veel spijt, alles 
kwam langs in de jaren die volgden. 
En ook de aanvaarding dat de tijd niet 
terug te draaien is. Het delict zou nooit 
hersteld kunnen worden, naar hij kon 
wél iets betekenen voor anderen. Zijn 
naasten in de gevangenis helpen. Een 
luisterend oor bieden, of praktische 
hulp. Vrede hebben met het delict was 
en is absoluut niet aan de orde. Maar 
de zware omstandigheden waarin hij 
leeft te aanvaarden, was uiteindelijk 
wel mogelijk. Hij had trouwens het 
geluk dat zijn familie hem niet los liet. 
Vrienden van vroeger hielden ook 

Dini van het Noorden 

In ons land zijn in verscheidene 
gevangenissen en tbs-klinieken 
prachtige kunstwerken te zien, 
gecreëerd door gedetineerden 
en patiënten. Er is veel artistiek 
talent in onze instellingen, en niet 
alleen in ons land. Wereldwijd zijn 
talentvolle gedetineerde kun-
stenaars. In de jaren dat ik met 
buitenlandse gevangenen schrijf, 
heb ik zelf regelmatig schitterende 
kunstwerken gekregen. In 2007 
gaf de Stichting Inside-Outside, 
een stichting die bemiddelt in cor-
respondenties tussen Amerikaanse 
gevangenen en Nederlandse en 
Belgische ‘penpals’, een boekje uit, 
getiteld ‘From Within’. 

Het boekje staat vol gedichten en 
kunstwerken van Amerikaanse ter-
doodveroordeelden en langgestraften. 
Ook twee van mijn eigen correspon-
dentievrienden leverden tekeningen 
voor het boekje. Een van hen, William, 
creëerde een roos, gevangen in een 
doorn. Ernaast fladdert een vlinder. 
Onlangs vroeg ik hem in een brief of 
hij zich zijn gevoelens bij dit kunst-

werk nog herinnerde. Hij wist dat nog. 
De doorn gaf het prikkeldraad aan 
waarmee de gevangenis was omringd. 
‘Als ik uit mijn raam kijk, zie ik tralies 
en prikkeldraad,’ schreef hij. Een 
deprimerende omgeving, waarin hij 
destijds al tientallen jaren verbleef. En 

KUNST ALS VORM VAN THERAPIE, 
MOOIER KAN HET BIJNA NIET

worsteling van de rups om uit zijn 
cocon te komen, spreidt een prachtige 
vlinder zijn vleugels en vliegt de vrij-
heid tegemoet. De strijd van het losko-
men van knellende herinneringen en 
gedachten, (de cocon), kan lang duren. 
Maar het levert een vorm van inner-
lijke vrijheid op, ondanks tralies en 
prikkeldraad. Die innerlijke vrijheid 
geeft rust, en de mogelijkheid om het 
positieve te koesteren. Zoals het genie-
ten van een goed gesprek, of van een 
mooie vogel in de blauwe lucht. En ja, 
ook van de schoonheid van een vlinder 
die langs fladdert, bevrijd uit zijn 
cocon. Kunst kan helen. Kunst als  
een vorm van therapie, mooier kan het 
bijna niet. 

Dini van het Noorden  
is bezoek- en taalvrijwilligster  
in een Penitentiaire Inrichting.  
Ze schrijft over haar vrijwilligerswerk 
en daaraan verwante onderwerpen.

Het levert innerlijke vrijheid op, ondanks tralies en prikkeldraad

WINNEND 
GEDICHT 

2019
Open Deur

Mijn deur staat altijd open voor jou

Waar jij ook bent

Welke weg je ook bewandelt

Je bent altijd welkom bij mij

Mijn deur staat altijd open voor jou

Jij die de misstap maakte

Lang duistere afgronden liep

Laat mijn licht over je waken

Mijn deur staat altijd open voor jou

Volg het pad naar mij

Kloppen hoef je niet

Want ik weet, dat ben jij

Mijn deur staat altijd open voor jou

Treedt binnen in mijn huis

Ik ontvang je met warmte

Want er is er maar één zoals jij

Harm en Jos

De vlinder op 
de tekening 
wijst op innerlijke 
schoonheid 



10 11deBonjo
juni 2019

deBonjo
juni 2019

Mainline, Amsterdam Zuidoost
MijnReclassering, Maastricht
Motiva, Amersfoort

Never Lose Hope, Velsen-Noord
Nieuwe Start Ervaringsdeskundigen, Oss
One Legal, AlmeredeBonjo

augustus 2016 13
Onterecht Gedetineerd, Zuidwolde
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PI Nieuwegein, Nieuwegein

Amsterdam - De uit 1890 dateren-
de en in 2013 defi nitief gesloten 
gevangenis aan de Havenstraat in 
Amsterdam-Zuid, die tot 1 juli nog 
dienst deed als noodopvang voor 
voornamelijk  Syrische asielzoe-
kers, wordt volledig gerenoveerd 
om te worden overgedragen aan 
The British School of Amsterdam. 
The British School, nu nog gehuis-
vest op drie locaties in Amsterdam, 
zal eind 2018 of begin 2019 zijn in-
trek nemen in de historische bajes, 
die dan plaats zal bieden aan 900 
leerlingen. In de loop der jaren zijn 
meer gevangenissen van gedaante 
en bestemming veranderd.                      

Dat geldt bijvoorbeeld voor de Huizen 
van Bewaring in Almelo en Roermond 
(beide hotels), de vrouwengevangenis 
in Zwolle (’t Spinhuis), de gevangenis-
sen in Leeuwarden (Blokhuispoort) 
en Utrecht (Wolvenplein) en het hele 
gevangenisdorp in Veenhuizen. De 
voormalige gevangenis met het meest 
afwisselende verleden is het huidige 
`gevangenishotel’ Oostereiland in 
Hoorn. Het eiland werd tussen 1656 
en 1662 aangelegd als landtong voor 
de uitbreiding van de toen fl orerende 
havenstad aan de Zuiderzee. De eerste 
bebouwing bestond uit pakhuizen die 
vanaf 1690 werden omgevormd tot de 
‘Admiraliteit van West- Friesland en 
het Noorderkwartier’. Het Hoornse 
marine-etablissement moest in de glo-
rietijd van de Verenigde Oostindische 
Compagnie de Hollandse linieschepen 
bevoorraden die in Hoorn en Helle-
voetsluis hun oorlogshavens hadden. 
In de Hoornse Grashaven lagen 32 
oorlogsschepen. 

In 1795 werd de Admiraliteit in Hoorn 
opgeheven door de Franse bezetter. 
Vanaf 1817 bood het als bedelaars-
werkhuis plaats aan 1400 bedelaars 
uit heel noordelijk Nederland. De U-
vormige bebouwing werd verdubbeld 
waardoor een carré ontstond. 

Huis van Correctie
In 1828 werd het bedelaarswerkhuis 
gesloten, waarna er in het gebouwen-
complex een Huis van Correctie voor 
de noordelijke provinciën van het 
rijk werd gevestigd. Dat was in feite 
een gevangenis voor reclasseerbare 
lichtgestraften, met verplichte arbeid. 
De gevangenen sliepen in slaapzalen, 
in hangmatten. Tot er, in verband met 
‘grote zedeloosheid’, een uitbreiding 
volgde met een zogenaamde alkoven-
gebouw, ontworpen door de bekende 
gevangenisarchitect J.F.Metzelaar. Dat 
gebouw, met markante rode kappen, 
werd in 1873 opgeleverd. De gedeti-
neerden werden ’s nachts ingesloten in 
alkoven, cellen van ijzeren traliewerk. 
Na een reeks verbouwingen beschikte 
het complex ook over tal van werk-
plaatsen waaronder een weverij, een 
kleermakerij, een borstelmakerij en 
een schoenmakerij. 

Als gevolg van de nieuwe Gestich-
tenwet van 1884 werd het Huis van 
Correctie in 1888 opgeheven. 

Dronkaards, bedelaars, land-
lopers, souteneurs
Het gebouwencomplex kreeg ver-
volgens een bestemming als Rijks-
werkinrichting voor de executie van 
de zogenaamde bijkomende straffen, 
die werden opgelegd aan dronkaards, 
bedelaars, landlopers en souteneurs. 
De belangrijkste Rijkswerkinrichtin-
gen bevonden zich in Veenhuizen. De  
Krententuin, zoals Oostereiland werd 
genoemd, was speciaal bestemd voor 
het bijbrengen van arbeidsethos aan 
souteneurs, mannen die uit ontucht van 
vrouwen voordeel hadden getrokken. 
Zij kregen een bijkomende straf die tot 
drie jaar kon duren. Over de herkomst 
van de naam De Krententuin bestaat 
geen zekerheid. Het kan zijn dat de 
oorspronkelijke bedelaarskolonie 
zich al bezighield met het ‘krenten’ 
van in Hoorn aangevoerde gedroogde 
druiven. In 1932 verdwenen de laatste 
souteneurs naar Veenhuizen waarna 
Oostereiland een gemeenschapsge-
sticht voor kortgestraften werd, met 
verblijfszalen voor achttien à twintig 

gedetineerden en dertien slaapzalen 
voor elk twaalf gedetineerden. Op 
het terrein van Oostereiland, in het 
zeventiende-eeuwse gedeelte werd 
vanaf 1959 de open gevangenis De 
Sluis gehuisvest, bestemd voor langge-
straften die aan hun laatste periode van 
vijf maanden bezig waren. Zij werkten 
buiten de poort en mochten gedurende 
de weekeinden naar huis. De Sluis, die 
in 1986 werd gerenoveerd, bood plaats 
aan twintig gedetineerden.

Elf hotelkamers
Na 1945 herbergde De Krententuin 
jarenlang NSB’ers, SS’ers en andere 
politieke delinquenten van wie er zo’n 
achthonderd tot duizend in de zalen 
werden gepropt. In 1974 werd Ooster-
eiland weer als gevangenis heropend, 
een tijdelijke maatregel vanwege een 
acuut plaatsgebrek voor de executie 
van korte vrijheidsstraffen waarvoor de 
wachttijden uit de hand waren gelopen. 
De tijdelijke maatregel duurde veertien 
jaar, de laatste jaren diende Ooster-
eiland als halfopen inrichting voor 
zelfmelders, kortgestraften zonder 
voorarrest, die met twaalf man op één 
zaal sliepen. Er waren  plannen om 
op het Oostereiland door renovatie en 

nieuwbouw een Huis van Bewaring 
te stichten, om het cellentekort voor 
preventief gedetineerden in de arron-
dissementen Alkmaar en Amsterdam 
te verlichten. Uiteindelijk werd daar 
vanaf gezien, wegens de moeilijke 
bereikbaarheid van het eiland. Bin-
nen de gemeente Hoorn verrees een 
nieuw Huis van Bewaring in Zwaag. 
Maar Oostereiland bleef voorlopig 
nog een gevangenis, want vanaf 
1988 werden er 136 afgewezen 
asielzoekers uit Afrika en Azië in 
bewaring gesteld, in afwachting van 
hun uitzetting. Geen dag is hetzelfde 
als je in een gevangenis werkt, was 
het motto. Directeur W. Hage, die 
sinds 1983 in Hoorn werkzaam was 
en directeur zou worden in Zwaag, 
zei in 1988 tegen Vrij Nederland: 
‘Het is waar dat je binnen het gevan-
geniswezen wel vaak voor verras-
singen komt te staan.’ In 1992 werd 
Oostereiland wederom als gevange-
nis voor kortgestraften in gebruik 
genomen, om in 1999 opnieuw voor 
de opvang van asielzoekers dienst te 
doen. Op 15 december 2002 verliet 
de laatste asielzoeker het complex 
en stond het leeg. In 2007 werd Oos-
tereiland gekocht door de gemeente 
Hoorn, vanaf 2009 tot halverwege 
2012 vindt restauratie en herinrich-
ting plaats. De voormalige gevan-
geniscellen van De Sluis werden 
omgetoverd tot elf hotelkamers, met 
de in tact gehouden sfeer van een 
bajes. Een brasserie, een cinema en 
een ‘cultuurplein’ op de voormalige 
luchtplaats.

Hans Smits is oud-verslaggever van 
Het Parool en Vrij Nederland.

Eens sliepen er dronkaards, bedelaars, landlopers en souteneurs, nu hotelgasten

BAJES VERANDERT VAN GEDAANTE

Hans Smits

De  Krententuin was speciaal bestemd voor het bijbrengen van arbeidsethos aan souteneurs.
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VERDWAALD? 
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helpen je weer op weg!
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Strafzaken   |   Overleveringszaken   |   Tbs-zaken   |   Cassatiezaken

Van de redactie

Den Haag - Het eten in Nederlandse 
gevangenissen kan beter worden 
ingezet, zodat gedetineerden 
die vrijkomen fitter zijn en mis-
schien wel minder snel opnieuw 
de fout ingaan. De Nederlandse 
gevangene krijgt via het ‘catering-
model’ – met magnetronmaal-
tijden of aangeleverde grotere 
partijen eten – de voedingsstoffen 
aangeboden die nodig zijn voor 
zijn gezondheid. ‘Maar lang niet 
alles wordt ook gegeten,’ noteert 
onderzoeker Ap Zaalberg van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC), 
het onderzoeksbureau verbonden 
aan het ministerie van justitie en 
veiligheid. Hij bracht onderzoek 
naar voeding en gedetineerden in 
kaart in een overzichtsrapport dat 
onlangs openbaar werd. 

Met die voeding is veel meer mogelijk, 
is de portee van het onderzoek. Een 
kant-en-klaarmaaltijd de magnetron 
inschuiven, dat vergt niet echt een 
actieve opstelling van de gestraften. 
Laat ze daarom voor elkaar koken, 
suggereren de ervaringen in onder 
meer Scandinavische landen. Zaalberg: 
‘Juist als men voor elkaar eten maakt, 
is er een stimulans om gezond te 
koken. Want het kan nog een stuk 
gezonder. Nederlandse gedetineerden 
krijgen over het algemeen dezelfde 
hoeveelheden mineralen en vitaminen 
aangeboden als anderen. Dat miskent 
echter dat ze vaak in slechte conditie 
binnenkomen en gebaat zijn bij grotere 
hoeveelheden. Vooral bij vitamine D, 
dat men krijgt door zonlicht, is er grote 
kans op tekorten. ‘Zeker gedetineerden 
met een psychiatrische achtergrond 
zouden baat hebben bij meer gezonde 
voedingsstoffen,’ zegt Zaalberg.  
Bij aanvang van de straf heeft zeven 
tot tien procent van de gedetineerden 
bovendien ondergewicht, vier keer zo 
veel als buiten de poort. Het grote 

risico is dat gedetineerden groente en 
fruit weggooien, en hun maag vullen 
met snoep uit de gevangeniswinkel.

‘Kort lontje’
Het gaat volgens de WODC-
onderzoeker niet alleen om lichame-
lijke fitheid. Zaalberg citeert de 
voorzichtig groeiende stapel van 
onderzoeken die suggereren dat 
voeding het gedrag beïnvloedt, zeker 
van gedetineerden met bijvoorbeeld 
een ‘kort lontje’. Zaalberg: ‘Het onder-
zoek naar veroordeelden is jarenlang 
beheerst door het idee dat vooral 

sociale en psychische factoren belang-
rijk zijn. Maar neem bijvoorbeeld 
omega-3-vetzuren: er komen nu aan-
wijzingen dat die niet alleen werken 
tegen depressie, maar ook bij het 

voorkomen van agressief gedrag.’ Eet 
meerdere keren per week vette vis: dat 
voedingsadvies is voor iedereen van 
nut maar voor gevangenen wellicht 
nog sterker.

Zaalberg haalt een Brits onderzoek aan 
waarin jonge ‘draaideurcriminelen’ de 
keuze kregen: de cel in of hun levens-
stijl aanpakken. Wie voor het laatste 
koos, bleek minder snel opnieuw voor 
de rechter te komen. Door zelf hun 
eten te organiseren kunnen gevangenen 
vaardigheden zoals samenwerken en 
voor zichzelf zorgen op peil houden,  
of zelfs verbeteren. Capaciteiten die 
hen na de celstraf kunnen helpen op 
het rechte pad te blijven. Het 
gevangenis eten is sober en het is 
bekend dat gevangenen er flink over 
klagen. Dat past helemaal in het idee 
dat een gevangenis ‘geen hotel’ is en 
juist moet zorgen voor vergelding en 
afschrikking. ‘Maar we willen daar
naast ook mensen enigszins oplappen, 
en zorgen dat ze zich kunnen redden na 
het einde van hun straf,’ zegt Zaalberg. 
‘Het zou wel eens kunnen zijn dat 
voeding daarbij veel meer helpt dan 
we nu denken.’ ‘Wij horen steeds: het 
eten in de gevangenis is niet te vreten,’ 
zegt directeur Jaap Brandligt van 
Bonjo, de belangenvereniging voor 

Gedetineerden fitter en misschien minder snel opnieuw in de fout 

WODC-onderzoeker Zaalberg: 
‘Met voeding is veel meer mogelijk’ 

‘Juist als men 
voor elkaar eten 
maakt, is er een 
stimulans om 
gezond te koken’

(ex-)gedetineerden. ‘Berucht is de vis 
op vrijdag. Die wordt al in de middag 
gebracht en ligt de hele tijd in zwarte 

bakken te stomen. Dan mag vis gezond 
zijn, op die manier verdwijnt alle 
smaak eruit. Al met al wordt er heel 

veel eten weggegooid in de 
Nederlandse gevangenissen.’ Vooral 
langgestraften zouden wel eens vaker 
echt zelf willen koken,’ noteert 
Brandligt. ‘Het gebeurt al op verschil-
lende plaatsen. Het is gezellig en 
sociaal. Maar gedetineerden hebben al 
weinig geld en als je het dan ook alle-
maal zelf moet betalen en je bij de cen-
trale bestelling vaak niet krijgt wat je 
aanvroeg, dan werkt het niet.’ 
Brandligt beaamt dat de doorsnee 
gedetineerde niet fit de poort naar 
buiten passeert. ‘Dat kan met het eten 
te maken hebben, maar het is natuur-
lijk sowieso niet gezond om lange tijd 
binnen te moeten zitten.’ 

Dagboek van een vrijwilliger 
Advies: zet de soep maar onder de dekens, blijft ie lekker warm

‘DIE ZWARTE BAKKEN MET GEVANGENIS-
MAALTIJDEN? ZE HEBBEN ER SCHIJT AAN’
Ronald Bos 

Scheveningen - Prison 
Scheveningen is de Nederlandse 
gevangenis met de meest beruchte 
voorgeschiedenis. Hij stond in de 
Tweede Wereldoorlog bekend als 
het ‘Oranjehotel’, waar veel ver-
zetsmensen zijn gevangengezet, 
gemarteld en ter dood veroordeeld. 
Na de oorlog zaten er NSB’ers, 
onder wie Anton Mussert, tot 
zijn executie in 1946. Jaren later, 
in 1993, werd er op het terrein 
de United Nations Detention Unit 
voor het Joegaslavie-tribunaal 
gevestigd, waar oorlogsmisdadi-
gers uit de Balkanoorlog werden 
vastgehouden en veroordeeld. 
Onder anderen president Slobodan 
Milosevic van Servië, Radovan 
Karadzic, de leider van de Servische 
Republiek in Bosnië Herzegovina 
en de Bosnisch-Servische generaal 
Ratko Mladic. Nu zijn er nog het 
Penitentiair Psychiatrisch Centrum, 
de Inrichting voor Stelselmatige 
Daders en het Justitieel Centrum 
voor Somatische Zorg. Bij het 
laatste ging ik op bezoek bij een 
gedetineerde die zich via Bonjo had 
gemeld. 

Anders dan bij de meeste penitentiaire 
inrichtingen is er bij P.I. Haaglanden in 
Scheveningen geen parkeerplaats voor 
de auto’s van bezoekers. Die mogen in 

de wijk een gratis plaatsje zoeken.  
De indrukwekkende historische toe-
gangspoort uit het eind van de 19e 

eeuw, jarenlang de ingang, is nu de 
toegang tot de gebouwen waar nu sta-
tushouders worden opgevangen. De 
nieuwe ingang is een moderne bakste-
nen gevel met in glanzende letters 
Penitentiaire Inrichting Haaglanden. 
Hier geen kunstwerk bij de ingang, dat 
kom ik later wel tegen op de binnen-
plaats. 
 
Zwarte bakken
De gedetineerde – ik noem hem H. - 
was nog bij de fysiotherapie en ik had 
even de tijd om de bezoekkamer rustig 
te bekijken. Het is een ruimte van 2  
bij 4 meter met een vierkanten tafel en 
2 rode en 2 zwarte stoelen en lijkt op 
alle andere bezoekkamers. Met een 
alarmknop voor onverwachte en onge-
wenste situaties. Die heb ik gelukkig 
nog nooit meegemaakt. H. is een 
vriendelijke en openhartige jongeman, 
met wie ik een prettig gesprek heb. Hij 
heeft een pittige operatie achter de rug 
en zit daarvoor op de ziekenafdeling 
om te herstellen. Over een paar 
maanden komt hij vrij en had met 
deBonjo gebeld om te informeren over 
bemiddeling voor een eventuele woon-
ruimte, want hij staat straks alleen op 
straat ‘met een blauwe vuilniszak’. Het 
is meer een vraag voor de Stichting 

Tijdelijk Eigen Kamer (STEK) die het 
verlenen van tijdelijke huisvesting aan 
ex-gedetineerden als hoofddoel heeft. 
Ik beloof dat ik het aan ze zal doorge-
ven en we praten verder. H. ziet er naar 
uit weer vrij te zijn en zijn oorspronke-
lijke werk in de horeca op te kunnen 
pakken. H. is de eerste die me vraagt 
waarom ik deze gesprekken als vrijwil-
liger voer en wat ik ervan vind. Als we 
even later over het eten in de bajes 
praten, heeft H. daar wel wat over te 
zeggen. Hij heeft al een klacht inge-
diend want ‘dat eten in die zwarte 
bakken’ vindt hij vreselijk. ‘Ze hebben 
er schijt aan,’ zegt hij verontwaardigd 
over de kwaliteit van de maaltijden, 
‘het mag blijkbaar niks kosten’. In het 
bijzonder hier op de Somatische 
Zorgafdeling zou het eten beter moeten 
zijn voor mensen die moeten aanster-

ken, bijvoorbeeld zoals hij na een 
zware operatie. De meest bakken 
worden weggegooid. H. eet meestal 
brood. Ook zijn er geen magnetrons op 
de kamers beschikbaar om zelf iets te 
bereiden. Tijdens de recreatie zijn er 
wel een paar magnetrons, maar dat is 
veel te weinig voor de korte tijd. Ook 
soep kan niet opgewarmd worden. Ze 
krijgen het advies de soep maar onder 
de dekens te zetten, dan ‘blijft het de 
hele dag lekker warm’. 

Altijd raak
Het is niet de eerste keer dat ik klach-
ten hoor van gedetineerden, sterker 
nog, het is vrijwel altijd raak en 
daarom laat ik H. daarover wat meer 
aan het woord. Zal zijn klacht iets uit-
halen? We nemen afscheid en ik hoop 

dat STEK wat voor hem kan doen. Op 
de binnenplaats loop ik langs de 
moderne kantine voor het personeel, ik 
neem aan dat zij beter te eten krijgen. 
Een gedetineerde wordt gestraft, maar 
de tijd dat zij op water en brood 
moesten zitten, ligt ver achter ons. 
Op de binnenplaats kom ik ook twee 
cirkels met betonnen voorwerpen 
tegen. Die zien er op het eerste gezicht 
uit als iets om op te klimmen in een 
speeltuin. Als ik het aan een balieme-
dewerker bij de ingang vraag, zegt hij 
geen idee te hebben wat het voorstelt. 
 

De indrukwekkende historische toegangspoort uit het eind van de 19e 
eeuw.

De meest 
bakken worden 
weggegooid

H. eet meestal 
brood

De nieuwe ingang is een moderne bakstenen gevel met in glanzende 
letters Penitentiaire Inrichting Haaglanden. 

Ap Zaalberg 
weet dat lang 
niet alles wordt 
gegeten

Voeding beïnvloedt het gedrag

Belgen weer terug naar hun 
frietkot

BELGEN PRUIMDEN 
HOLLANDSE HAP NIET 
Tilburg - De gevangenis in 
Tilburg werd tussen 2010 en 2016 
onbedoeld een ideaal onder-
zoekslaboratorium voor voedsel-
onderzoekers, zo beschrijft het 
WODC-rapport. 

In die periode huurde de Belgische 
justitie vanwege cellentekort het 
Brabantse complex. Eén ding 
veranderde niet: de catering bleef 
in Nederlandse handen. Dat leidde 
al vrij snel tot stevig protest van de 
ingetreden Belgische gevangenen. 
Die waren gewend aan een centrale 
keuken die hen het eten voorzette, 
en moesten ineens kant-en-klaar-
maaltijden de magnetron inschuiven. 
Ze klaagden tot aan de Europese 
Commissie over deze Hollandse 
gewoonte en hun bewaarders zagen 
de maaltijden vaak weggegooid 
worden. Na een jaar werd besloten 
tot een kleine proef waarin de Belgen 
groepsgewijs hun eigen maaltijd 

konden samenstellen, en bereiden.
Ze moesten nu ook gaan afwassen, 
maar toonden zich al snel een stuk 
tevredener. Een van de ondervraagde 
gevangenen zag dit systeem zelfs 
liever dan de centrale keukens uit 
eigen land: ‘Wat ge daar voor-
geschoteld krijgt, moet ge natuurlijk 
eten. Hier niet, hier kun je kiezen. 
Dat is wel leuk.’

Humor om
te lachen
Meneer en mevrouw De Wit 
liggen lekker te slapen als er 
plotseling een insluiper in hun 
kamer staat. De kerel zet een 
mes tegen mevrouw De Wit haar 
keel en fluistert met een hese 
stem in haar oor: ‘Ik wil altijd 
eerst de namen van mijn slacht-
offers weten voordat ik ze ver-
moord ..’ Mevrouw De Wit 
antwoordt met een trillerige 
stem: ‘Mmm .. mijn naam is  
Eli .. Elisabeth.’ De insluiper 
laat haar meteen los en zegt:  
‘U doet me denken aan mijn 
moeder die ook Elisabeth heette, 
dus kan ik u niet vermoorden.’ 
Na deze woorden wendt hij zich 
naar meneer De Wit en vraagt: 
‘Wat is jouw naam?’ Meneer De 
Wit antwoordt zonder een spier 
te vertrekken: ‘Mijn naam is 
Anton .. maar mijn vrienden 
noemen mij Elisabeth!’
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ONBEKENDE INSECT IN ‘ZWARTE ETENSBAK’

Geachte medegedetineerden,

Zaanstad, mei 2019  Hierbij wil ik u mededelen dat ik persoonlijk een onbekende insect in 

een zwarte etensbak heb aangetroffen. Dit insect heb ik aan de bewaarders getoond en zij hebben 

mij geadviseerd hierover in beklag te gaan bij de klachtencommissie. Nu waren er al veel klachten 

over die bakken en de kwaliteit van het eten, maar met deze vondst van een insect, lijkt het mij meer 

dan duidelijk dat er niet zorgvuldig met ons voedsel wordt omgegaan. Mochten er anderen dergelijke 

dingen in het eten hebben gevonden, dan raad ik jullie aan hetzelfde te doen. Ga in beklag. Ook zal ik 

als lid van de Gedeco Zaanstad dit probleem kenbaar maken in de hoop dat men er iets aan gaat doen.

C.E. van der Sluijs

samenleving afnemen. Gedetineerden 
zijn zelf verantwoordelijk voor de  
verkeerde keuzes die ze ooit hebben 
gemaakt, maar de oorzaak van deze 
keuzes ligt niet alleen bij hen. Als we 
ons hier meer van bewust worden, zal 
het bestaande beeld over gedetineerden 
milder worden. Door dit inzicht krijgen 
ook de gedetineerden een ander beeld 
van zichzelf en hun situatie. Door TM 
gaan zij hun bewustzijn ontwikkelen 
en kansen zien om zich te 
rehabiliteren.

Gedetineerden over  
transcendente meditatie 
Een gedetineerde in de VS: 
‘Door TM voel ik me rustiger en beter. 
Als ik mediteer heb ik tijd voor mezelf 
en voel ik me niet hier en dan ben ik 
vrij. Ik begin te begrijpen wie ik wer
kelijk ben.’
Een ander vertelde: ‘Ik ben door TM 
relaxter geworden en zie het nu als een 
manier om nooit meer naar een plaats 
als deze te hoeven gaan.”’
Een gevangenispersoneelslid zegt: 
‘Het leven in een gevangenis is ook 
voor het personeel heel zwaar. TM ver
andert dit en het breekt de muur tussen 
de bewoners en het personeel.’

Informatie: 
www.davidlynchfoundation.org bij 
Lody de Melker en Theo Tromp.

statistische modellen werden vergelij-
kingen gedaan. Recidivisme bij de 
TM-groep daalde met 43 procent ten 
opzichte van de controlegroep.
In de periode 1987-1989 kregen alle 
gevangenen en al het personeel van  
31 gevangenissen (van de totaal 34)  
in Senegal TM aangeboden. In totaal 
elfduizend personen deden aan dit 
project mee. Onderzoek liet zien dat  
de medische kosten aan het eind van 
de onderzoeksperiode met zeventig 
procent waren gedaald en het recidi-
visme gezakt was van negentig procent 
in de periode voorafgaand aan het 
project naar minder dan drie procent 
toen het project was uitgevoerd.

Collectief bewustzijn
De samenleving is een verzameling 
mensen die met elkaar een leefsfeer 
ofwel een collectief bewustzijn 
creëren. Deze sfeer heeft invloed op  
de mens en zijn handelen. De kwaliteit 
van die sfeer ofwel het niveau van ons 
collectieve bewustzijn is dus erg 
belangrijk en bepaalt de kwaliteit van 
leven. Als de sfeer slecht is doordat 
veel mensen gestrest, ongezond en 
negatief zijn, zal men sneller verkeerde 
keuzes maken en minder goed gedrag 
vertonen. Als meer mensen hun 
bewustzijn en daardoor hun gedrag en 
invloed op de collectieve sfeer verbete-
ren, zal de negativiteit in de 

stichting opgericht met als doel ook  
in Nederland in gevangenissen trans-
cendente meditatie aan te bieden.

Betere keuzes
Het mag duidelijk zijn dat als  
gedetineerden de kans krijgen de 
TM-techniek te beoefenen, ook zij 
deze effecten zullen ervaren en in de 
toekomst in staat zullen zijn betere 
keuzes te maken, zodat ze niet in her-
haling vallen. Want iemand die zich 
gelukkig en goed voelt heeft veel 
minder de neiging zich negatief of 
gewelddadig te gedragen. Er is veel 
onderzoek gedaan naar de effecten van 
TM in gevangenissen en die tonen aan 
dat men zich beter gaat voelen en 
gedragen. De sfeer in de gevangenis 
verbetert, evenals de relatie met het 
personeel. Ook is te zien dat alle risi-
cofactoren op recidive sterk afnemen.

Onderzoeken
De effecten van transcendente  
meditatie zijn sinds 1970 in meer dan 
700 wetenschappelijke onderzoeken 
aan meer dan 200 universiteiten en 
onderzoeksinstituten gedocumenteerd. 
In één studie werden gevangenen over 
een periode van 15 jaar gevolgd. Bij 
een gevangenis in Californië werd het 
recidivisme van gevangenen die TM 
kregen aangeboden vergeleken met  
een controlegroep. Met meerdere 

van het immuunsysteem en nog veel 
meer. 

David Lynch is een bekende 
Amerikaanse filmmaker, die zelf sinds 
1972 TM beoefent en daar erg enthou-
siast over is. Hij heeft in 2005 de 
David Lynch Foundation (stichting) 
opgezet, die tot doel heeft kansarme 
bevolkingsgroepen zoals kinderen uit 
achterstandswijken, getraumatiseerde 
oorlogsveteranen én gedetineerden te 
ondersteunen met TM. De resultaten 
zijn heel positief en te zien op vele 
YouTube filmpjes en in diverse weten-
schappelijke publicaties. David Lynch 
organiseert regelmatig bijeenkomsten 
en concerten met wereldsterren die ook 
TM beoefenen, zoals Paul McCartney, 
Donovan, Eddy Vedder en vele 

anderen, met als doel om fondsen te 
werven voor de projecten van zijn 
Foundation. Inmiddels profiteren al 
miljoenen mensen van zijn aanpak. In 
2019 is er een Nederlandse tak van de 

Onterecht Gedetineerd, Zuidwolde
Paard in Nood, Stichting, Brunssum
PI Nieuwegein, Nieuwegein

Platform Kocon, Katwijk
PrisonLAW, Amsterdam
RESO, Amsterdam

info@schoutenlegal.nl
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GOUDEN DUO

Wij, mr. Kim Kieft en mr. Claartje van Keulen, zijn ervaren strafrechtadvocaten en oprichters 
van het kantoor Kieft & Van Keulen Advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in het strafrecht en alle 

zaken die daarmee samenhangen.  Ook voor pro deo bijstand kunt u bij ons terecht.

  -  Alle strafzaken  
  -  TBS-zaken 
  -  Jeugd (straf) zaken
  -  Beklagzaken 
  -  BOPZ- zaken 
  -  Voetbalzaken
  -  Bestuursrecht

‘‘ Ik vecht voor jou. ’’
Lucy Oldenburg DWDD 11.10.2017

tel: 06 247 358 43 www.oldenburgadvocaat.nl

Het is geen 
religie, filosofie 
of levensstijl 

Verzoek 
incidenteel 
verlof kan 
alleen worden 
afgewezen om 
groot belang

Lody de Melkert en 
Theo Tromp

Den Haag/ Amsterdam - Is een 
gevangenisstraf effectief? Stel 
iemand begaat een misstap en 
wordt gestraft door de overheid 
met opsluiting. Er zijn diverse 
belangrijke redenen om iemand 
vast te zetten voor begane mis-
stappen. Na enkele maanden 
komen de meeste gedetineerden 
weer vrij. Zijn ze dan positief ver-
anderd? Meestal niet. Recidive of 
terugkeer van maatschappelijk 
ongewenst gedrag is een groot 
probleem. Alleen straffen is dus 
niet genoeg. Is het mogelijk om 
in de gevangenis een programma 
toe te passen dat het gedrag van 
mensen daadwerkelijk verbetert?

Transcendente meditatie (TM) is een 
eenvoudige techniek die twee keer per 
dag gedurende twintig minuten, com-
fortabel zittend in een stoel, wordt 
beoefend. Het is geen religie, filosofie 
of levensstijl. Meer dan acht miljoen 
mensen van alle leeftijden, culturen en 
religies hebben TM geleerd. De 
TM-techniek brengt de geest gemakke-
lijk en volledig tot rust, totdat je het 
stilste en vredigste niveau van je eigen 
bewustzijn ervaart. Dit is uniek omdat 
het geen concentratie vergt of pogin-
gen om de geest leeg te maken, het is 
louter een techniek. TM traint de her-
senen en ontspant het lichaam en toe-
gepast in gevangenissen laat het de 
recidivecijfers met tientallen procenten 
dalen. Hoe kan dat?

Paul McCartney, Donovan, 
Eddy Vedder
Stress is schadelijk voor de gezondheid 
en beïnvloedt de mate van geluk, crea-
tiviteit en productiviteit van de mens. 
Honderden gepubliceerde wetenschap-
pelijke onderzoeken hebben de effecti-
viteit van TM aangetoond met 
betrekking tot het verminderen van 
stress, het verbeteren van het functio-
neren van de hersenen, het versterken 

TM traint de hersenen en ontspant het lichaam

Transcendente meditatie verbetert sfeer 
in gevangenis en relatie met personeel.

Foundationoprichter David Lynch 

Europees Mensenrechten Hof vindt laatste eer bewijzen belangrijk

VERZOEK OM OMA TE BEGRAVEN KAN 
NIET LICHTVAARDIG WORDEN AFGEWEZEN
Hans Schepers

Maastricht - Het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM) 
heeft onlangs benadrukt dat het 
bijwonen van een begrafenis van 
een familielid door een gedeti-
neerde niet zo maar mag worden 
geweigerd. In de zaak van Vetsev 
tegen Bulgarije heeft het EHRM 
beslist dat er sprake was van een 
schending van het recht op een 
privé- en gezinsleven. Dit recht is 
opgenomen in artikel 8 van het 
Europees Verdrag voor de rechten 
van de Mens (EVRM). Het EHRM 
vond vooral belangrijk dat er 
onvoldoende was gekeken naar  
de persoonlijke belangen van deze 
gedetineerde die de begrafenis  
van zijn broer wilde bijwonen.

Het EHRM oordeelde dat de Bulgaarse 
overheid die persoonlijke belangen 
niet voldoende had afgewogen tegen 
de gevaren voor de samenleving in 
verband met het korte verlof. Bij de 
beslissing moet er namelijk worden 
gekeken naar het persoonlijke belang 
van de gedetineerde, maar ook naar 
hoe gevaarlijk de gedetineerde is of 
hoe gevaarlijk zijn gedrag is, de aard 
van de overtreding in kwestie, de 
garanties van een terugkeer naar de 
gevangenis en de mogelijkheid van 
alternatieve oplossingen om aan het 
verzoek van de gedetineerde tegemoet 
te komen. Dat deze gedetineerde nog 
in voorarrest verbleef is volgens het 
EHRM op zichzelf ook niet van 
belang. 

Ook in de Nederlandse wet- en regel-
geving is de mogelijkheid opgenomen 
voor een incidenteel verlof voor het 
bijwonen van een begrafenis van de 
levenspartner, of een kind, ouder, 
broer, zuster, grootouder of schoonou-
der van de gedetineerde. Dit staat in 

artikel 24 Regeling tijdelijk verlaten 
van de inrichting. In eerste instantie 
dient de directeur van de gevangenis 
een beslissing te nemen als een gedeti-
neerde hierom vraagt. Als er een exe-
cutie-indicator is of een gedetineerde 
nog in voorarrest zit, moet er eerst nog 
een advies aan het Openbaar 
Ministerie worden gevraagd. Als de 
directeur positief beslist, maar het 
Openbaar Ministerie negatief advi-
seert, dan moet de beslissing door het 
ministerie van justitie en veiligheid 
worden genomen. Ook bij enkele bij-
zondere groepen gedetineerden dient 
het ministerie te beslissen. 
Bijvoorbeeld bij TBS-gestelden en 
gedetineerden in de Extra Beveiligde 
Inrichting (EBI). 

Urinecontrole
Een incidenteel verlof is bedoeld voor 
één dag. Als er een langer verlof is 
gewenst, moet er een strafonderbre-
king worden gevraagd door de gedeti-
neerde die niet meer in voorarrest 
verblijven. Voor gedetineerden die nog 
in voorarrest verblijven, moet dan een 

schorsing van de voorlopige hechtenis 
worden gevraagd. Maar dit moet in die 
beide gevallen niet bij de directeur van 
de gevangenis worden gevraagd maar 
aan de rechter. Dit duurt over het 

algemeen ook langer voordat er een 
beslissing is. Tijdens het verlof gaat er 
veelal begeleiding mee vanuit de 
gevangenis. Soms mag er ook zelfstan-
dig worden gereisd door de gedeti-
neerde. In dat geval kunnen de 
reiskosten worden vergoed vanuit de 
gevangenis. Vaak worden er dan wel 
verdere voorwaarden gesteld aan het 

incidenteel verlof, bijvoorbeeld dat  
er een urinecontrole moet worden 
afgelegd bij terugkomst. 

Mocht er dus een situatie zijn dat  
een gedetineerde een begrafenis wil 
bijwonen van een familielid dan is dit 
op grond van artikel 8 EVRM moge-
lijk. Bij de aanvraag moet hij dan ook 
goed duidelijk maken wat de familie-
relatie is tot de overleden persoon en 
dat het noodzakelijk is dat hij aanwe-
zig is bij de uitvaart. Zoals blijkt uit  
de uitspraak van het EHRM kan een 
verzoek voor een incidenteel verlof 
dan alleen worden afgewezen om groot 
belang. Dit grote belang is niet snel 
aanwezig. Een verzoek mag dan ook 
niet lichtvaardig worden afgewezen. 
Uiteraard kan er beklag worden inge-
diend als een verzoek wordt afgewe-
zen, maar dan is het leed – letterlijk  
en figuurlijk – al geschied.

Hans Schepers is advocaat bij 
Daamen, advocaten in Maastricht.

Verlof voor bijwonen begrafenis van levenspartner, kind, ouder, broer, 
zuster, grootouder of schoonouder van de gedetineerde.



14 15deBonjo
juni 2019

deBonjo
juni 2019

Advocaat is verplicht dossiers te bewaren.Mandy Ortner: ‘Herziening is geen verkapt hoger beroep.’

SimoneAtWerk, Rijswijk
St. Bureau Maatschappelijk Herstel & Rehabilitatie, Den Haag
Steunpunt Gevangenispastoraat, Amsterdam

Stichting de Zijderups, Almere
Stichting DoVo, Amsterdam
Stichting Eigen Kracht Centrale, Zwolle

Strafrechtspecialisten
die altijd voor u 

klaar staan

Kate Lans 
06 81 89 81 99

Louke Korfker
06 82 94 46 76PARTNERS IN CRIME

www.kennemeradvocaten.nl

Iets te melden? Stuur het naar Bonjo! Postbus 10109 - 1001 EC Amsterdam

Leo de Wit: ‘Teveel mensen kort vastgezet.’ 

Jaap Brandligt 

Den Haag – ‘In Nederland worden 
te veel mensen kort gevangenge-
zet,’ stelde scheidend kabinetsadvi-
seur Leo de Wit onlangs in dagblad 
Trouw. ‘Dat lost niets op. Het ontre-
gelt levens en vergroot de kans op 
recidive.’ Zijn probleem is dat ook 
een korte gevangenisstraf grote 
gevolgen heeft voor de veroordeel-
de. En die korte gevangenisstraf 
wordt veel te gemakkelijk uitge-
deeld. Van de bajes van binnen 
bekijken, wordt niemand beter. 

Dat weten we eigenlijk al heel erg 
lang, maar het wordt in onze repres-
sieve wereld nogal eens vergeten. We 
kunnen ons dus heel erg goed vinden 
in de uitspraken van De Wit, oud-
hoofdofficier van justitie en tot voor 
kort voorzitter van de Raad voor de 
Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming. ‘Het huidige 
kabinet heeft vooral aandacht voor de 
lange straf, bijvoorbeeld in een voorge-
nomen wetsvoorstel over beperking 
van vervroegde vrijlating,’ zegt De 
Wit. Maar: zeventig procent van de 

Zeventig procent van 30.000 die jaarlijks worden vastgezet, zit maximaal drie maanden in de cel

OOK KORTE CELSTRAF KAN LEVEN 
AL FLINK ONTREGELEN

ruim 30.000 mensen die jaarlijks 
worden vastgezet, zit maximaal drie 
maanden in de cel. Die korte periode 
heeft vaak al veel negatieve gevolgen. 
Werk, woonruimte, sociale contacten 
en ook zoiets als de zorgverzekering 
komen op de tocht te staan. Dan praten 
we nog niet over problemen met de 
Verklaring Omtrent Gedrag en allerlei 
andere verzekeringen.

Effectiever en gerichter 
De onstabiele situatie aan het eind van 
de korte straftijd, in combinatie met de 
persoonlijke problematiek die een 
belangrijk deel van deze groep heeft en 
die tijdens het verblijf in de gevange-
nis niet is behandeld, vormt volgens 
De Wit een groot risico voor recidive. 
‘Dus moeten we, niet alleen in het 

belang van gestraften zelf, maar ook 
voor mogelijke toekomstige slachtof-
fers en daarmee de samenleving de 
bestaande alternatieven voor een korte 
straf veel beter benutte, aldus nog 
steeds De Wit. Je kunt dan denken aan 
elektronisch toezicht – enkelbanden – 
of bijvoorbeeld agressietraining, als 
agressie het probleem is. Of werkstraf-
fen. Of kleinschalige voorzieningen 
die de relatie met de samenleving beter 
mogelijk maken. Als het dan niet lukt, 
als gestraften zich niet aan die afspra-
ken houden, kan alsnog een langere 
gevangenisstraf in het vooruitzicht 
worden gesteld. ‘Dan is er ook meer 
tijd om de problematiek aan te pakken, 
want bij korte straffen gebeurt er in de 
bajes simpelweg niks.’ 
Volgens De Wit besluit de rechter vaak 
tot celstraf omdat de persoon in 
kwestie, verdacht van bijvoorbeeld 
beroving of hennepkweek, al een voor-
lopige hechtenis is opgelegd. De Wit: 
‘Dat moet dus beter, effectiever en 
gerichter worden aangepakt. Laat de 
voorlopig hechtenis niet zo uitlopen.’

Recht op terugkeer 
Dat is eerder en vaker gezegd. Niet 

alleen door ons van Bonjo. Voor zware 
vergrijpen zoals (seksueel) geweld zal 
een celstraf de enige oplossing blijven. 
De Wit wijst er wel op dat alternatie-
ven zoals elektronisch toezicht even-
eens straf betekenen, ook al wordt dat 
door de samenleving niet altijd zo 
gezien. ‘Een tijd van vrijheidsbeper-
king, onder strikte voorwaarden, is ook 
zwaar en wordt door betrokken ook als 
zwaar ervaren.’ In het huidige maat-
schappelijke klimaat ligt veel nadruk 
op slachtoffers en nabestaanden, en op 
straf als vergelding. De Wit: ‘Dat zijn 
belangrijke onderdelen van het straf-
recht, maar we moeten de andere kant 
niet vergeten: na straf heeft iemand 
recht op terugkeer in de samenleving.’ 
We hebben in deze krant eerder gepu-
bliceerd over het neuropsychologische 
onderzoek van de Vrije Universiteit 
waar bleek dat Amsterdamse gevange-
nen al na drie maanden meer moeite 
hebben hun impulsen te beheersen.  
De eentonigheid van het gevangenis-
regime wordt gezien als oorzaak voor 
deze verandering in de hersenen. De 
kans is daardoor groot dat ze na vrijla-
ting minder controle over hun gedrag 
hebben en opnieuw de fout ingaan. 

Half jaar cel op smokkel gevangenissen
Van de redactie 

Amsterdam - Bezoekers die tele-
foons en andere smokkelwaar 
de gevangenis binnenbrengen, 
kunnen in de toekomst worden 
bestraft met maximaal een half 
jaar cel of een hoge geldboete. Dat 
staat in een in de Tweede Kamer 
aangenomen wetsvoorstel. Het 

gaat om spullen die op zichzelf 
legaal zijn, zoals gereedschap, 
telefoons en tablets, maar waarvan 
het bezit binnen de muren van de 
gevangenis verboden is. 

Daarbij horen ook alcohol en geld. Het 
binnenbrengen van illegale spullen als 
drugs en wapens kan al worden 
bestraft, maar dat is moeilijker bij 

bijvoorbeeld een telefoon. Dan moet 
eerst worden bewezen dat het gaat om 
hulp om te ontsnappen of om crimineel 
handelen. Meestal blijft het daarom bij 
het ontzeggen van de toegang tot de 
gevangenis. Volgens voormalig staats-
secretaris Klaas Dijkhoff – de beden-
ker van het wetsvoorstel - is het ‘een 
voortdurende strijd’ om smokkelwaar 
buiten de inrichtingen te houden. Er 

worden steeds nieuwe manieren ver-
zonnen om spullen binnen te krijgen. 
Smokkelwaar als mobiele telefoons en 
drugs worden in grote hoeveelheden 
onderschept in Nederlandse 
gevangenissen. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
gaf recent documenten vrij over vele 
honderden vondsten in de jaren 

2012-2016. Iemand die betrapt wordt 
om invoering wordt overgedragen aan 
het openbaar ministerie en de politie.

onherroepelijke veroordeling niet in 
stand kan blijven’. Ook dit is een 
streng criterium. Hier heeft een veroor-
deelde geen last van als zijn advocaat 
het dossier (digitaal) heeft opgeslagen 
of als hij zelf een kopie van het gehele 
dossier heeft bewaard. Maar ook als 
het dossier niet door hem of zijn advo-
caat is opgeslagen, hoeft hij zich dus 
niet te laten ontmoedigen om de moge-
lijkheden van een herziening te laten 
onderzoeken. Het kan de moeite waard 
zijn. Rechterlijke dwalingen komen 
helaas nog steeds voor. 

Mandy Ortner is advocaat bij Penn 
Advocaten in Maastricht

voor dat het strafdossier niet meer is 
bewaard. Een advocaat is verplicht 
dossiers vijf jaar te bewaren, maar mag 
het daarna vernietigen. Nadat de zaak 
onherroepelijk is geworden, bestaat er 
geen wettelijk recht meer om een kopie 
van uw dossier te ontvangen van het 
Openbaar Ministerie. Toch kan het 
Openbaar Ministerie ertoe worden 
gedwongen –desnoods in kort geding- 
om inzage te geven in het dossier. Om 
een succesvol verzoek tot inzage te 
kunnen doen, dient te worden aange-
toond dat er een ‘redelijke mate van 
aannemelijkheid is dat het voorge-
stelde onderzoek zal kunnen leiden tot 
een novum waardoor de 

onderzoeksmethode. De nieuwe 
omstandigheid zal vervolgens moeten 
worden bezien in het geheel van de 
bewijsconstructie. Als het slechts een 
ondergeschikt onderdeel daarvan 
betreft, zal van een novum geen sprake 
kunnen zijn. Wel kan van een novum 
sprake zijn als de nieuwe omstandig-
heid de kern van de bewijsconstructie 
raakt. 

Dossiers bewaren 
Om een herzieningsverzoek of een 
nieuw deskundigenonderzoek goed te 
onderbouwen is een zeer goede bestu-
dering van het dossier noodzakelijk. In 
de praktijk komt het echter wel eens 

van het proces nog niet bekend was. 
Ook wel een ‘novum’ genoemd. 

De eerste twee situaties zijn ontwikke-
lingen in de rechtspraak. De derde situ-
atie doet zich voor indien een nieuw 
feit of omstandigheid aan het licht 
komt. Er is sprake van een ‘novum’, 
als er door nieuwe gegevens grote 
twijfel is komen te bestaan of de 
rechter tot hetzelfde oordeel zou zijn 
gekomen als deze gegevens tijdens het 
proces ook bekend waren geweest. 

Gedacht kan worden aan nieuw DNA-
onderzoek, nieuwe inzichten van een 
deskundige of een nieuwe 

Mandy Ortner

Maastricht - Aan een onherroepe-
lijke veroordeling is in beginsel 
niets meer te doen. De wetgever 
heeft veroordeelden niet willen 
aanmoedigen om een beschuldi-
ging/veroordeling tot in het onein-
dige te blijven aanvechten. ‘Het 
houdt ergens op’, is de gedachte. 
Veroordeelden en/of benadeelden 
zouden op een gegeven moment 
het meest gebaat zijn bij een 
acceptatie van de uitspraak. Toch 
kan in uitzonderlijke gevallen een 
onherroepelijke veroordelende 
uitspraak van de Nederlandse 
strafrechter worden heropend en 
opnieuw door een Gerechtshof 
worden behandeld. Dit wordt een 
herziening genoemd. De lat voor 
een herziening ligt erg hoog. In 
geen geval mag het worden gezien 
als een verkapt hoger beroep. 

Tot een herziening worden overgegaan 
als er sprake is van tegenstrijdige 
rechtspraak, waarbij het dient te gaan 
om een conflict tussen twee onherroe-
pelijke Nederlandse strafvonnissen  
of arresten. 

Verder is er een kans bij een geslaagde 
klacht bij het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens. En verder als er 
een nieuwe omstandigheid ten tijde 

De lat ligt er hoog

Herziening: een recht dat gehaald moet worden

Rattelschneck op bezoek
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Advokatenkollektief Rotterdam
Gespecialiseerd in bescherming 
van burgers tegen de overheid
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strafrecht en detentierecht
Martin Iwema
Reinier Feiner
Katja Logtenberg
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Advocatenkantoor Klunder
Strafrechtadvocaat NVSA

Mr. B. Klunder verdedigt  
verdachten in strafzaken en  
mensen die een TBS of PIJ  
maatregel opgelegd  
hebben gekregen

Voor informatie bel  
vrijblijvend
06 42 35 34 38

Amersfoort - Directeur Rien Timmer 
heeft onlangs afscheid van Exodus 
genomen. Dat deed hij in Amers-
foort. Het thema van de afscheidsbij-
eenkomst was ‘Samen het verschil 
maken’. Een thema dat op uitdruk-
kelijk verzoek van Rien Timmer is 
gekozen. Over het verschil tussen de 
oude wereld van het pre-bajesleven 
en de nieuwe wereld van het post-
bajesleven. Ex-gedetineerden lieten 
zien en horen hoe moeilijk het soms is 
om uit de onderwereld, die blijft trek-
ken, weg te komen en hoe veel moeite 
het soms kost om in de bovenwereld te 
beklijven.                

Mensenwerk                                                                                                                   
Het is misschien goed hier uit een arti-
kel te citeren dat Rien Timmer in ‘DJI 
Zien’ van februari 2016 geschreven 
heeft. ‘Waar vrijheid ophoudt en weer 
kan beginnen. Die slogan hanteert 
DJI wel eens en ik vind ‘m mooi. De 

zin van het leven houdt niet op met 
detentie, maar loopt door’. ‘Binnen 
en buiten de bajes kiezen we samen 
(DJI en Exodus) ervoor om in die 
(ex-)gedetineerden mensen te blijven 
zien. Daar kunnen we elkaar scherp in 
houden. Gemakkelijk is dat niet altijd 
als je de dossiers achter al die mensen 
kent en als je je aan alle procedures en 
wetten wil houden die met ons werk 
samenhangen. Maar toch: ons werk is 
mensenwerk. Werk voor mensen met 
een gezicht’.                              
Zo is het maar net. Ik persoonlijk heb 
altijd goed met Rien Timmer kunnen 
samenwerken. Ik zal hem missen, maar 
wens hem veel succes in zijn nieuwe 
baan bij de Leo Kanner Onderwijs-
groep. Tijdens de afscheidsreceptie 
begreep ik van hem dat onderwijs min-
stens zo erg is als justitie qua procedu-
res en gedoe. Het zal hem leren.

Jaap Brandligt

Bonjo gaat vertrekkende 
Exodus-directeur Timmer 
missen

Rotterdam - Ervaring uit proble-
men waarvan anderen kunnen 
leren. De ervaringsdeskundige 
gaat op scholen voorlichting geven 
een jongere generatie ervan te 
weerhouden om op het slechte pad 
te gaan.
Kiezen voor criminaliteit of een 
vlucht in middelen zoals cannabis, 
XTC, cocaïne of heroïne geven 
meer problemen dan menig mens 
kan vermoeden. De leefwereld van 
een jongere kan sneller veranderen 
dan dat er ooit een weg terug kan 
zijn naar een normaal leven.

Niet zelden hoor ik jongeren vertellen 
waarom het niet lukte om hun school 
af te maken. Drugs en alcohol zijn de 
oorzaak. En alcohol is dan nog een 
redelijk geaccepteerd middel, maar wie 
wel eens een kater heeft gehad weet 
dat je met een kater zeer slecht kan 
functioneren. En hoe zit dat met jon-
geren vanaf, laten we zeggen, zestien 
jaar? Bedenk maar eens dat alcohol-
gebruik een sterke invloed  heeft op 
het voorste gedeelte van de hersenen, 
de frontale cortex. Dit gedeelte is 
verantwoordelijk voor zelfcontrole 
en het sociale functioneren, maar ook 
voor doelgericht handelen, redeneren 
en problemen oplossen. Schade aan 
de frontale cortex zorgt dus voor een 
achteruitgang in intellectuele vaardig-
heden. Even voor alle duidelijkheid: 
hersenen zijn pas volgroeid bij een 
mens tussen de 20 en 25 jaar. Heb 
ik het alleen nog maar over alcohol 
gehad. Drugs hebben een groter effect 
dan alcohol al heeft. Niet alleen hier 
komt de ervaringsdeskundige vandaan, 
maar komen ook ervaringen in een 

huishoudens waar vader of moeder 
buiten de grens van het normale gaat. 
Kleine kinderen maken zaken mee 
zoals huiselijk geweld, niet zelden 
voorkomende uit drank of drugs. Er 
ontstaan schulden. Daardoor ontstaan 
spanningen en bedenk het maar of 
het is eren en al ellende. Kinderen 
die er niets aan kunnen doen, komen 
daardoor volledig van slag in GGZ-
instellingen terecht voor behandeling. 
Oorzaken van stoornissen komen 
overal vandaan, maar niet zelden ligt 
het aan een omgeving waar het goed 
mis is.

Ik ben niet gek!
Kinderen behoren op te groeien in een  
veilige omgeving. En waar is in die 
veilige omgeving de grens? We denken 
er niet meer over na, en laten we 
eerlijk zijn, onze omgeving is zo veilig 
niet. Het leven is complex geworden, 
we laten ons overspoelen met sociale 
media, games en allerlei ongezonde 
leefstijlen. Het is dan ook niet te voor-
komen dat hier allerlei problemen ont-
staan. Het zal zichzelf niet oplossen en 
er zal meer professionele hulp moeten 
komen om dit op te lossen. Erkenning 
van problemen is ook zoiets. Vooral 
jongeren in de puberale fase van hun 
leven weten het vaak beter. Ga ze maar 
eens vertellen dat ze morgen naar een 
psycholoog moeten gaan om aan hun 
probleem te werken. Het antwoord: Ik 
ben niet gek!
Ervaringsdeskundigen zijn mensen 
zoals jij en ik, we zijn allemaal wel 
eens slachtoffer van een probleem. De 
een kan daar goed mee omgaan en de 
ander wat minder en komt daardoor 
steeds dieper in de problemen, proble-
men die uiteindelijk heel complex wor-
den. Eenmaal uit de problemen zijn ze 

de ervaring de baas. Het betekent niet 
dat helemaal ze niet kwetsbaar zijn. 
Een alcoholist kan net zo snel terug 
vallen als een game- of gokverslaafde. 
Het verhaal van een ervaringsdeskun-
dige is een kwetsbaar verhaal. Ga maar 
eens voor een klas staan en vertel dan 
maar eens dat je drugs hebt gebruikt, 
uit stelen bent gegaan, mensen en 
zelfs familie hebt opgelicht. Als of dit 
niet gek genoeg is ook nog eens in de 
gevangenis hebt gezeten. Na die tijd 
begon de ellende weer, want eenmaal 
zichtbaar in het systeem staan de 
schuldeisers weer voor de deur.

Brandbomgooiers 
In de NRC staat het artikel: ‘Brand-
bomgooiers voelen zich geen terrorist.’ 
Vijf mannen worden verdacht voor het 
gooien van brandbommen naar een 
moskee in Enschede. Een van hen, 
Marco H., schetst een beeld van zich 
zelf: Ik ben geen nazi, heb onder mijn 
vrienden moslims, die haat ik absoluut 
niet. Als H. vast blijft zitten, komt hij 
zwaar in de problemen beweert hij. 
Zo zal hij zijn huis kwijt raken, moet 
hij uit de schuldensanering en zal hij 
zijn gesprekken voor autisme moeten 
missen. Nou, dit is dus een prototype 
van een ervaringsdeskundige, alleen 
is hij er duidelijk niet klaar voor. Pas 
als hij zijn problemen op orde heeft en 
begrijpt waar hij tot deze laffe daad is 
gekomen, dan kan hij aan de slag. En 
geloof mij maar, daar is lef voor nodig.
Ervaringsdeskundigen zullen in de toe-
komst steeds meer ingezet worden om 
bruggen te slaan naar een gezondere 
leefomgeving.                                                                                              

Toine Bakermans docent bij Stich-
ting Nieuwe Kans in Rotterdam en is 
bestuurslid van Bonjo.

Bruggen slaan naar gezondere leefomgeving  

Toine Bakermans
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KIND JARIG?
VERRAS JE KIND MET EEN CADEAUTJE! 

geloof in herstelPieter Baan Centrum gehuisvest in Oostvaarderskliniek

Dinie van het Noorden 

Op YouTube is een filmpje te zien 
van een zaal met nonnen die aan 
het rocken zijn op Queen’s ‘We will 
rock you.’ Het plezier spat er van af. 
Zelfs de aanwezige pastoor swingt 
mee. Weliswaar wat onwennig en 
zittend aan een tafeltje, maar toch. 
Nu schijnt het dat dit nummer een 
of ander stofje in onze hersens 
aanmaakt, waardoor stress vermin-
dert, en we ons goed gaan voelen. 
Aan de rockende nonnen is te zien 
dat zij zich inderdaad goed voelen 
en zich prima vermaken. Kortom: 
als wij in tijden van stress ons beter 
willen voelen, dan zouden we dus 
moeten gaan rocken op ‘We will 
rock you’. En waarom ook niet? Ook 
al is rockmuziek misschien enigs-
zins uit de tijd, het gaat om ons 
welzijn, per slot. Dus gooi maar los, 
die remmen.

Laatst had ik een gesprek met een 
gedetineerde over muziek. Hij bleek 
niet van rock te houden, maar wel van 
opera’s uit vroegere tijden. Je hoort 
niet vaak dat mensen van opera 
houden, en zijn onthulling verbaasde 
me. Hij vroeg of ook ik van opera 
hield. Ja, ik hou ook van opera. En als 

ik alleen ben en niemand me kan 
horen, dan zing ik zélfs wel eens een 
opera-aria. Opera’s gaan meestal over 
de liefde. Ach, de liefde. In het gewone 

leven kan de liefde al voor problemen 
zorgen, maar in opera’s komt daar dan 
nog een schepje bovenop. Er is in de 
opera altijd wel gedoe, er is in de opera 
eigenlijk nooit een liefde zonder sores. 
En als tóch een ‘en ze leefden nog lang 
en gelukkig’ finale is, komt zo’n happy 
end nooit zonder slag of stoot. Er zijn 
intriges, er is roddel en achterklap, en 
soms zelfs moord en doodslag. 
Drama’s dus. Maar wat weten de 
zangers en zangeressen zo’n drama 
toch altijd treffend en vooral theatraal 
te brengen. En de muziek is doorgaans 
prachtig, de aria’s meestal geweldig, 
en de koorwerken groots. De gedeti-
neerde met wie ik hierover sprak houdt 
veel van dat alles. Maar hij moet het 

hebben van herinneringen aan zijn 
geliefde opera’s. Want op tv-zenders 
en op de radio kan hij nooit een opera 
vinden. En hij heeft geen cd-speler en 
dus ook geen opera-cd’s.
Dat niet elke gedetineerde een cd-spe-
ler op cel heeft, is jammer. Muziek is 
zo belangrijk. Muziek helpt tegen pie-
keren, is troostend, werkt helend, en 
kan gevoelens van eenzaamheid verja-
gen. Er bestaat niet voor niets zoiets 
als muziektherapie. De kracht van 
muziek is onvoorstelbaar groot.

Militaire precisie
Behalve rockende nonnen circuleren er 
op YouTube ook video’s van Filipijnse 
gevangenen met dans-acts op muziek 

van verschillende artiesten, onder meer 
van Michael Jackson en Queen. Niet 
elke danser is overigens een gevan-
gene. Er dansen ook beroepsdansers 
mee, en het geheel staat onder leiding 
van een choreograaf. De gedetineer-
den, allemaal in oranje outfits, zijn 
perfect getraind en voeren de acts met 
militaire precisie uit. De filmpjes van 
de dansende gevangenen roepen 
gemengde gevoelens op. Vinden de 

mannen het allemaal echt wel leuk om 
hieraan mee te doen? Hun gezichtsuit-
drukking wijst daar niet op, maar die 
strakke gezichten horen misschien bij 
de acts. Het aanwezige publiek vindt 
het spektakel doorgaans geweldig, en 
YouTube kijkers ook. Een reactie van 
zo’n YouTube kijker: ‘If you want to 
know how to rehabilitate prisoners: 
this is how you rehabilitate prisoners. 
Prison should be a punishment but 
more than that...you should teach them 
to enjoy life without crime. Respect to 
the Philippines.’
(‘Als je wilt weten hoe je gedetineer-
den kunt rehabiliteren: dit is hoe je 
gedetineerden rehabiliteert. Een gevan-
genis dient als straf, maar daarnaast 
zou men gedetineerden moeten leren 
om van het leven zonder misdaad te 
genieten. Respect voor de Filipijnen.’)
En de gevangenisdirecteur vertelde dat 

het beter voor de gedetineerden was 
om met muziek en dans bezig te zijn 
dan om nieuwe criminele activiteiten 
te bedenken. Want criminaliteit ver-
hoogt nu eenmaal de kans om opnieuw 
achter de tralies te komen.

Flashmob
Maar hoe zou het zijn als de Filipijnse 
gedetineerden een opera zouden 
opvoeren? Met alles er op en er aan, 
inclusief voldoende drama en theater. 
En met een orkest, professionele 
zangers en zangeressen, en de gedeti-
neerden als machtig mooi koor. Dat 
zou nog eens een voorstelling zijn. 
Ook voor onze P.I. ‘s trouwens. Ik zie 
het al voor me. Maar of het publiek 
een opera ook zal waarderen is zeer de 
vraag.

Nee, dan liever een flashmob. Daar 
droom ik wel eens van. Dat ik langs 
een van de luchtplaatsen loop en dat de 
mannen daar dan plotseling los gaan 
op ‘We will rock you.’ Als nonnen 
kunnen rocken, kunnen gedetineerden 
dat ook en waarschijnlijk beter! Hoe 
mooi zou dat zijn. Alle gedetineerden 
op de luchtplaats aan het rocken. 
Reken maar dat we hier geen strakke 
gezichten zullen zien zoals bij de 
Filipijnse gedetineerden. En het toege-
stroomde publiek gooit de remmen los 
en rockt mee, want zien rocken doet 
rocken. Daar komt immers bij dat juist 
dit nummer bijdraagt aan het welzijns-
gevoel. Muziek is, zoals eerder 
vermeld, hoe dan ook goed voor een 
mens. Of je nu opera houdt of van  
‘We will rock you’. Lucky me: ik hou 
van beide.

Dini van het Noorden 
is bezoek-en taalvrijwilligster 
in een Penitentiaire Inrichting. 
Ze schrijft over haar vrijwilligerswerk 
en daaraan verwante onderwerpen.

‘We will rock you’

Beter als gedetineerden met muziek en dans bezig zijn dan met bedenken nieuwe criminele activiteiten, 
zegt een gevangenisdirecteur

Weg met de stress, ga ‘rocken’ 

Muziek helpt 
tegen piekeren, 
is troostend, 
werkt helend, 
en kan gevoelens 
van eenzaamheid 
verjagen

Er zijn intriges, 
er is roddel en 
achterklap en 
soms zelfs moord 
en doodslag

Vrouwendingentjes  Tips van Marion van Bonjo

Pondjes afvallen

WORD MOOIER EN RUIK LEKKERDER

Water vermindert 
je hongergevoel 

Amsterdam - ** Wist je dat? je van 
scheren met pindakaas (in plaats 
van met scheerschuim) enorm 
zachte benen krijgen. Pindakaas 
zou namelijk een hydraterend 
effect hebben omdat het olieach-
tig is. Overigens is dit middeltje 
niet geschikt voor mensen met 
een notenallergie. Maar probeer 
het gerust als je zin hebt om te 
experimenteren.
 
Hydrateren
** Na het scheren gebruiken vrouwen 
vaak een vocht inbrengende crème om 
hun huid weer zacht en soepel te laten 
voelen. Wat vrouwen meestal vergeten 
is dat ze de huid voor de scheerbeurt 
eerst moeten hydrateren. Breng voor 
het scheren van benen, oksels of 
bikinilijn eerst wat olie of bodylotion 
aan. Dit zorgt voor een extra laagje op 
je huid waardoor de haartjes zachter 
worden. Je krijgt op die manier minder 
last van kleine snijwondjes.

Een lekker geurtje
** Wil je dat lekker geurende parfum 
een hele dag ruiken, smeer dan eens 
wat vaseline onder de plek waar je het 
geurtje zal spuiten. De geur blijft zo 
veel langer hangen.

Wenkbrauwen in model
** Neem een oud mascaraborsteltje, 
doop het in de vaselinepot en borstel er 
vervolgens mee door je wenkbrauwen. 
Zo creëer je een voller effect, en ze 
blijven een hele dag mooi in model 
staan.

Tips
** Smeer de bovenkant van een potje 
nagellak in met wat vaseline, om te 
voorkomen dat het potje gaat dichtkle-
ven door de nagellak.

** Gezichtsmaskers
Wist je dat een banaan ook perfect 
werkt als exfoliant voor je gezicht. 
Door een banaan te prakken  
(eventueel met wat ijs) en dat ver-
volgens op je gezicht aan te brengen, 
kan je dode huidcellen en bacteriën 
verwijderen.

** Haargel
Sommige vrouwen hebben nu eenmaal 
wat gel nodig om hun haar in model te 
brengen. Jam en body lotion zijn daar-
voor een veelgebruikte combinatie. 
Breng het in je haar, wanneer het nog 
vochtig is. Het ruikt niet alleen heerlijk 
fruitig, maar werkt ook nog eens 
perfect.

** Haarkleuring
Citroen zorgt voor natuurlijke high
lights, met zwarte thee maak je je  
haar dan weer donkerder.

** Lipstick
Groenten en fruit met veel pigment 
kunnen je lippen een mooie rode kleur 
geven. Door kersen of rode biet met 
vaseline te mixen kan je zelf een kleur-
tje geven aan je lippen.

Amsterdam - Uit recent onderzoek 
is gebleken dat mensen met obe-
sitas die willen afvallen en twee 
kopjes water voor elke maaltijd 
dronken, na drie maanden zo’n 
2,5 kilo meer waren afgevallen 
dan afvallers die dit niet deden. 

Een jaar later waren de personen 
die water dronken nog steeds meer 
gewicht kwijt. Let op, dit wil natuurlijk 
niet zeggen dat je, als je meer water 
drinkt, je automatisch meer gewicht 
verliest. Water is iets wat je helpt 
afvallen. Het maakt het veel gemak-
kelijker. Maak water het belangrijkste 
drankje dat je drinkt, dan zal  
het je gewichtsverlies enorm positief 
beïnvloeden. Uit de volgende punten 
blijkt waarom het drinken van water  
je precies helpt bij het afvallen.

Water drinken vermindert het honger-
gevoel. Door voor iedere maaltijd twee 

glazen water te drinken, heb je een 
voller gevoel. Daardoor krijg je tijdens 
de maaltijd minder calorieën binnen 
omdat je eerder verzadigd bent.  
Het is niet altijd makkelijk om je  
dorst- en hongermechanisme van 
elkaar te onderscheiden. Soms denk 
je dat je honger hebt, maar heb je 
gewoon dorst. 

Als je bijvoorbeeld net gegeten hebt 
en constant het gevoel hebt dat je nog 
trek hebt in iets zoets, kan dit onmo-
gelijk zijn, omdat je nog honger hebt. 
Waarschijnlijk heb je gewoon dorst. 

Als je extra water drinkt tussen de 
maaltijden door is de kans groot dat je 
hongergevoel of trek naar zoetigheid 
afneemt, waardoor je ook tussen de 
maaltijden door minder geneigd bent 
om zoete tussendoortjes te eten. 

Door voldoende water te drinken krijg 

je dus gedurende de dag veel minder 
calorieën binnen. Dat helpt je om 
sneller af te vallen. 

Humor om
te lachen
Op een feestje komen twee 
vriendinnen elkaar na vele jaren 
terug tegen. Vraagt Sofie : ‘Zeg, 
Isabelle, draag jij je trouwring 
niet aan de verkeerde vinger?’ 
‘Dat klopt...’ zegt Isabelle, ‘... 
maar ik ben dan ook met de ver-
keerde man getrouwd.’
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kleinschaligheid. Andere waren in 
Amsterdam en Nijmegen. Amsterdam 
loopt nog steeds, Nijmegen is ook 
afgerond. Het Poortje, een mooi klein-
schalig gebouw niet zo ver buiten de 
kernen van Groningen, daar gebeurde 
het. Wat belangrijke invalshoeken: per 
jongere werd een integraal plan opge-
steld voor de toekomst van de betrok-
ken jongere. Daar hoort een zorgtraject 
en dagbesteding bij, zoals daar is 
onderwijs. ‘Voorkomen van recidive 
en criminaliteit vraagt om maatwerk 
waarin er rondom de jongere nauw 
wordt samen gewerkt, gebruik makend 
van de kracht in de jongere zelf en 
diens sociale netwerk.’ De hoofdoffi-

cier van justitie Noord Nederland, toen 
J. E. Eland, zei het zo: ‘We zijn ver-
heugd met de proeftuin Groningen, die 
zich richt op innovatie van onze 
samenwerking met alle partners’. 
Keert Nederland terug op de kaart van 
humanisering van het gevangeniswe-
zen? Tamara Pultrum zegt het zo: ‘Het 
zijn bij ons niet de professionals die de 
plannen maken, maar de jongeren 
zelf.’ Dat is wel anders dan we vaak 
gewend zijn. ‘Jongeren moeten besef-
fen’ zegt Pultrum, ‘dat het hun 
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Ervaren strafrechtadvocaat,
komt door het  

hele land langs in de PI
Strafrecht, Penitentiair recht,

TBS zaken, Tuchtrecht

Den Haag - Voor veel gedetineer-
den is verlof en detentiefasering 
in de laatste achttien maanden 
van detentie helaas geen gege-
ven. In theorie ziet een normale 
detentiefasering - het geleidelijk 
toekennen van meer vrijheden aan 
gedetineerden tot aan het moment 
van invrijheidstelling (ook wel re-
socialisatiebeginsel genoemd) - er 
als volgt uit. 

Elke gedetineerde komt in beginsel 
eerst in een huis van bewaring terecht, 
om vervolgens na een gewezen rech-
terlijk vonnis geselecteerd te worden 
voor een normaal beveiligde gevange-
nis. Vervolgens kan een gedetineerde 
in aanmerking komen voor detentiefa-
sering naar een Beperkt Beveiligde 
Inrichting (BBI) voor de duur van 
maximaal 18 maanden met iedere vier 
weken weekendverlof en/of een Zeer 
Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) 
met ieder weekend verlof; duur verblijf 
is hooguit een half jaar. Tot slot kan 
je maximaal één jaar deelnemen aan 
een Penitentiair Programma (PP). In 
sommige gevallen betreft het dan het 
einde van de detentie, maar in andere 
gevallen treedt de voorwaardelijke 
invrijheidstelling (v.i.) in. Dat is gere-
geld in  de ‘Regeling selectie, plaatsing 
en overplaatsing van gedetineerden’. 
Hieruit volgt dat elke gedetineerde ten 
minste een derde deel van zijn straf in 
een gesloten inrichting dient te hebben 
doorgebracht (met uitzondering van 
de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), 

voordat hij in aanmerking kan komen 
voor detentiefasering. Detentiefase-
ring kan hooguit de laatste achttien 
maanden van de opgelegde gevange-
nisstraf plaatsvinden. Met uitzondering 
van zelfmelders die meestal meteen 
in een Beperkt Beveiligde Inrichting 
(BBI) kunnen worden geplaatst indien 
het strafrestant minder dan twee jaar 
beslaat. 

Fouten                                                                                                                  
Alvorens een gedetineerde in aanmer-
king komt voor detentiefasering, komt 
hij  veelal eerst in aanmerking voor al-
gemeen verlof, wanneer ten minste een 
derde van de al dan niet onherroepelij-
ke onvoorwaardelijke straf is onder-
gaan, én het strafrestant nog ten minste 
drie maanden en ten hoogste één jaar 
bedraagt. Zoals gezegd, is detentiefa-
sering en het genieten van verlof in de 
praktijk eerder uitzondering dan regel. 
Hieronder volgen enkele voorbeelden 
uit de praktijk, waarmee je als gedeti-
neerde in aanraking kunt komen.                                               
In de eerste plaats wordt de berekening 
van het faseringsschema en het ver-
lofschema verricht door medewerkers 
van de PI. En waar mensen werken, 
worden nu eenmaal fouten gemaakt. 
Het komt dan ook dikwijls voor dat het 
verlofschema of de faseringsdata niet 
juist zijn berekend. Het aantal alge-

mene verloven waar een gedetineerde 
om mag verzoeken, behoort maxi-
maal de helft van het aantal maanden 
strafrestant te bedragen. De laatste vijf 
dagen van de detentie vindt geen verlof 
plaats. In de praktijk komt het echter 
vaker voor dat er fouten sluipen in 
deze berekening. Als een gedetineerde 
bijvoorbeeld in hoger beroep onver-
hoopt tot een hogere strafoplegging 
wordt veroordeeld, zie je nog weleens 
dat het verlofschema niet ten gunste 
wordt gewijzigd. Bij een hogere straf 
komt men immers in aanmerking voor 
meer verlofaanvragen. Wat het fase-
ringschema betreft, komt het voor dat 
medewerkers van de inrichting de op-
gelegde straf in het verkeerde (reken)
formulier invullen. De fi ctieve eind-
datum wordt dan onjuist berekend. Zo 
is er een formulier voor gedetineerden 
die tot een geheel onvoorwaardelijke 
straf zijn veroordeeld (waarbij v.i.-
aftrek plaatsvindt). Daarnaast bestaat 
er een apart formulier voor gedetineer-
den die tot een deels voorwaardelijke 
gevangenisstraf zijn veroordeeld. 

Terugdraaien                                                                                                                 
In de praktijk zie je helaas al herhaal-
delijk dat blijkt, dat de einddatum van 
een deels voorwaardelijk opgelegde 
straf onjuist is berekend, met het for-
mulier voor onvoorwaardelijk opge-

legde gevangenisstraffen. Het gevolg 
is dan dat de gedetineerde ogen-
schijnlijk veel eerder in aanmerking 
zou komen voor detentiefasering, 
hier naartoe leeft en de inrichting dit 
vervolgens op het allerlaatste moment 
wil terugdraaien. Er moet namelijk 
bij voorwaardelijke gevangenisstraf-
fen helemaal geen voorwaardelijke 
invrijheidstelling (v.i.) van worden 
afgetrokken. Het gros van de gedeti-
neerden kampt echter met casemana-
gers die de faseringsaanvraag te laat 
indienen bij de selectiefunctionaris. 
De Raad voor Strafrechttoepassing 
en Jeugdbescherming (RSJ) heeft 
bepaald dat de inrichting voortvarend 
te werk dient te gaan en adviezen 
tijdig moet aanvragen. In de praktijk 
zie je echter veelal dat adviezen of 
selectieaanvragen pas worden aange-
vraagd of ingediend, als de fi ctieve 
faseringsdatum al bijna in zicht is of 
zelfs al geweest is. 

Aanhouder wint                                                                                                       
Het gevolg is dat je als gedetineerde 
zo minimaal twee maanden vertraging 
oploopt. Vandaar dat het van belang 
is om zelf al tijdig vóór je fi ctieve 

datum de casemanager schriftelijk te 
verzoeken de adviezen (van reclas-
sering/politie en OM) op te vragen en 
de selectieaanvraag tijdig in te dienen. 
Als je toch vertraging dreigt op te lo-
pen, loont het om een beklag tegen het 
handelen en/of nalaten van de case-
manager/Inrichting in te dienen bij de 
Commissie van Toezicht, zodat je een 
signaal afgeeft en er vaak ook nog een 
aardige fi nanciële compensatie aan 
overhoudt. De RSJ hanteert ongeveer 
€ 75,- per maand vertraging. Overi-
gens is voor fasering wel van belang 
dat er tijdig een betalingsregeling met 
het CJIB tot stand is gekomen. Een 
advocaat inzetten tegen de afwijzing 
van verlof of detentiefasering, maar 
vooral beroep bij de RSJ, loont. Veel 
gehoorde argumenten zijn dat de 
behandeling nog niet is gestart en het 
recidiverisico derhalve nog hoog is, er 
nog een schadevergoedingsmaatregel 
openstaat, er negatieve adviezen lig-
gen van politie en/of OM enzovoorts. 
Uitstel door de inrichting of de selec-
tiefunctionaris door het aanvoeren van 
dergelijke argumenten, betekent veelal 
geen afstel van verlof of fasering. De 
aanhouder wint, meestal dan. 

Michelle Wezepoel is strafrecht-
advocaat bij Advocatenkantoor 
Van Stratum in Den Haag

Detentiefasering kan alleen in laatste achttien maanden

GENIETEN VAN VERLOF EN DETENTIEFASERING IN 
VEEL GEVALLEN EERDER UITZONDERING DAN REGEL

Michelle Wezepoel
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Den Haag - ‘Tientallen jaren toe-

passing der celstraf hebben ons 

wijs gemaakt. Ze hebben ons ge-

leerd dat de nobele, van optimisme 

doortrokken verwachtingen onzer 

voorvaderen niet zijn vervuld en 

dat de celstraf allerminst geschikt 

is om de gevangene zedelijk te 

verbeteren en moreel te verheffen’. 

Dat schreef de ‘Commissie voor de 

verdere uitbouw van het gevange-

niswezen’ in 1947 in een rapport 

aan de minister van Justitie.

Mooie taal, maar in dat jaar 1947 stam-

den vrijwel alle huizen van bewaring en 

strafgevangenissen in Nederland nog uit 

de tijd dat juist alle heil werd verwacht 

van eenzame opsluiting. In alle steden 

met een rechtbank stonden indrukwek-

kende celgebouwen, aanvankelijk 

allemaal huizen van bewaring, waarvan 

die in Breda, Arnhem en Haarlem het 

meeste opvielen. Nu ook die drie wereld-

wijd unieke koepelgevangenissen geen 

gedetineerden meer herbergen, is er een 

tijdperk afgesloten dat in 1847 begon met 

de bouw van de eerste cellulaire vleu-

gelgevangenis, aan het Kleine Gartman-

plantsoen (bij de Weteringschans) in Am-

sterdam. Vleugelgevangenissen kwamen 

er aan het einde van de negentiende eeuw 

ook in steden als Den Bosch (Leuvense-

poort), Utrecht (Wolvenplein), Rotterdam 

(Noordsingel), Groningen (later Mes-

dagkliniek), Den Haag (Casuariestraat)  

en Leeuwarden (Blokhuispoort). De wet 

van 1851 waarmee het cellulaire stelsel 

werd bekrachtigd, bepaalde overigens 

dat de eenzame opsluiting slechts kon 

worden opgelegd in de gevallen waarin 

de rechter een gevangenisstraf van één 

jaar of minder uitsprak, en in geen geval 

voor langer dan de helft van de duur der 

gevangenisstraf. Geleidelijk aan werden 

de wettelijke mogelijkheden tot cellulaire 

opsluiting verder uitgebreid en parallel 

hiermee werden er steeds meer cellulaire 

gevangenissen in de rechtbanksteden 

gebouwd. 

Eenzame celstraf                                                                                                     
Na de bezettingsjaren, toen de Duitsers 

dankbaar gebruik maakten van ons cellu-

laire gevangenissen, gebeurde het tegen-

overgestelde. De eenzame celstraf werd 

steeds meer vervangen door of gecombi-

neerd met een gemeenschapsregime. Ook 

in de koepelgevangenissen die naar een 

in 1792 gepubliceerd idee van de Engelse 
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waren dat alle cellen vanuit één centraal 

punt konden worden geobserveerd. In 

feite was Benthams systeem erop gericht 

om veel mensen tegelijk in het oog te 

houden, maar die zaten in het cellulaire 

systeem juist achter de deuren. De door 

Johan Metzelaar ontworpen koepelge-

vangenissen in Breda en Arnhem zijn  

voorzien van middeleeuws aandoende 

poortgebouwen met imposante torens. 

Die ontbreken bij de door zijn zoon 

Willem Metzelaar ontworpen koepelge-

vangenis in Haarlem. De drie koepels 

werden trouwens honderd jaar later, in 

de periode van het cellentekort, nog on-

misbaar geacht en zelfs gerenoveerd. Het 

zijn nu rijksmonumenten en die mogen 

niet worden gesloopt. Het is trouwens 

zeer de vraag of er, buiten opvang asiel-

zoekers, alternatieve bestemmingen voor 

de koepels gevonden kunnen worden. 

Want eigenlijk zijn ze maar voor één doel 

geschikt:  mensen opsluiten. 

Te koop                                                                                                                   

‘Arnhem’ en ‘Haarlem’ en ook Breda 

zijn te koop, maar voorlopig nog niet. 

De koepel in Breda (ooit verblijfplaats 

van Duitse oorlogsmisdadigers) biedt 

nog huisvesting aan asielzoekers. En dat 

gaan ook ‘Arnhem’ en ‘Haarlem’ doen 

voor  350 tot 400 asielzoekers, zij het 

met de nodige tegenzin en bij gebrek 

aan beter, want de cellen zijn daarvoor 

zeker niet geschikt.Ook de oudste 

vleugelgevangenissen staan inmiddels 

leeg, kregen een andere bestemming of 

zijn afgebroken. Het Huis van Bewa-

ring  ‘Weteringschans’ in Amsterdam 

ging al in 1979 tegen de vlakte, nadat de 

Bijlmerbajes in gebruik was genomen. 

De in 1856 gebouwde gevangenis aan 

het Wolvenplein in Utrecht bleef nog tot 

2014 in gebruik. Het huis van bewaring 

in Den Bosch staat, net als het Paleis van 

Justitie, als rijksmonument leeg sinds 

2008. De voormalige strafgevangenis in 

Groningen (later Mesdagkliniek), die ook 

werd ontworpen door Johan Metzelaar 

(compleet met toegangspoort en torens), 

is eveneens een rijksmonument. Dat geldt 

ook voor de oude celgebouwen in Utrecht 

en Leeuwarden. De voormalige gevange-

nissen (en rijksmonumenten) in Hoorn en 

Almelo kregen een horecabestemming. 

Afschrikwekkende symbolen                                                                                
In zijn veelgelezen boekje ’Achter slot en 

grendel’ schreef de Utrechtse strafrechts-

geleerde prof. dr. R. Rijksen in 1968: 

‘De meeste gevangenissen liggen als 

een gesloten, massief blok in het drukke 

gedoe van de stad. Zij lijken een symbool 

van de gevangenisstraf, onaantastbaar, 

onveranderlijk’. Dat beeld is duidelijk 

veranderd. De oude gevangenissen en 

huizen van bewaring zijn inmiddels uit 

de binnensteden verdwenen. En zelfs de 

eerste naoorlogse nieuwbouw (Overmaze 

en Bijlmerbajes) is of wordt afgedankt. 

De nieuwere en nieuwste gevangenis-

sen en huizen van bewaring zijn (maar 

veel minder opzichtig) te vinden in de 

aloude rechtbanksteden Rotterdam, 

Arnhem, Leeuwarden, Almelo,  Zwolle, 

Zutphen, Dordrecht en Middelburg. Maar 

nu en straks ook in de buitenwijken van 

slaapsteden, forensenoorden en dorpen:  

Zoetermeer, Alphen aan de Rijn, Krimpen 

aan de IJssel,  Almere, Lelystad, Zaans-

tad, Zwaag, Heerhugowaard, Nieuwegein, 

Vught, Sittard, Grave, Evertsoord, Horst 

aan de Maas en (sinds jaar en dag) Veen-

huizen. Die gebouwen ogen niet meer als 

afschrikwekkende symbolen van misdaad 

en straf. Maar of de gedetineerden zich 

daarin prettiger voelen dan vroeger in de 

historische stadsbajesen is zeer de vraag.                                                           

Hans Smits is oud-verslaggever van 

Vrij Nederland en Het Parool.
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misdaad en straf

KOEPELS VOOR ASIELZOEKERS

Hans Smits

Koepelgevangenis Haarlem. Koepelgevangenis Breda.

Koepelgevangenis Arnhem

Adverteren in deBonjo brengt u in de bajes

Grote gevolgen voor gevangenisstraffen van langer dan zes jaar

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
MOGELIJK OP DE SCHOP 
Jordi l’Homme

Amsterdam - Voorwaardelijke 
invrijheidstelling (VI) is al in 
het Nederlandse Wetboek van 
Strafrecht sinds 1886 opgenomen. 
De afgelopen jaren bestaat er 
vanuit de politiek een steeds groter 
onbegrip over de VI-regeling, 
waarmee wordt beoogd een veilige 
terugkeer van veroordeelden in 
de samenleving te bevorderen. 
Begin dit jaar diende minister 
voor Rechtsbescherming Sander 
Dekker het wetsvoorstel ‘Straffen 
en beschermen’ in bij de Tweede 
Kamer. Een van de meest belang-
rijke punten in dit wetsvoorstel is 
een voorstel tot wijziging van de 
huidige VI-regeling. 

De minister wil bewerkstelligen dat het 
een stuk lastiger wordt om voorwaar-
delijk in vrijheid te worden gesteld. 
Vooral voor langgestraften kan dit 
grote consequenties hebben, en dat 
geldt natuurlijk ook voor een groot 
aantal cliënten dat verdacht wordt van 
misdrijven waarop een lange gevange-
nisstraf staat. Op dit moment is het zo 
dat een veroordeelde (van rechtswege) 
aanspraak kan maken op voorwaarde-
lijke invrijheidstelling, tenzij er een 
vordering tot uitstel of achterwege 
blijven wordt ingediend door het 
Openbaar Ministerie. Een dergelijke 
vordering wordt bijvoorbeeld inge-
diend indien de gedetineerde zich 
tijdens de detentieperiode herhaaldelijk 
heeft misdragen en hiervoor discipli-
naire maatregelen opgelegd heeft 
gekregen. 

Verplicht melden 
Iemand kan alleen voorwaardelijk in 
vrijheid worden gesteld indien een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 
langer dan één jaar is opgelegd. Bij 
gevangenisstraffen van één tot twee 
jaar kan de veroordeelde alleen voor 

het gedeelte van de straf dat boven het 
jaar uit gaat en de veroordeelde 
daarvan 1/3 heeft uitgezeten voorwaar-
delijk in vrijheid worden gesteld. Dat 
betekent dus dat wanneer een gevange-
nisstraf van 1,5 jaar wordt opgelegd, 
de VI pas in het laatste half jaar van de 
gevangenisstraf in kan gaan. Dat bete-
kent dat de VI na 1/3 van deze laatste 
zes maanden in gaat en er dus slechts 
vier maanden VI zal plaatsvinden. 

De betekenis van de VI bij gevangenis-
straffen van méér dan twee jaar is 
groter. Hierbij is het zo dat na 2/3 van 
de straf de VI in zal gaan. Stel iemand 
is veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van achttien jaar, dan betekent dit dat 
hij in beginsel na twaalf jaar voorwaar-
delijk in vrijheid zal worden gesteld.
Het is wel zo dat er voorwaarden aan 
de VI gesteld kunnen worden waar u 

zich tijdens de VI-periode aan moet 
houden. Een voorbeeld hiervan is de 
verplichting om je wekelijks bij de 
Reclassering te melden. Wie zich daar 

niet aan houdt, kan alsnog de reste-
rende straf opgelegd krijgen.‘VI, 
tenzij…’ wordt ‘geen VI, tenzij…’
 Deze huidige gang van zaken acht 

minister Dekker onwenselijk; het zou 
niet uit te leggen zijn dat veroordeel-
den na 2/3 van hun straf te hebben uit-
gezeten, de penitentiaire inrichtingen 
kunnen verlaten. Bij de inhoudelijke 
redenen van Dekker om deze wijzigin-
gen door te voeren, zijn genoeg vraag-
tekens te plaatsen. Maar dat later een 
keer. 
 
Het wetsvoorstel beoogt verandering te 
brengen in de automatische verlening 
van voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Met andere woorden zou dat in de 
praktijk betekenen dat het – hiervoor 
besproken – principe van ‘VI, tenzij…’ 
wordt omgezet in ‘geen VI, tenzij…’. 
Per individuele gedetineerde zal een 
beslissing worden genomen over diens 
VI (en de eventueel daarbij horende 
voorwaarden). Bij deze beslissing zal 
het gedrag van de gedetineerde 

gedurende de hele detentie, eventuele 
risico’s, slachtofferbelangen en de 
belangen van de samenleving als 
geheel belangrijke wegingsfactoren 
zijn. Daarnaast stelt minister Dekker 
dat de duur van de VI gemaximeerd 
dient te worden op twee jaar. Dit bete-
kent, kijkend naar het hierboven 
genoemde voorbeeld waarin een 
gevangenisstaf van 18 jaar is opgelegd, 
dat een veroordeelde pas na 16 jaar 
voorwaardelijk in vrijheid zal worden 
gesteld. Vier jaar later dan onder de 
oude regeling. Als de straf onherroepe-
lijk is, blijft de oude VI-regeling 
gelden. Pas als deze veranderingen zijn 
ingegaan, gaat deze regeling gelden 
voor de straffen die nog worden 
opgelegd.

Nadeel
Het is op dit moment lastig in te schat-
ten of, en wanneer, dit wetsvoorstel in 
werking zal treden. Het wetsvoorstel 
ligt nu nog bij de Tweede Kamer in 
afwachting van een debat. Wij zien de 
laatste jaren wel een ontwikkeling in 
de samenleving die roept om hogere 
straffen welke de rechtspraak volgt, 
vooral bij afrekening in het criminele 
circuit. Dit wetsvoorstel past in die 
lijn. De kans is reëel dat de VI-regeling 
gaat veranderen in het nadeel van de 
veroordeelden. Het is belangrijk dat 
indien een zaak nu loopt, en een hoger 
beroep wordt overwogen, omdat men 
het niet alleen oneens is met de veroor-
deling maar ook met de hoogte van de 
opgelegde straf, men deze ontwikke-
ling mee neemt in de overwegingen en 
deze met de advocaat bespreekt.
 
Overigens is de verwachting wel dat 
indien deze maatregelen worden inge-
voerd, dit uiteindelijk weer zal leiden 
tot het opleggen van lagere straffen.

Jordi l’Homme is juridisch 
medewerker bij Dekens Pijnenburg 
Strafrechtadvocaten

Jordi l’Homme

De kans is 
reëel dat de VI-
regeling gaat 
veranderen in het 
nadeel van de 
veroordeelden 

De zegeningen van kleinschaligheid: 

Zinvoller, efficiënter en veiliger 
De zegeningen van kleinschaligheid
Jaap Brandigt 
en Paul Grijpma

Veenhuizen/Brussel - Hans Claus, 
gevangenisdirecteur in België 
en bestuurder van kleinschalige 
onderkomens voor gedetineerden, 
zegt over de huidige gevangenis-
sen: ‘Het kan anders. En wel met 
een waaier van kleinschalige 
detentiehuizen. Die bieden een 
zinvoller, efficiënter en veiliger 
antwoord voor de uiteenlopende 
categorieën van wetsovertreders 
dan het achterhaalde, uniforme 
gevangenistype’. Detentiehuizen 
ziet hij voor zich als huizen waarin 
telkens maximaal tien gedetineer-
den de ‘detentiefabrieken van nu’ 
vervangen. 

Detentiefabrieken zoals de recent 
gebouwde Zaanbajes, als opvolger van 
de grotelijks mislukte Bijlmerbajes. 
Grootschalig terwijl we uit de wereld 
van de gezondheidszorg, van het 
onderwijs en zelfs van het bedrijfsle-
ven weten dat grootschaligheid niet 
werkt. Alweer Hans Claus: ‘De klein-
schalige aanpak zal toelaten de deten-
tie terug ten nutte te maken van de 
samenleving en kleinschalige detentie-
vormen zullen toelaten echt op maat te 
werken.’ De resultaten zijn beter en 
recidive wordt afgeremd. Is Hans 
Claus een roepende in de woestijn? 
Niet helemaal, want in Almelo zijn ze 
bezig een kleinschalige voorziening te 
maken voor de nafase van detentie en 
ook in Middelburg is het zover. 

Bonjo was een van de krachten achter 
een conferentie in Brussel over klein-
schalige voorzieningen. Een van de 
inleiders daar, Ben Crewe van de uni-
versiteit van Cambridge in Engeland, 
was heel duidelijk: Normale gevange-
nen moeten in eenheden van hoogstens 
50 tot 70 gevangenen zitten. Hij noemt 
zo wat voordelen van kleinschaligheid: 

de gevangenen worden als individuen 
erkend, de transparantie is beter, er is 
minder bureaucratie, het werk is geva-
rieerder en minder eentonig. Een 
andere Engelse criminoloog – Francis 
Pake – liet zich insluiten in een 
IJslandse bajes. 

Ontspannend beeld
In dagblad Trouw onlangs verhaalt hij 
over de nachtmerries in het Engelse 
gevangeniswezen. Veel gevangenissen 
zijn door bezuinigingen onderbemand 
en vanwege het strenge strafklimaat 
overvol. Hij gaat verder met zijn 
verhaal na zijn eerste nacht in die 
IJslandse gevangenis. Hij ziet dat 
gevangenen langzaam lopen, ze 
hebben geen haast, worden niet achter 
de broek gezeten. Hij pakt zelf zijn 
koffie en kijkt wat het ontbijt hem 
biedt. Hij is alleen. Tot ene Olof de 
keuken in komt. Hij smeert zijn brood. 
Nog steeds geen bewaker in zicht. Die 
Olof zit vast voor drugssmokkel. De 
man heeft een drukke week door het 
WK voetbal waar IJsland zich voor 
geplaatst heeft. Olof is kok. Hij heeft 
veel voor te bereiden aan hapjes en dat 
soort dingen. Pake schets een ontspan-
nen beeld waarin iedereen tot zijn recht 

kan komen en kan groeien. Hij ziet wel 
in dat de vraag naar wat een goeie 
gevangenis is, moeilijk te beantwoor-
den is. Hoe is vergelding te rijmen met 
groei van de dader? In het Trouw-
artikel wordt geconcludeerd dat 
Nederland tot het begin van de jaren 
tachtig van de vorige eeuw gidsland 
was voor het humane gevangeniswe-
zen. Die positie zijn we kwijt geraakt. 
Te grote gevangenissen, te veel in de 
marge van de steden, te veel druk op 
vergelding. We zijn onze gidspositie 
als humaan gevangenisland kwijt 
geraakt aan landen als IJsland en 
Noorwegen. Kunnen we die positie 
terug krijgen en hoe dan wel? 

Proeftuin
We gingen op bezoek bij een pilot in 
Groningen: de proeftuin Kleinschalige 
Voorziening en Screening & 
Diagnostiek ‘Het Roer om’. Een voor-
ziening voor jongeren die in preven-
tieve hechtenis zitten – of eigenlijk 
moeten we zeggen: zaten, want de 
pilot is klaar. We spraken daarover met 
Tamara Pultrum, overigens binnen de 
muren van de gesloten inrichting 
Juvaid in Norgerhave, Veenhuizen. Het 
Roer Om was een van de pilots 

toekomst is en hun leven.’ Ben Crewe 
zegt eigenlijk hetzelfde. Klein-
schaligheid in Noorwegen tegenover 
de grootschaligheid van Engeland – en 
helaas ook vaak in Nederland – geïndi-
vidualiseerde culturen tegen over 
mechanische, risico bewust in plaats 
van risico geobsedeerd. 

Sluiten die Zaanbajes
Pultrum benoemde als belangrijke 
zaken tijdens de pilot: activeren, moti-
veren, confronteren. Gesteund door 
pedagogen en gedragspsychologen 
werd er aan groei gewerkt. Individuele 
groei, waarbij – bijvoorbeeld in zoge-
heten netwerkbijeenkomsten - met het 
individu gewerkt wordt. Ook in de 
pilot in Groningen stond de filosofie 
van gevangenisdirecteur Claus op de 
agenda. Het lastige met pilots in 
Nederland is dat er zo weinig wordt 
gepubliceerd over de resultaten. Van 
Groningen weten we dat van de 
mensen in de proftuin twee procent 
uiteindelijk werd voorgeleid tegenover 
vijftig procent in de reguliere jeugdin-
richting. De pilot is beëindigd. Er is 
geen vervolg. Tamara Pultrum toonde 
zich daarover wel wat gedesillusio-
neerd, teleurgesteld. Haar angst is dat 
de beoogde en bereikbare resultaten 
wegwaaien alsof ze nooit hebben 
bestaan. Het zou zo zegenend zijn als 
de beoogde kleinschalige voorzienin-
gen voor volwassen gedetineerden in 
Almelo en Middelburg kennis zouden 
nemen van de resultaten van de pilots, 
zoals die in Groningen, maar ook die 
in Amsterdam en Nijmegen. Zoals 
Claus, Crewe en ook Pake in hun ver-
halen laten zien, gaat het in essentie 
om hetzelfde. Maar meer van datzelfde 
kan alleen binnen kleinschaligheid. 
Sluiten die Zaanbajes, zonde van het 
geld, maar gebouwd op een moment 
dat de zegeningen van de grootschalig-
heid al behoorlijk achterhaald waren. 
Beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald.

Interieur ‘proeftuin’ Groningen

Sluiten die 
Zaanbajes, zonde 
van het geld, 
maar gebouwd op 
een moment dat 
de zegeningen 
van de groot-
schaligheid waren 
achterhaald
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Bregje Veltman

Leiden - ‘De appel valt niet ver van 
de boom’ is een bekende uitspraak 
in het kader van bepaalde fami-
liekarakteristieken. Zoals allerlei 
zaken kan ook criminaliteit zich 
concentreren binnen bepaalde 
families. Kinderen van (ex-)gedeti-
neerde ouders blijken meer kans te 
hebben om zelf ook delinquent en 
antisociaal gedrag te gaan verto-
nen en deze overdracht lijkt vooral 
sterk op gelijk geslacht. Op grond 
hiervan lijkt de appel niet ver van 
de boom te vallen. Veel kinderen 
lijken op hun ouders en dit is onder 
andere het resultaat van ouders die 
als rolmodel fungeren.

In pedagogische kringen, waar de 
opvoeding van kinderen centraal staat, 
wordt dan ook met hand en tand verde-
digd dat een goed voorbeeld doet 
volgen. Het sociale leerproces veron-
derstelt dat kinderen het gedrag van 
hun ouders observeren en dit gedrag 
vervolgens imiteren. Met de kennis dat 

kopieergedrag van kinderen op de loer 
ligt, is het onverstandig om hen bloot 
te stellen aan destructief gedrag zoals 
grof taalgebruik en agressiviteit. In de 
vroege kindertijd zijn kinderen zeer 
ontvankelijk voor dergelijke invloeden. 
Dit leerproces kan zich overigens in 
elke levensfase voordoen. 
Overeenkomstig gedrag van ouders en 

kinderen is dan ook niet altijd te herlei-
den naar de vroege kindertijd en het 
gelijktijdige sociale leerproces. 

De overdracht van antisociaal gedrag 
kan het gevolg zijn van allerlei facto-
ren. Naast het hierboven beschreven 
sociale leerproces kan de overdracht 
het gevolg zijn van de leefomgeving 
van ouders en kinderen. Binnen deze 
omgeving kan sprake zijn van cumula-
tief sociaaleconomisch nadeel en het 
hieraan verbonden gebrekkige toe-
komstperspectief. Het is dus niet nood-
zakelijk het geval dat de criminaliteit 
van een kind alleen aan de criminele 
ouder te wijten is. De overdracht van 
sociaaleconomisch nadeel kan zorgen 
voor de verbinding tussen criminaliteit 
van ouders en hun kinderen. 

Overgeprikkeld
Zo is het mogelijk dat vanwege een 
lage sociaaleconomische status een 
kind niet over een diploma beschikt en 
hierdoor uiteindelijk een grotere kans 
heeft om zich tot criminaliteit te 
wenden. Dit betreft slechts een specu-
latief voorbeeld van een mechanisme 
waarlangs de overdracht op kan treden. 
Intergenerationele transmissie kan via 
allerlei mogelijke trajecten lopen en 
hierbij is ook een grote rol weggelegd 
voor de leeftijdsgenoten van kinderen. 
 
Sommigen beweren dat de intergenera-
tionele overdracht van crimineel 
gedrag een genetische oorsprong kent 
en dat de omgeving hier geen aandeel 
in heeft. Vaak wordt hierbij in één 
adem het warrior gene genoemd. 
Monoamine oxidase A (het MAO-A 
gen) zorgt ervoor dat bepaalde 
enzymen worden afgebroken. Als dit 
gen niet goed werkt kan het brein over-
prikkeld raken en dit kan zich onder 
andere uiten in impulsiviteit, agressie 
en geweld. Hierbij geldt echter dat de 
manifestatie van probleemgedrag een 
gevolg is van een samenspel van facto-
ren en daarmee niet van één gen. 

Binnen de epigenetica wordt dan ook 
benadrukt dat genen afhankelijk van 
omgevingsfactoren en ontwikkelings-
fase al dan niet tot uiting komen.
 
Hoewel in menig onderzoek naar de 
intergenerationele overdracht van cri-
minaliteit correlaties aangetoond 
worden tussen de criminaliteit van 
ouder en kind, is het geruststellend dat 
tot op heden geen sluitend bewijs 
gevonden is voor een oorzakelijk 
verband tussen beide. Ouders met een 
crimineel verleden hoeven niet bij de 
pakken neer te gaan zitten. Voor de 
kinderen van criminele ouders bestaat 
een verhoogde kans om zelf ook crimi-
neel te worden, maar criminaliteit van 
kinderen kan het resultaat zijn van 
allerlei factoren. 

Voor dubbeltje geboren 
Crimineel gedrag van kinderen is dus 
niet noodzakelijkerwijs te herleiden 
naar criminaliteit van de ouders. Niet 
alle criminele ouders hebben criminele 
kinderen en omgekeerd kunnen ook 
ouders zonder crimineel verleden cri-
minele kinderen hebben. Kinderen 
kunnen de ouderlijke betrokkenheid bij 
het strafrechtelijk systeem als dermate 
afschrikwekkend ervaren dat zij van 
criminaliteit afzien. Kennismaking met 
de strafrechtelijke gevolgen die aan 
criminaliteit kleven kan resulteren in 
een kosten-baten afweging waarbij de 
baten niet opwegen tegen de kosten. 
Het is dus niet automatisch zo dat als 
je voor een dubbeltje geboren bent, je 
nooit een kwartje kunt worden. 

Ondanks de afwezigheid van een direct 
oorzakelijk verband tussen crimineel 
gedrag van ouders en hun kinderen, is 
met enige zekerheid te zeggen dat door 
het bieden van een goed voorbeeld de 
bijdrage aan de criminaliteit van het 
nageslacht zo klein mogelijk gemaakt 
wordt. Hierbij geldt dat het verleden 
geen blauwdruk hoeft te zijn voor de 
toekomst. Ouders kunnen gemaakte 
fouten daar waar mogelijk herstellen 
en daarmee hun kinderen inspireren.

Ouders met een 
crimineel verleden 
hoeven niet bij de 
pakken neer te 
gaan zitten

Het openbaar ministerie vindt het prachtigAppel valt niet ver van de boom

Duizenden mensen ten onrechte met strafblad 
opgezadeld door ‘achterkamertjes rechtspraak’

CRIMINALITEIT KAN ZICH CONCENTREREN 
BINNEN BEPAALDE FAMILIES

Arthur van der Biezen

’s-Hertogenbosch - Duizenden 
strafzaken worden vandaag de dag 
zonder bijstand van een advocaat 
afgedaan en zonder dat een rechter 
het dossier heeft kunnen toetsen 
of kunnen wegen. Het openbaar 
ministerie vindt het prachtig, geen 
last van enige vorm van weer-
woord, geen rechterlijk oordeel en 
zonder meer een enorme bezuini-
ging. Vrijwel géén advocaatkosten 
en het budget van de rechterlijke 
macht wordt niet belast. 

Hoe mooi de gerealiseerde bezuinigin-
gen ook lijken te zijn, de schoen begint 
inmiddels aardig te wringen. 
Na jaren strafzaken te hebben afgedaan 
buiten de rechter en advocatuur om 
blijken er duizenden mensen ten 
onrechte met een strafblad te zijn 
opgezadeld waardoor ze in hun werk-
zame leven ernstig belemmerd kunnen 
worden en een VOG (verklaring 
omtrent gedrag) wel op hun buik 
kunnen schrijven. Wat is het geval ?
Bij de zogenaamde ‘strafbeschikking’ 
is het het openbaar ministerie dat 
opspoort , vervolgd en vervolgens straf 
opgelegd. Negen van de tien keer gaan 
‘verdachten’ zonder bijstand van een 
advocaat naar de OM zitting dat wordt 
voorgespiegeld als een simpel gesprek 
met een officier of een van diens 
bedienden waarbij de zaak ‘afgekocht’ 
kan worden met een boete en/of een 
taakstrafje. Steeds meer zaken tracht 
men zo, buiten de rechter om, af te 
doen omdat het snel en goedkoop is. 
Vrijwel niemand die simpel met zo’n 
OM voorstel instemt beseft dat hij dan 
gewoon een strafblad heeft. 

Eerlijk proces
De kritiek op deze ‘achterkamertjes 
rechtspraak’ zwelt aan en wordt steeds 
steviger. Op basis van een uitgebreid 
onderzoek dat is verricht door de pro-
cureur-generaal bij de Hoge Raad der 

Nederlanden, AG Geert Knigge, komt 
allereerst naar voren dat de straffen die 
tijdens dit soort bijeenkomsten (een 
zitting wil ik het gesprekje met een 
ondergeschikte van het OM niet 
noemen) worden opgelegd dikwijls 
veel hoger zijn dan de rechters in ver-
gelijkbare gevallen tijdens een echte 
zitting, waarbij alle partijen aan het 
woord komen en waarbij een eerlijk 
proces (wel) gegarandeerd is , opleg-
gen. Je kunt ook niet anders verwach-
ten, want de officier bekijkt een zaak 
toch primair vanuit de visie van de 
politie en het OM, overtuigt van eigen 
gelijk. 

In de rapportage valt letterlijk te lezen 
dat : ‘..bij de initiële schuldvaststelling 
indringender naar de betrouwbaarheid 
van het bewijs moet worden gekeken’, 
met andere woorden, men gaat bij de 
beoordeling van de zaken veel te kort 
door de bocht. Bij twijfel wordt er 
immers niet gekozen tot het doen laten 
verrichten van nader onderzoek doch 

probeert men de persoon in kwestie 
toch maar gewoon de (onterechte ?!) 
straf te laten accepteren. Dat niet 
alleen de straffen niet deugen is 
kwalijk, maar er werden meer wantoe-
standen geconstateerd .

Kop in dagblad NRC onlangs:
‘Tienduizenden keren is een straf 
opgelegd door onbevoegde 
OM-medewerkers. Daarna is in stilte 
de wet veranderd.’ Niet malse kritiek. 

Het kabinet Balkenende II zag in de 
strafbeschikking een slimme manier 
om jaarlijks tienduizenden strafzaken 
op een eenvoudige en snelle manier af 
te doen. En dat is gelukt! Echter ten 
koste waarvan is nu de vraag ?! 

De NRC stelt dat uit interne onderzoe-
ken door het OM is gebleken dat dui-
zenden Nederlanders inmiddels ten 
onrechte een straf opgelegd hebben 
gekregen door het openbaar ministerie 
in zaken waarin het ontbrak aan 
bewijs, zaken waarin het dossier 
incompleet was en niet vast te stellen 
viel wie nu de schuldige was, en dat er 
straffen opgelegd zijn voor verkeerde 
feiten. Geconstateerd werd tevens dat 
in 2016 in bijna vijftien procent van de 
zaken de schuld niet adequaat was 
vastgesteld. 

‘Efficiency’ bla, bla…
Cijfers en conclusies die volstrekt 
onacceptabel zijn in een rechtsstaat die 
zichzelf serieus dient te nemen. Het 

nieuws leverde tientallen reacties op 
van rechters , advocaten en burgers 
die zich herkenden in het beeld van 
een rommelige straffenfabriek. 
Maar justitieminister Ferd 
Grapperhaus liet al direct weten zich 
niet in de conclusies (van notabene 
het een prominent lid van het OM bij 
de Hoge Raad) niet te kunnen vinden. 
Uiteraard bang voor het ‘kostenver-
hogende effect’ van het systeem waarin 
het wel goed geregeld is. 

En zo is er dus weinig hoop voor ver-
betering. Sinds jaren is men nu bezig 
met het ondermijnen en afbreken van 
de strafrechtketen door oeverloze 
bezuinigingen en onrealistische 
‘targets’ die de rechterlijke macht 
worden opgelegd. Naast de rechterlijke 
macht is er vervolgens jaren bezuinigd 
op de advocatuur. 

De woorden van toenmalig bewinds-
man Fred Teeven: ‘Als je die advoca-
ten minder uren geeft, wordt het van 
zelf niets,’ zijn bewaarheid. Op alle 
mogelijke manieren heeft men gezorgd 
dat de advocatuur zijn werk niet meer 
naar behoren kan verrichten. Om ieder 
extra uur dat wij aan een zaak wensen 
te besteden, moeten wij een uitge-
breide motivering indienen om te ver-
antwoorden waarom wij simpelweg in 
een zaak ons best willen doen. Als de 
uren dan vervolgens afgewezen 
worden, kunnen we op dat punt een 
rechtszaak beginnen. Dit ontmoedi-
gingsbeleid heeft er inmiddels toe bij-
gedragen dat steeds meer kantoren zijn 
afgeslankt en fors hebben moeten 
snijden in de kantoorkosten met alle 
gevolgen van dien. De ellende is echter 
nog niet voorbij want binnenkort 
worden er weer nieuwe bezuinigings-
plannen gepresenteerd onder het mom 
van ‘efficiency’ bla, bla… Wordt 
vervolg…

Arthur van der Biezen is strafrecht-
advocaat in ’s-Hertogenbosch.

Ferd Grapperhaus is bang voor ‘kostenverhogend effect’.

Vrijwel niemand 
die simpel 
instemt beseft 
dat hij dan 
gewoon een 
strafblad heeft 

Disciplinaire straf
Ordemaatregel

Fasering
Verlof

Overplaatsing
BzT

UrinecontroleUrinecontrole
Plaatsing in afzondering

Open kamp
Promoveren/degraderen
Commissie van Toezicht

RSJ

Bel voor vragen vrijblijvend op
telefoonnummer 043 799 9062

ADVOCAAT DETENTIERECHT 
MET LANDELIJKE PRAKTIJK

mr. R.I. Kool, advocaat

Van de redactie

Den Haag - De overheid zal mensen 
met een openstaande vrijheids-
straf geen uitkering meer geven. 
Minister Dekker ‘vindt het niet 
te verteren dat veroordeelden 
die zich onttrekken aan een straf 
wel een uitkering genieten’. Het 
Centraal Justitieel Incasso Bureau 
(CJIB) heeft vanaf 1 april jl. een 
nieuwe werkwijze waarin het – als 
via het UWV bekend is dat iemand 
met een openstaande straf een uit-
kering heeft of probeert te krijgen 
– een brief naar de ontvanger of 
aanvrager stuurt. Het CJIB meldt 

Wie nog moet zitten, 
krijgt geen uitkering meer

daarin dat de uitkering wordt 
stopgezet als de veroordeelde zich 
niet meldt om de uitstaande straf 
te ondergaan. Als hij of zij zich niet 
meldt, kan de brief als bewijsstuk 
dienen om een uitkering te weige-
ren of in te trekken. 

In de brief waarin de minister dit 
aankondigt, staat dat er in de periode 
van 2014 tot 2017 ongeveer 20.000 
vrijheidsstraffen zijn opgelegd. 
Bij tien procent is na twee jaar van uit-
voering niets gekomen. Hoeveel 
daarvan tot de afdeling Onvindbaren 
moet worden gerekend, is wat ondui-
delijk. Wel schrijft Dekker dat in 2018 

1100 van de totale voorraad van 
11.000 dossiers van onvindbare 
veroordeelden, zijn onderzocht. 
In tien procent heeft dat tot aanhou-
dingen geleid. Overigens blijkt uit de 
onderzochte dossiers dat 90 procent 
van de populatie onvindbare veroor-
deelden zich in het buitenland bevindt. 
Deze zullen vast geen uitkering 
aanvragen. 
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BERICHTEN UIT DE BAJES

Vught - Langs deze weg wil ik u het 
volgende laten weten. Ik ben gedeti-
neerd in de PI Vught en lees heel vaak 
klachten over de PI in deBonjo. Ik 
kon hier voorheen niet over meepraten 
daar ik nooit op de noodoproep drukte. 
Maar op 11 juni 2016 kreeg ik iets 

voor 19.00 uur last van druk op mijn 
borst en heb op de knop gedrukt. 

Ik schrijf u nu dat daar heel snel op 
gereageerd werd, waardoor ik om 
ongeveer 21.15 uur gedotterd en wel 
in een ziekenhuis lag. De schade is 

beperkt vooral, zoals de arts zegt, door 
snel optreden van de piw’ers en de 
medische dienst. Dit mag toch ook wel 
eens gezegd worden. Het personeel 
van de PI Vught reuze bedankt. 

Kees Fijneman

Op tijd gedotterd door snel optreden 
personeel

Dag Bonjo,

Goed om eens aandacht te besteden 
aan verzekeringen, waarvoor ex-gede-
tineerden worden geweigerd. Maar een 
verzekering waar iedereen tegenaan 
loopt die wil autorijden, is de auto-
verzekering. En gewone verzekeraars 
(maar wat heet gewoon?) weigeren ex-
gedetineerden en sturen hen door naar 
Rialto, de verzekeraar voor wat wordt 
genoemd probleemgevallen. Waar 

je voor een gewone middenklasser, 
zonder de bonus voor schadevrij rijden 
al gauw zo’n 150 euro per maand 
betaalt. Zo’n 6, 7 keer het bedrag 
wat je normaal kwijt bent voor een 
verzekering. De verzekeraar wil geen 
ex-gedetineerden als verzekerde ook 
al heeft je delict niets te maken met 
oplichting, diefstal of fraude. En de 
overheid vindt dit oké. De verleiding 
om te liegen bij het invullen van het 
aanvraagformulier is dan groot. Of het 

zoeken van oplossingen in de sfeer van 
de auto op naam van iemand anders 
zetten of iets dergelijks. Maar wat als 
je zo iemand niet hebt? Misschien dat 
een medewerker of advocaat hier eens 
aandacht aan kan besteden. 
Met vriendelijke groeten,

Hendrik

Naam van de briefschrijver bij de 
redactie bekend.

Verzekeraars weigeren ex-gedetineerden

Post uit de Mesdagkliniek

M. Kenter

Groningen - TBS-behandelingen duren veel te lang, waardoor bijna 
iedereen volledig hospitaliseert. Ik praat met veel cliënten binnen de 
tbs-kliniek en zij zeggen allemaal dat ze meer dan zes jaar  binnen zitten, 
terwijl de rechter hen heeft vrijgesproken van straf en een behandeling 
eist. Dit is in strijd met Europese regels. 

Als een cliënt zijn mening geeft (zonder agressie), wordt hij verwijderd en in 
zijn kamer opgesloten. Ik noem dit machtsmisbruik van de kliniek en het is mij 
ook dikwijls overkomen. Cliënten binnen de Tbs mogen niet opkomen voor hun 
eigen mening, want dan krijgen ze een negatief rapport waardoor de Tbs zomaar 
twee tot vier jaar langer duurt. Er is geen beklagcommissie die zich met de be-
handeling en bejegening bemoeit. Iedere klacht wordt daardoor niet-ontvankelijk 
verklaard. 
Dat de behandeling wel erg lang duurt, is ook de mening van sommige therapeu-
ten. Zo zegt muziektherapeut Almout Pioch in de Mesdagcourant van april 2016: 
‘De behandeling duurt vaak veel te lang, waardoor de motivatie bij de cliënten 
naar beneden gaat, omdat ze gefrustreerd raken en dat vind ik zorgelijk.’ 

Gestripte kamer
Zelf heb ik vanaf december 2012 Tbs met dwangverpleging. Alle deskundigen 
hebben aangegeven dat ik toen in de Mesdagkliniek geplaatst moest worden 
vanwege mijn problematiek. Den Haag was eigenwijs en heeft mij naar een 
kliniek gestuurd waar men absoluut geen kennis had van mijn problemen. Ik heb 
daardoor in De Rooyse Wissel non-stop in afzondering gezeten in een gestripte 
kamer, overplaatsingsverzoeken werden genegeerd. Tot ik een incident ver-
oorzaakte en toen kon men mij wel overplaatsen. Nu zit ik in ieder geval op de 
plaats waar men met mijn problematiek kan omgaan.

M. Kenter zit in de Mesdagklinie.

Extreem lange 
behandelduur

Heb jij ook iets te melden 
schrijf dan naar Bonjo. Postbus 10109,
1001 EC Amsterdam.
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Platform Relaties van Gedetineerden, Westzaan
Ned Legal, Amsterdam
Bedrijfsadvieskantoor, IJsselmuiden

GA VOOR 
SPOED NAAR 

www.strafzaken.nl
Tel. 073 610 2005, 

voor gedetineerden 
0800-1001. 

Naves mentorschap, Zwolle
Aktiva, Hoogeveen
Regenboogkind, Hilversum
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Voorlichtingsproject Kriminaliteit en Strafrecht (K&S), Soest
Vrijwillige Hulpverlening aan (ex-)gedetineerden, Leeuwarden
When the eagle learns to fly Den Haag

ADVOCATENKANTOOR VAN RIJTHOVEN
•  Gespecialiseerd in Strafzaken: o.a. drugs, dief-

stal, mishandeling, zeden- en levensdelicten.
•  Lid Nederlandse Vereniging van Strafrecht-

advocaten.
•  Advocaat vanaf 1992 met een ruime  

ervaring in kleine en grote strafzaken.
• Werkzaam tegen betaling of Pro Deo.
• Direct en laagdrempelig contact.
• Ik treed voor u op. Geen kantoorgenoot.

Nieuwsgierig? Bel 0499  577 579  
Of stuur een brief naar Pallande 3,
5688 NH Oirschot

Amsterdam - We hebben het in de-
Bonjo vaak gehad over onze zorg 
rond zorg. Uit bajesen en tbs-plek-
ken berichten gedetineerden meer 
dan eens over hoe zorg niet loopt, 
slecht is, veel op is aan te merken. 
Klaarblijkelijk maakt ook het 
ministerie van Veiligheid & Justitie 
zich er zorgen over. Vandaar dat ze 
de DSP-groep (onderzoek – advies 
– management) opdracht heeft 
gegeven een onderzoek te doen 
naar zorgtrajecten in zes gevange-
nissen. Er zaten in 2014 ongeveer 
600 geplaatsten in een penitentiair 
psychiatrisch centrum (PPC) en 
ongeveer 2000 in de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ). En dat op 
een instroom van 41.400 gedeti-
neerden. Dat valt dus nogal mee, 
zou je zeggen.                                                                          

De onderzoekers Willemijn Roorda en 
Wendy Buysse hebben gekeken naar 
de forensische zorg (GGZ, versla-
vingszorg of gehandicaptenzorg) en 
psychische basiszorg aan preventief 
gehechten, afgestraften en ISD’ers 
(Inrichting Stelselmatige Daders) van 
binnenkomst in een PI tot het moment 
dat de gedetineerde de PI verlaat. 
Het onderzoek is kwalitatief. Dat wil 
zeggen dat we niet te weten komen 
of het altijd lukt passende zorg voor 
gedetineerden met psychische proble-
men te realiseren. We komen ook niet 
te weten hoe vaak knelpunten spelen, 
terwijl dat wel interessante informatie 
zou zijn. Nog een beperking is dat de 
resultaten uitsluitend op langgestraften 

betrekking hebben.

Te weinig tijd                                                                                                            
In elke bajes is een psychisch-medisch 
overleg (PMO): de psycholoog van 
de inrichting, de psychater en de 
medische dienst. DSP vindt dat in het 
PMO vooral indicaties worden gesteld 
en dat er onvoldoende tijd is voor het 
bespreken van complexe casussen. Dat 
heeft te maken met de administratieve 
lastendruk, maar zeker ook met een 
grote caseload. Zo worden in de onder-
zochte ISD-afdelingen per PMO tien 
tot twintig ISD’ers besproken. Resul-
taat: niet altijd aanvullende diagnostiek 
wat wel zou moeten en te weinig tijd 
voor motiverende en ondersteunende 
gesprekken. Dat heeft gevolgen voor 
het verdere zorgtraject. De besluitvor-
ming in een PMO gebeurt in eerste 
instantie op basis van gegevens die van 
buiten detentie komen en gegevens uit 
de interne systemen van Dienst Justi-
tiële Inrichtingen (DJI). Het blijkt dat 
het opvragen van medische informatie 
van buiten detentie soms moeizaam 
verloopt. Ook de interne systemen 
zijn wisselend gevuld. Als preventief 
gehechten kort voor het weekend 
worden opgenomen, omdat er sprake is 
van acute problematiek, ontbreekt elke 
informatie. Dit omdat de systemen pas 
toegankelijk zijn na het weekend als 
de gedetineerde is ingeschreven. Bij 
ISD’ers is het de bedoeling dat in de 
eerste fase aanvullend diagnostisch 
onderzoek plaats vindt. Dat lukt vaak 

niet door de caseload van de psycho-
logen. In andere woorden: er zijn te 
veel ISD’ers of te weinig psychologen. 
Dat laatste lijkt het geval. Een gevolg 
is doorverwijzing naar een verkeerde 
plek voor behandeling.

Wachtlijsten                                                                                                             
De doelgroep van het onderzoek moet 
naar GGZ-tenzij. Maar bij preventief 
gehechten is het niet duidelijk of ze 
juridisch in de GGZ geplaats kunnen 
worden. En doordat de wachtlijsten 
voor klinische zorg veelal te lang 
zijn om preventief gehechten daar te 
plaatsen, komen die vaak niet terecht 
op plaatsen waar ze behandeld kun-
nen worden. Het gevangeniswezen 
vindt bovendien dat een psychiatrisch 
centrum een beter kader is om de 
motivatie en vrijwilligheid te beoor-
delen, inzicht te krijgen in de exacte 
problematiek en de gewenste duidelijk-
heid. Overigens spelen vergelijkbare 
problemen en afwegingen bij afge-
straften. Het strafrestant is dan vaak 
weer te kort om tot behandeling te 
komen, ook al doordat de wachtlijsten 
bij de GGZ overvol zijn. Opmerkelijk 
is dat klinieken regelmatig plaat-
sing weigeren, omdat ze vrezen de 
problematiek van de gedetineerde niet 
aan te kunnen. De onderzoekers van 
het rapport ‘Forensische zorgtrajecten 

in het gevangeniswezen’ konden niet 
vinden hoe vaak dit allemaal gebeurt. 
Maar: het aanbod is niet beschikbaar, 
niet up-to-date, aanmeldingen worden 
geweigerd. Daar is geen registratie 
van. Er is geen toets op de mate waarin 
zorgaanbieders de gecontracteerde 
zorg ook leveren en de kwaliteit ervan. 
Indicaties worden toegeschreven naar 
het aanbod van zorgaanbieders. Dat is 
niet echt de bedoeling. 

Rechter onderla                                                                                                    
Ook voor beschermd wonen zijn 
wachttijden wel erg lang. Dat knelt dan 
weer bijzonder voor ISD’ers. Overi-
gens geldt het tekort aan beschermd 
wonen-plekken ook voor vrouwelijke 
gedetineerden. We weten binnen het 
gevangeniswezen wel heel veel niet. 
We weten bijvoorbeeld niet hoe vaak 
trajecten bij gedetineerden met versla-
vingsproblematiek worden afgebroken. 
Maar afgebroken plaatsen spelen wel 
een rol in het niet meer doorverwijzen 
naar klinische zorg. We weten ook 
niet hoeveel plaatsingen in de GGZ 
worden afgebroken. Dus hoeveel er 
succesvol zijn geweest weten we ook 
niet. Na de detentieperiode zijn er 
veel verschillende financieringsstro-
men en onduidelijkheden over rollen 
van de spelers. Er zou - zeggen de 
onderzoekers - eerder en tijdig overleg 

tussen PMO, casemanagers en de 
reclassering moeten zijn. Alleen dan 
kan de in het vonnis opgelegde zorg 
worden gerealiseerd. Of bijvoorbeeld 
ISD’ers na de maatregel in de kliniek 
of in beschermd wonen terecht komen, 
is afhankelijk van afspraken van de 
zorgaanbieders met de gemeente en 
met de regio. Daarbij gaat meer fout 
dan goed, ook al omdat de samenwer-
king tussen een PI en de klinische zorg 
erg persoonsafhankelijk is. Warme 
overdracht slaagt vooral  als behande-
laars en psychologen elkaar kennen. 
Er wordt op beleidsniveau behoorlijk 
wat vastgesteld, dat op de werkvloer 
geen vervolg krijgt. Het achterblij-
vende beeld is zorgelijk, maar dat was 
eigenlijk welbekend. Toch is het goed 
dat dit onderzoek gedaan is. Nu nog 
afwachten of het niet in een rechter 
onderla terecht komt.

Het kantoor bestaat uit  
advocaten met ieder een eigen 
specialisme:
Strafrecht
Personen- en familierecht
Bestuursrecht
Arbeidsrecht

Onze aanpak in hoofdlijnen:
1. ken het recht
2. ken het dossier
3. verplaats je in je klant
4. verplaats je in de rechter
5. kies de juiste woorden

Wij behandelen alle strafzaken 
en voeren de verdediging bij 
alle rechtbanken en hoven in 
het land. Ook op toevoegings-
basis (pro deo)!

Daarnaast staan wij u graag 
terzijde in procedures bij:
• de beklagcommissie 
• de selectiefunctionaris 
• de RSJ
• de rechter in kort geding

Voor meer informatie:
Mr. David Penn: 0629179198
penn@pennbakker.nl
www.pennbakker.nl
Markt 14, 6211 CJ Maastricht

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie in zes bajesen

FORENSISCHE ZORG IN PI’S NIET ERG 
SUCCESVOL

Jaap Brandligt

strafzaken
overleverings-

uitleverings-
cassatiezaken

Specia l i s ten in

L i n a  A d v o c a t e n

Venlo • 077 351 10 42 • info@lina-advocaten.nl • www.lina-advocaten.nl

Jaap Brandligt

deBonjo 11-nr4 augustus 2016.indd   21 25-07-16   12:31

 

deBonjo
augustus 2016 21

Voorlichtingsproject Kriminaliteit en Strafrecht (K&S), Soest
Vrijwillige Hulpverlening aan (ex-)gedetineerden, Leeuwarden
When the eagle learns to fly Den Haag

ADVOCATENKANTOOR VAN RIJTHOVEN
•  Gespecialiseerd in Strafzaken: o.a. drugs, dief-

stal, mishandeling, zeden- en levensdelicten.
•  Lid Nederlandse Vereniging van Strafrecht-

advocaten.
•  Advocaat vanaf 1992 met een ruime  

ervaring in kleine en grote strafzaken.
• Werkzaam tegen betaling of Pro Deo.
• Direct en laagdrempelig contact.
• Ik treed voor u op. Geen kantoorgenoot.

Nieuwsgierig? Bel 0499  577 579  
Of stuur een brief naar Pallande 3,
5688 NH Oirschot

Amsterdam - We hebben het in de-
Bonjo vaak gehad over onze zorg 
rond zorg. Uit bajesen en tbs-plek-
ken berichten gedetineerden meer 
dan eens over hoe zorg niet loopt, 
slecht is, veel op is aan te merken. 
Klaarblijkelijk maakt ook het 
ministerie van Veiligheid & Justitie 
zich er zorgen over. Vandaar dat ze 
de DSP-groep (onderzoek – advies 
– management) opdracht heeft 
gegeven een onderzoek te doen 
naar zorgtrajecten in zes gevange-
nissen. Er zaten in 2014 ongeveer 
600 geplaatsten in een penitentiair 
psychiatrisch centrum (PPC) en 
ongeveer 2000 in de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ). En dat op 
een instroom van 41.400 gedeti-
neerden. Dat valt dus nogal mee, 
zou je zeggen.                                                                          

De onderzoekers Willemijn Roorda en 
Wendy Buysse hebben gekeken naar 
de forensische zorg (GGZ, versla-
vingszorg of gehandicaptenzorg) en 
psychische basiszorg aan preventief 
gehechten, afgestraften en ISD’ers 
(Inrichting Stelselmatige Daders) van 
binnenkomst in een PI tot het moment 
dat de gedetineerde de PI verlaat. 
Het onderzoek is kwalitatief. Dat wil 
zeggen dat we niet te weten komen 
of het altijd lukt passende zorg voor 
gedetineerden met psychische proble-
men te realiseren. We komen ook niet 
te weten hoe vaak knelpunten spelen, 
terwijl dat wel interessante informatie 
zou zijn. Nog een beperking is dat de 
resultaten uitsluitend op langgestraften 

betrekking hebben.

Te weinig tijd                                                                                                            
In elke bajes is een psychisch-medisch 
overleg (PMO): de psycholoog van 
de inrichting, de psychater en de 
medische dienst. DSP vindt dat in het 
PMO vooral indicaties worden gesteld 
en dat er onvoldoende tijd is voor het 
bespreken van complexe casussen. Dat 
heeft te maken met de administratieve 
lastendruk, maar zeker ook met een 
grote caseload. Zo worden in de onder-
zochte ISD-afdelingen per PMO tien 
tot twintig ISD’ers besproken. Resul-
taat: niet altijd aanvullende diagnostiek 
wat wel zou moeten en te weinig tijd 
voor motiverende en ondersteunende 
gesprekken. Dat heeft gevolgen voor 
het verdere zorgtraject. De besluitvor-
ming in een PMO gebeurt in eerste 
instantie op basis van gegevens die van 
buiten detentie komen en gegevens uit 
de interne systemen van Dienst Justi-
tiële Inrichtingen (DJI). Het blijkt dat 
het opvragen van medische informatie 
van buiten detentie soms moeizaam 
verloopt. Ook de interne systemen 
zijn wisselend gevuld. Als preventief 
gehechten kort voor het weekend 
worden opgenomen, omdat er sprake is 
van acute problematiek, ontbreekt elke 
informatie. Dit omdat de systemen pas 
toegankelijk zijn na het weekend als 
de gedetineerde is ingeschreven. Bij 
ISD’ers is het de bedoeling dat in de 
eerste fase aanvullend diagnostisch 
onderzoek plaats vindt. Dat lukt vaak 

niet door de caseload van de psycho-
logen. In andere woorden: er zijn te 
veel ISD’ers of te weinig psychologen. 
Dat laatste lijkt het geval. Een gevolg 
is doorverwijzing naar een verkeerde 
plek voor behandeling.

Wachtlijsten                                                                                                             
De doelgroep van het onderzoek moet 
naar GGZ-tenzij. Maar bij preventief 
gehechten is het niet duidelijk of ze 
juridisch in de GGZ geplaats kunnen 
worden. En doordat de wachtlijsten 
voor klinische zorg veelal te lang 
zijn om preventief gehechten daar te 
plaatsen, komen die vaak niet terecht 
op plaatsen waar ze behandeld kun-
nen worden. Het gevangeniswezen 
vindt bovendien dat een psychiatrisch 
centrum een beter kader is om de 
motivatie en vrijwilligheid te beoor-
delen, inzicht te krijgen in de exacte 
problematiek en de gewenste duidelijk-
heid. Overigens spelen vergelijkbare 
problemen en afwegingen bij afge-
straften. Het strafrestant is dan vaak 
weer te kort om tot behandeling te 
komen, ook al doordat de wachtlijsten 
bij de GGZ overvol zijn. Opmerkelijk 
is dat klinieken regelmatig plaat-
sing weigeren, omdat ze vrezen de 
problematiek van de gedetineerde niet 
aan te kunnen. De onderzoekers van 
het rapport ‘Forensische zorgtrajecten 

in het gevangeniswezen’ konden niet 
vinden hoe vaak dit allemaal gebeurt. 
Maar: het aanbod is niet beschikbaar, 
niet up-to-date, aanmeldingen worden 
geweigerd. Daar is geen registratie 
van. Er is geen toets op de mate waarin 
zorgaanbieders de gecontracteerde 
zorg ook leveren en de kwaliteit ervan. 
Indicaties worden toegeschreven naar 
het aanbod van zorgaanbieders. Dat is 
niet echt de bedoeling. 

Rechter onderla                                                                                                    
Ook voor beschermd wonen zijn 
wachttijden wel erg lang. Dat knelt dan 
weer bijzonder voor ISD’ers. Overi-
gens geldt het tekort aan beschermd 
wonen-plekken ook voor vrouwelijke 
gedetineerden. We weten binnen het 
gevangeniswezen wel heel veel niet. 
We weten bijvoorbeeld niet hoe vaak 
trajecten bij gedetineerden met versla-
vingsproblematiek worden afgebroken. 
Maar afgebroken plaatsen spelen wel 
een rol in het niet meer doorverwijzen 
naar klinische zorg. We weten ook 
niet hoeveel plaatsingen in de GGZ 
worden afgebroken. Dus hoeveel er 
succesvol zijn geweest weten we ook 
niet. Na de detentieperiode zijn er 
veel verschillende financieringsstro-
men en onduidelijkheden over rollen 
van de spelers. Er zou - zeggen de 
onderzoekers - eerder en tijdig overleg 

tussen PMO, casemanagers en de 
reclassering moeten zijn. Alleen dan 
kan de in het vonnis opgelegde zorg 
worden gerealiseerd. Of bijvoorbeeld 
ISD’ers na de maatregel in de kliniek 
of in beschermd wonen terecht komen, 
is afhankelijk van afspraken van de 
zorgaanbieders met de gemeente en 
met de regio. Daarbij gaat meer fout 
dan goed, ook al omdat de samenwer-
king tussen een PI en de klinische zorg 
erg persoonsafhankelijk is. Warme 
overdracht slaagt vooral  als behande-
laars en psychologen elkaar kennen. 
Er wordt op beleidsniveau behoorlijk 
wat vastgesteld, dat op de werkvloer 
geen vervolg krijgt. Het achterblij-
vende beeld is zorgelijk, maar dat was 
eigenlijk welbekend. Toch is het goed 
dat dit onderzoek gedaan is. Nu nog 
afwachten of het niet in een rechter 
onderla terecht komt.

Het kantoor bestaat uit  
advocaten met ieder een eigen 
specialisme:
Strafrecht
Personen- en familierecht
Bestuursrecht
Arbeidsrecht

Onze aanpak in hoofdlijnen:
1. ken het recht
2. ken het dossier
3. verplaats je in je klant
4. verplaats je in de rechter
5. kies de juiste woorden

Wij behandelen alle strafzaken 
en voeren de verdediging bij 
alle rechtbanken en hoven in 
het land. Ook op toevoegings-
basis (pro deo)!

Daarnaast staan wij u graag 
terzijde in procedures bij:
• de beklagcommissie 
• de selectiefunctionaris 
• de RSJ
• de rechter in kort geding

Voor meer informatie:
Mr. David Penn: 0629179198
penn@pennbakker.nl
www.pennbakker.nl
Markt 14, 6211 CJ Maastricht

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie in zes bajesen

FORENSISCHE ZORG IN PI’S NIET ERG 
SUCCESVOL

Jaap Brandligt
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Voor meer informatie:
Mr. D.M. Penn
088-2503200 / 06-29179198
www.pennbakker.nl

Belt u ons als er doorgepakt 
moet worden. Het gaat er niet 
om wie er gelijk heeft, maar om 
wie er gelijk krijgt. 

Wij houden deze volgorde 
voor ogen:
1. ken het recht
2. ken het dossier
3. verplaats je in de cliënt 
4. verplaats je in de rechter
5. kies de juiste woorden

Wij behandelen alle strafzaken 
en voeren de verdediging bij 
alle rechtbanken en hoven in 
het land. Op betalende basis, 
maar ook pro deo.  

Daarnaast staan wij u graag  
terzijde in procedures bij:
• De beklagcommissie 
• De selectiefunctionaris
• De RSJ 
• De rechter in kort geding

Van de redactie 

Den Haag - Minister Sander Dekker 
van Rechtsbescherming heeft 
de Tweede Kamer, mede naar 
aanleiding van een motie van 
het Kamerlid Foort van Oosten 
(VVD) en anderen, toegezegd de 
verjaringstermijnen voor de ten-
uitvoerlegging van strafrechtelijke 
sancties af te schaffen. Het afschaf-
fen van de executieverjaringster-
mijnen heeft tot gevolg dat, zodra 
een in een rechterlijke uitspraak 
of strafbeschikking opgelegde 
straf of maatregel onherroepelijk 
is geworden, deze in beginsel ten 
uitvoer kan worden gelegd tot 
het moment dat de veroordeelde 

overlijdt. De tenuitvoerlegging kan 
daardoor steeds in volle omvang 
plaatsvinden, ongeacht de tijd die 
is verstreken sinds het onherroepe-
lijk worden van de straf. Daarmee 
wordt uitdrukking gegeven aan 
het uitgangspunt dat niemand zijn 
of haar straf mag ontlopen. Geen 
verjaringstermijnen meer dus.

WERKBOEK VOGELVRIJ NU IN 
HET PAPIAMENTS ‘PARA LIBER’
Conny van Tatenhove

Amsterdam / Curaçao - Het werk-
boek Vogelvrij is vertaald in het 
Papiaments ‘Para Liber’, bedoeld 
voor het kind met een ouder of 
een bekend persoon in detentie. 
Het werkboek helpt het kind om 
gevoelens en emoties te benoe-
men. In Nederland werkt een 
aantal organisaties, scholen en 
particulieren met dit werkboek. 
Een jaar geleden ben ik in contact 
gekomen met Tineke Strijland van 
Palmcoaching op Curaçao. Strijland 
is kindercoach en heeft crimino-
logie gestudeerd. Ze was ervan 
overtuigd dat het werkboek op het 
eiland moest komen, dus we zijn er 
samen aan gaan werken. Er is een 
aantal nieuwe pagina’s bedacht die 
verbinding hebben met Curaçao, 
we hebben een vertaalster inge-
schakeld, mensen benaderd en een 
boekpresentatie gepland. En zo is 

het werkboek Para Liber onlangs 
op Curaçao gepresenteerd. Para 
Liber staat voor de vrijheid van 
twee vogels, maar dat is betrekke-
lijk. Zolang hun geliefde, de derde 

vogel, in onvrijheid leeft dan voelt 
men zich niet echt vrij. Je wordt 
als kind ten onrechte veroordeelt 
doordat je papa of mama in de 
gevangenis zit. 

Gevoel
We hebben een prachtig team van 
mensen om ons heen gevormd, Andy 
Kirchner die de dagvoorzitter van de 
boekpresentatie was en Rusano die het 
eerste werkboek Para Liber in ont-
vangst nam. Rusano is een ex-gedeti-
neerde die negatieve ervaringen 
ombuigt naar iets positiefs en Terry 
Akins, die uit eigen ervaring als kind 
van een gedetineerde ouder zich inzet 
voor deze doelgroep en een mooi 
muziekstuk componeerde en dit 
speelde tijdens de presentatie. Ik hoop 
door middel van dit werkboek dat de 
kinderen op Curaçao met een ouder in 
detentie kunnen praten over hun 
gevoel; wat het met hen doet nu hun 
papa of mama in de gevangenis zit. 

Hoe vind je als kind je weg in 
een wereld die je niet begrijpt? 
Het werkboek kan samen met een 
vertrouwd persoon voor het kind, 
een coach of psycholoog bijvoorbeeld 
worden doorgenomen.

Het werkboek Para Liber is te koop 
bij Palmcoaching op Curaçao 
(www.palmcoaching.nl) of bij 
Conny van Tatenhove in Nederland 
(www.regenboogkind.nl). Op deze 
website kan je meer over het werk-
boek vinden.

Vertaling met nieuwe pagina’s

Straf ontlopen is er niet meer bij 

De Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ) heeft een 
advies uitgebracht dat wat kanttekenin-
gen bij de opheffing van termijnen 
geeft. De raad ‘onderschrijft dat de 
geloofwaardigheid van de strafrechts-
pleging en het vertrouwen van burgers 
in de rechtsstaat kunnen worden aan-
getast wanneer straffen niet worden 

uitgevoerd.’ Tegelijkertijd neemt de 
behoefte aan vergelding met het ver-
strijken van de tijd af. Met de huidige 
gedifferentieerde executieverjaring 
heeft de wetgever daaraan uiting 
gegeven en tegelijkertijd laten zien ook 
oog te hebben voor de belangen van 
slachtoffers en nabestaanden van ern-
stige misdrijven. Als het gaat om ver-
oordeelden die bewust hun sanctie 
ontlopen, lijkt een aanscherping van de 
executieverjaring zeker op zijn plaats. 
De RSJ meent dat de focus vooral 
moet blijven liggen op het verbeteren 
van het executieproces. Het geheel 
afschaffen van de executieverjaring zal 
mogelijk ook ongewenste neveneffec-
ten met zich meebrengen. In de regel 
zal na verloop van een (zeer) lange 

tijd, de executie van een deel van de 
openstaande (lichte) straffen en maat-
regelen geen doel meer dienen. Ook 
zal dit leiden tot jarenlange rechtsonze-
kerheid. Het pas (zeer) laat executeren 
van (zeer) lage straffen kan bovendien 
afbreuk doen aan de geloofwaardig-
heid van de strafrechtspleging. Daarom 
adviseert de RSJ de afschaffing van de 
executieverjaring na drie jaar te evalu-
eren. De RSJ pleit in ieder geval voor 
het behoud van de executieverjarings-
termijnen voor jeugdigen en jongvol-
wassenen, die in het huidige recht 
korter zijn dan de termijnen voor vol-
wassenen als het gaat om misdrijven. 
In het jeugdstrafrecht staat het belang 
van het kind centraal en is de pedago-
gische doelstelling bij de 

tenuitvoerlegging van straffen en maat-
regelen een belangrijk uitgangspunt’.
Daarmee stelt de RSJ zich opnieuw op 
als kritische adviseur van de minister. 
Hopelijk is de minister en is de tweede 
kamer gevoelig voor de maatschappe-
lijke behoefte – anders dan vaak geper-
cipieerd in de politiek waar het om 
scoren gaat – om de samenleving rede-
lijk en bij elkaar te houden. Er is een 
afname van het aantal misdrijven. Laat 
dat dan eens blijken in de wetgevings-
processen. Te vaak is daar het beeld 
dat we onze misdadige maatschappij 
bij elkaar moeten houden door nog 
strenger te straffen dan Nederland al 
doet.

Minister Dekker gaat ver, heel ver

Mogen vrijheden beperkt worden door fouten 
in de zaak van Anne Faber?
Wendy Geurts 
en Sjanneke de Crom

Maastricht - Michael P. verbleef 
in de kliniek Den Dolder op het 
moment dat Anne Faber werd 
verkracht en om het leven werd 
gebracht. Recentelijk werd bekend 
dat verschillende organisaties 
grove fouten zouden hebben 
gemaakt in het traject van  
Michael P. Zo zou hij te veel  
vrijheden hebben gekregen  
en werd hij niet behandeld voor 
zedenmisdrijven die hij in het  
verleden zou hebben gepleegd. 
Sinds de dood van Anne Faber 
wordt door de media dan ook veel 
aandacht besteed aan de vraag: 
hoe heeft dit kunnen gebeuren? 
Er is enorme kritiek op Sander 
Dekker, de minister van 

Rechtsbescherming. De overheid 
is tekortgeschoten in de bescher-
ming van de samenleving en de 
heksenjacht heeft geleid tot verhit-
te discussies in de Tweede Kamer. 
Om het zogenaamde ‘systeemfalen’ 
te compenseren gaat de minister 
ver, heel ver. De overheid heeft 
iets recht te zetten en mogelijk 
gaan gedetineerden daar de dupe 
van worden.

Want wat gebeurt er? Afgelopen week 
werd er gebeld door een ongeruste 
cliënt omdat de inrichting al zijn vrij-
heden, waaronder zijn verlof, had inge-
trokken. Dit terwijl zijn verlof goed 
verliep, er geen vuiltje aan de lucht 
was en hij geen idee had waarom het 
verlof werd ingetrokken. 

Uiteraard is toen meteen contact 

opgenomen met de PI om uitleg te 
vragen. En wat blijkt? Alle vrijheden 
van veroordeelden van gewelds- en 
zedenmisdrijven worden ingetrokken 
in opdracht van het ministerie. Naar 
aanleiding van de zaak Anne Faber wil 
het ministerie geen enkel risico meer 
nemen en zijn bijvoorbeeld overplaat-
singen naar een kliniek en verloven 
van personen die ooit zijn veroordeeld 
voor een zeden- of geweldsmisdrijf, 
stilgelegd. Er zal eerst een risicotaxatie 
plaatsvinden van alle gedetineerden.

Risico’s uitbannen onmogelijk
Dat betekent dat gedetineerden die 
zonder problemen hun detentie zijn 
doorgekomen (anders kwamen ze 
sowieso niet in aanmerking voor vrij-
heden) worden ‘gestraft’ voor acties 
van Michael P. Mogelijk ook als een 
gedetineerde vijftien jaar geleden is 

veroordeeld voor een geweldsmisdrijf 
en nu gedetineerd is voor een ander 
feit. Het is begrijpelijk dat de maat-
schappij graag wil dat zaken zoals die 
van Anne Faber voorkomen worden, 
maar het ministerie is uit het oog ver-
loren dat alle risico’s uitbannen sim-
pelweg onmogelijk is. 

Het zal gedetineerden demotiveren dat 
welverdiende vrijheden worden afge-
nomen, terwijl hen persoonlijk niets te 
verwijten valt. Er zijn in voorkomende 
gevallen mogelijkheden tot het starten 
van een spoedprocedure bij de Raad 
voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming. 

Wendy Geurts en Sjanneke de Crom 
zijn advocaat bij Weening 
Strafrechtadvocaten in Maastricht

Gedetineerden gestraft door 
acties Michael P.

Psychische problematiek 
neemt af tijdens detentie
Van de Redactie

Psychische problemen komen veel 
voor in de gevangenis. Maar er 
is veel minder bekend over hoe 
deze problemen zich ontwikkelen 
tijdens de detentieperiode. Anja 
Dirkzwager, onderzoeker van 
het Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving 
(NSCR), volgde voor haar Prison 
Project 1904 gedetineerden 
gedurende vier en een half jaar 
en onderzocht het verloop van 
psychische problemen tijdens 
gevangenschap. 

‘Een opmerkelijke uitkomst uit het 
Prison Project is dat we een afname 
zagen in de psychische problematiek 
bij gedetineerden. Ze ervoeren na 
verloop van tijd bijvoorbeeld minder 
angst en minder depressieve gevoe-
lens. Deze afname in psychische pro-
blemen zagen we vooral bij bepaalde 
risicogroepen, zoals gedetineerden met 
problematisch alcohol- en drugsge-
bruik voorafgaand aan hun detentie en 
mensen die al psychische problemen 
hadden. In detentie worden de onder-
linge verschillen tussen deze risico-
groepen en andere gedetineerden dus 
kleiner.’ Die afname kan volgens 
Dirkzwager samenhangen met de 

aanwezigheid van gezondheidszorg, 
het feit dat er in detentie meer dage-
lijkse structuur is en dat er minder 
mogelijkheden zijn om alcohol of 
drugs te gebruiken. Mogelijk is ook 
vooral de eerste periode in detentie 
stressvol. Dirkzwager: ‘Mensen zit dan 
in een onbekende en misschien onvei-
lige situatie, en ze krijgen te maken 
met zorgen. Bijvoorbeeld over familie-
leden en de toekomst en dit kan tot een 
toename van psychische problemen 
leiden. Wanneer men vervolgens meer 
gewend raakt aan de situatie, kan dit 
tot een afname leiden.’

Ongezonde populatie 
Of detentie kan worden gezien als heil-
zaam zegt Dirkzwager dat dit genuan-
ceerder ligt. ‘Ondanks de daling in 
psychische problematiek hebben gede-
tineerden wel meer psychische proble-
men dan de algemene bevolking. Dus 
die afname voor risicogroepen is mooi, 
maar vergeleken met de algemene 
bevolking kan het beter. Daarnaast kan 
een detentieperiode ook ongewenste 
effecten hebben op andere levensge-
bieden, zoals problemen met het 
vinden van een baan en woning, een 
verslechtering van de financiële 

situatie en veranderingen in sociale 
contacten.’ De uitkomsten van het 
onderzoek moeten leiden tot het 
creëren van bewustwording. ‘Ik merk 
dat het thema detentie en gezondheid 
in opkomst is, zowel in de wetenschap 

als binnen het gevangeniswezen. 
Gedetineerden vormen een relatief 
ongezonde populatie, die aandacht ver-
dient. De vele psychische gezond-
heidsproblemen onder gedetineerden 
wijzen op het belang van een goede 
aanpak. In de toekomst willen we dan 
ook onderzoeken wat de effecten van 
geboden interventies en zorg zijn.’ 

Bron: www.nscr.nl

Ongezonde populatie verdient aandacht

Gedetineerden 
vormen 
een relatief 
ongezonde 
populatie

Humor om
te lachen
Fons ligt languit op de zetel met 
een blikje Jupiler in de hand 
naar de voetbal te kijken. Zijn 
vrouw komt woedend de living 
in, zet de poetsemmer krachtig 
op de grond en gooit de borstel 
en de dweil woedend in een 
hoek en roept tegen Fons: 
‘Potverdomme, gij ligt daar 
maar te zuipen en naar de tv te 
kijken en ik heb vandaag al de 
kamers boven gepoetst, de ven-
sters gewassen, de afwas 
gedaan, het avondeten al voor-
bereid en was nog juist bezig 
met de veranda nog op te 
wassen..... Ik voel mij echt 
ASSEPOESTER hier ! 

Fons kijkt lachend naar zijn 
vrouwke en zegt: ‘Ziet ge wel, 
hé schatteke, ik heb u gezegd 
toen we trouwden dat ons leven 
een SPROOKJE zou worden!
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Advocatenkantoor Groenendijk
strafrechtadvocaten

Een specialisme is een eis voor uw strafzaak,  
dat bieden wij u aan.

•  Wij houden ons alleen bezig met strafrecht!
• Ruim 15 jaar ervaring in het strafrecht!
• Alle strafzaken op TOPniveau en Pro deo!
•  Regelmatig bezoek van onze advocaat aan u!
• Wij zijn door het hele land actief !
• Alle acties in overleg met u!

Wij nemen graag uw Strafzaak over!
Bel ons: 070 427 93 13 of 06 28 09 56 91
en vraag naar Mr. I.A. Groenendijk

   Waar kent u ons van?
• Haagse Metselmoorden: vrijspraak
•  Grootste cocaïnevangst ooit in Nederland: vrijspraak
• Interpol valse bankbiljetten: vrijspraak
•  Verduistering geld bij Waardetransport: vrijspraak
•  1 Overval + 2x voorbereiding in Westland: taakstraf
•  Coldcase, mensenhandel/smokkel, moord Rotterdam,
• Cocaine in lattenbodem,
• Enzovoorts.

Maastricht – De Hoge Raad heeft 
begin juni een arrest gewezen 
waarin wordt toegelicht in welke 
gevallen voor een niet-ontvanke-
lijkverklaring wordt gekozen. Al 
sinds vier jaar kan de Hoge Raad 
een cassatieberoep niet-ontvanke-
lijk verklaren als de partij die het 
cassatieberoep instelt ‘klaarblij-
kelijk’ onvoldoende belang heeft 
bij het cassatieberoep of omdat de 
klachten ‘klaarblijkelijk’ niet tot 
cassatie kunnen leiden. De trend 
blijft dat steeds meer fouten van 
gerechtshoven zonder gevolg blij-
ven. Waar liggen nog wel kansen 
om er in (of na) cassatie op vooruit 
te gaan?

Een verdachte die in hoger beroep 
is veroordeeld door het gerechtshof, 
kan zijn zaak nog in hoogste instantie 
voorleggen aan de Hoge Raad der 
Nederlanden. In de zogeheten cassatie-
procedure beoordeelt de Hoge Raad of 
het gerechtshof het recht correct heeft 
toegepast. Dit gebeurt aan de hand van 
concrete klachten van de verdediging. 
De Hoge Raad kijkt dus niet opnieuw 
naar de feiten van de zaak en doet 
de zaak niet helemaal over, zoals bij 
hoger beroep. Geeft de Hoge Raad de 
advocaat gelijk, dan zal het arrest van 
het hof geheel of deels worden vernie-
tigd en zal de zaak meestal opnieuw 
moeten worden gedaan door het hof. 
In 2012 is aan de Wet op de rechter-
lijke organisatie een nieuw artikel toe-
gevoegd, met nummer 80a. Daarmee 
is ‘selectie aan de poort’ ingevoerd. 
Vroeger moest de advocaat-generaal 
altijd een conclusie maken als de 
advocaat een cassatieschriftuur had 

ingediend, maar nu wordt eerst snel 
bekeken of er wel ‘iets in zit’. Vinden 
de Hoge Raad en de advocaat-generaal 
allebei dat dit niet zo is, dan kan de 
zaak zonder conclusie en met een zeer 
korte uitspraak worden afgedaan. De 
verdachte wordt dan niet-ontvankelijk 
verklaard en er wordt niet toegelicht 
waarom de Hoge Raad het niet eens is 
met de argumenten van de cassatiead-
vocaat. Door de beslissing wordt het 
arrest van het hof direct definitief. De 
Hoge Raad doet dit in ongeveer veertig 
procent van de strafzaken.

Wanneer niet-ontvankelijk
Volgens art. 80a RO kan de Hoge Raad 
in twee gevallen voor deze afdoening 
kiezen. Het eerste is ‘klaarblijkelijk’ 
onvoldoende belang: dan is er wel iets 
fout gegaan in hoger beroep, maar 
is die fout niet zo erg of kan die op 
een andere manier worden hersteld. 
Het tweede geval is dat de klachten 
klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen 
leiden: de advocaat heeft duidelijk 
geen gelijk of er wordt geklaagd over 
iets waarover je bij de Hoge Raad niet 
kunt klagen. 

In 2012 had de Hoge Raad al een 
arrest gewezen over art. 80a RO, met 
al een reeks voorbeelden van gevallen 
waarin niet-ontvankelijkheid volgt: 
onder andere als het hof is vergeten te 
vermelden dat het voorarrest van de 
straf moet worden afgetrokken of als 
er niet is beslist over inbeslaggenomen 
voorwerpen. In het arrest van 7 juni 
2016 geeft de Hoge Raad een over-
zicht van de ontwikkelingen sinds dat 
eerste arrest. Er is weer een hele serie 
gevallen bijgekomen waarin de Hoge 
Raad het artikel heeft ingezet, met 
name voor de categorie ‘onvoldoende 
belang’. De rode draad in het arrest is 
dat het artikel wordt toegepast als de 
verwachting is dat een nieuwe behan-
deling van de zaak niet tot een andere 
uitkomst zal leiden. Als er toch weer 
(bijna) hetzelfde uitkomt, vindt de 
Hoge Raad het niet nodig dat de zaak 
helemaal opnieuw wordt gedaan. Dat 
is ook niet nodig als het arrest een fout 
bevat die voor iedereen duidelijk is: 
dan kan aan het hof een herstelbeslis-
sing worden gevraagd. Deze benade-
ring lijkt erg logisch, maar het gevolg 
is wel dat heel veel schendingen van 

Meer en meer fouten gerechtshoven blijven zonder gevolg 

STEEDS MEER CASSATIEZAKEN STRANDEN BIJ 
SELECTIE AAN DE POORT

Dirk Daamen

het recht ‘onbestraft’ blijven.

Kansrijke cassatieklachten
Waar is dan nog wel winst te behalen 
bij de Hoge Raad? De kansen zijn het 
grootst als de advocaat een cassatie-

klacht kan maken over een punt dat de 
kern van de zaak raakt, een punt dat 
van belang is voor de bewijsvraag of 
de strafoplegging. Als de Hoge Raad 
vindt dat de verdachte mogelijk ten 
onrechte of voor een te zwaar delict, 
bijvoorbeeld medeplegen in plaats 
van medeplichtigheid, is veroordeeld, 
zal de zaak opnieuw moeten worden 
behandeld. Klagen over een punt dat 
de selectie aan de poort meestal niet 
overleeft, is ook nog te proberen, maar 
dan zal de advocaat wel goed moeten 
uitleggen waarom het in deze zaak wel 
belangrijk genoeg is om de zaak over 
te laten doen. 

Dirk Daamen is strafrechtadvocaat in 
Maastricht en lid van de Vereniging 
van Cassatieadvocaten in Strafzaken.

Den Haag - De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een voorstel die de 
rol van de advocaat bij het politieverhoor beperkt. Deze mag alleen voor-
afgaand en na afloop van het verhoor vragen stellen. Hij kan dus niet 
actief meedoen. Bert Fibbe van de Orde van Nederlandse Advocaten ziet 
nog wel een uitweg: ‘De minister heeft gezegd dat wat er in het besluit 
staat als minimum geldt. In de praktijk mag daarvan worden afgeweken. 
Maar (….) de politie geeft er de laatste tijd geen blijk van verhoorbij-
stand te zien als een kans’. Fibbe is ook van mening dat adequate finan-
ciering ontbreekt. In de Tweede Kamer waren de SP en D66 het daarmee 
eens. Alle andere partijen niet. Dus kansloos.

Rol advocaat beperkt 
bij verhoorbijstand
Van de redactie
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ONDERZOEKERS ELBERS EN BECX: 

Jaap Brandligt 

Amsterdam/Den Haag - Het past in 
onze tijd. De tijd waarin slachtof-
fers en nabestaanden belangrijk 
gevonden worden. Ze spelen een 
rol in de procesgangen. Naast 
uiteraard de verdachte. Als slacht-
offers belangrijker worden, dan 
ontstaat onontkomelijk het insti-
tuut slachtofferadvocaat, de slacht-
offeradvocatuur. En die kosten 
geld. Want ze hebben recht op toe-
voeging en wel elf uur. Dat is niet 
veel, concluderen de onderzoekers. 
Het is desondanks vrij logisch dat 
dan de minister wil weten wat het 
allemaal kost en of ze de kosten 
waard zijn, die slachtofferadvoca-
ten. Hoe kun je dat beter te weten 
komen dan door er onderzoek naar 
te laten doen? De opdracht van de 
minister ging naar het Nederlands 
Studiecentrum voor Criminaliteit 
en Rechtshandhaving (NSCR) 
verbonden aan de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO), maar onder 
dak bij de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Het resultaat is een 
onderzoeksverslag over de rol van 
de advocatuur in de bijstand van 
slachtoffers van ernstige gewelds- 
en zedenmisdrijven. En natuurlijk 
aanbevelingen. DeBonjo sprak met 
twee van de onderzoekers, Nieke 
Elbers en Iris Becx. 

Slachtofferadvocatuur en slachtoffer-
hulp? De slachtofferadvocaten geven 
bijstand aan de slachtoffers. Dat doet 
Slachtofferhulp ook. En die doet dat al 
jaren en wat is het verschil en waar 
doen ze dus identieke of concurrerende 
dingen? Hoewel de scheidslijn moei-
lijk te trekken is, concluderen de 
onderzoekers dat ‘er een goede balans 

is tussen de ondersteuning van 
Slachtofferhulp Nederland waar het 
gaat over het spreekrecht en de emoti-
onele gevolgen van wat hen overko-
men is en de ondersteuning van de 

advocaat die steeds vaker het juridi-
sche deel voor zijn rekening neemt’. 
De onderzoekers komen tot de conclu-
sie dat de slachtofferadvocaat een 

‘positieve toegevoegd waarde heeft’. 
Voor wie is dan de natuurlijk Bonjo-
vraag. Voor de slachtoffers is het ant-
woord. Niet voor de daders dan wel 
verdachten. Die zijn in het onderzoek 
niet onderzocht. De onderzoekers 
stellen dat de slachtofferadvocaten niet 
alleen door het realiseren van slachtof-
ferrechten maar ook alleen al ‘door het 
dragen van een toga de slachtoffers 
empoweren – zoals dat heet – tijdens 
de zitting’. Slachtoffers voelen zich 
erkend – zeggen de onderzoekers – 
‘omdat er iemand naast hen staat die 
juridische kennis heeft en tegenwicht 
biedt aan de dader en diens advocaat’. 
‘De advocaat behartigt uitsluitend het 
belang van het slachtoffer en kan onaf-
hankelijk van allerlei ketenpartners 
functioneren’. Zoals daar zijn de 
politie of het OM of de - wat heet - zit-
tende magistratuur. En slachtoffers met 
een advocaat krijgen voor het uitoefe-
nen van het spreekrecht vaak een 
plaats vooraan in de zittingszaal, wat 
een casemanager van Slachtofferhulp 
niet automatisch krijgt.

Toegevoegde waarde 
Slachtofferadvocaat worden gaat niet 
zomaar. Er is een opleiding voor. Een 
korte en een lange. Maar die hoef je 
niet te volgen om toch als slachtof-
feradvocaat in de rechtszaal op te 
treden. Elbers en Becx leren dat er 
twee – noem het – soorten slachtof-
feradvocaten zijn. Civielrechtelijke en 
strafrechtelijke. Civielrechtelijke advo-
caten kennen we beter als letselscha-
deadvocaten. Altijd uit op het beste 
voor het slachtoffer, die letselscha-
deadvocaten. In de rechtszaal zijn het 
de strafrechttypes die aanwezig zijn en 
het slachtoffer / de nabestaanden 
ondersteunen. De onderzoekers vinden 
dat de slachtofferadvocaten ‘van toege-
voegde waarde zijn’. Die zit in de par-
tijdigheid – hij is de enige die de 
belangen van het slachtoffer behartigt 
– en de mogelijkheid in het proces 
bepaalde rechten af te dwingen. 
Die juridische middelen hebben 
de mensen van Slachtofferhulp 
Nederland niet.
 
Nebenanklager
Elbers en Becx stellen vast dat het 
Openbaar Ministerie niet vreselijk 
goed is ingespeeld op het nieuwe feno-
meen slachtofferadvocaat. Dat kan ook 
wringen, want beiden hebben iets 
tegen de verdachte. Dus wie heeft nu 
het voortouw? Ze – Elbers en Becx - 
komen in het gesprek met het Duitse 
fenomeen Nebenanklager aandragen. 
Dat is een instituut – een man of vrouw 
in de werkelijkheid - dat mede aan-
klaagt en wellicht dat dat de slachtof-
feradvocaat en dus eigenlijk het 
slachtoffer /de nabestaande een zelf-
standige positie geeft. Maar dat is in 
Nederland niet aan de orde. De onder-
zoekers merken wel op dat geïnter-
viewde rechters het prettig vonden dat 
er een slachtofferadvocaat is. Die doet 

een hoop werk dat ze dan wellicht niet 
zelf hoeven te doen. Overbelast als ze 
zeggen te zijn, kan hij slachtoffer uit-
leggen wat er tijdens de zitting gebeurt 
en kan hij het slachtoffer voorbereiden 
op wat er komen gaat. Elbers en Becx 
merken ook op – en dat noemen ze 
toch opvallend – dat herstelrecht in dit 
hele gedoe rond slachtofferadvocaten 
en letselschadeadvocaten nauwelijks 
een rol speelt. Niet verwonderlijk als 
de focus is dat er schade verhaald moet 

worden. Een beperking van het onder-
zoek noemen de onderzoekers zelf dat 
‘aan slachtoffers zelf niet naar hun 
ervaringen is gevraagd’. Dat zou wel 
moeten, vinden zij, vooral waar het 
gaat ‘om de toegevoegde waarde voor 
slachtoffers en ondersteuning en empo-
werment’. Van de kant van de ver-
dachte / dader en hun advocaten 
komen we in dit onderzoek niks tegen. 
Maar dat was ook niet de opdracht en 
bovendien heeft het ministerie – deze 
minister – meer oog voor slachtoffers / 
nabestaanden dan voor verdachten / 
daders. Het zou spannend zijn te ach-
terhalen hoe verdachten – want dat zijn 
ze in de rechtszaal – het werk van de 
slachtofferadvocaten ervaren en wel-
licht ook wat de rol van letselscha-
deadvocaten is bij het veroorzaken van 
recidive bij daders als ze weer buiten 
de bajes zijn.

‘OPENBAAR MINISTERIE NIET INGESPEELD 
OP FENOMEEN SLACHTOFFERADVOCAAT

Slachtoffers 
voelen zich 
erkend ‘omdat 
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hen staat met 
juridische kennis 
en tegenwicht 
biedt aan dader ’

Onderzoekers 
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toegevoegde 
waarde 

Maar er gloort 
hoop aan de 
horizon

Overtuig 
de rechter 
om de schade-
vergoedings-
maatregel niet 
op te leggenRechters vinden het prettig als er een slachtofferadvocaat is.

Op korte termijn treedt mildere variant in werking.  

Actief verweer op de schadevergoedings-
maatregel belangrijker dan ooit
Barbara van Straaten

Amsterdam - Een verdachte in een 
strafzaak zal voornamelijk bezig 
zijn met de eindbeslissing van de 
rechter. Maar let op, een uitspraak 
van de rechter gaat soms over 
meer dan alleen de schuldvraag. 
Zo verschijnen in de strafzaak 
steeds vaker slachtoffers die stellen 
schade te hebben geleden als 
gevolg van de feiten. De rechter 
moet daarover een beslissing 
nemen. Het is belangrijk om ook 
aan dit deel van de zaak voldoende 
aandacht te besteden. Een toeken-
ning van de schadevergoeding 
leidt namelijk vaak tot toepassing 
van de schadevergoedingsmaat-
regel. En die kan verstrekkende 
gevolgen hebben.

De schadevergoedingsmaatregel houdt 
in dat als de veroordeelde de schade-
vergoeding niet wil of kan betalen, de 
Nederlandse Staat de schade zal ver-
goeden aan de benadeelde partij. In 
ruil daarvoor treedt de Staat in plaats 
van de benadeelde partij als schuldei-
ser. De Staat zal dus gaan proberen het 
bedrag van de schadevergoeding 
alsnog bij de veroordeelde te innen. 

Dat is vervelend omdat de Staat een 
veel sterkere positie als schuldeiser 
kan afdwingen. Zo bepaalt de regeling 
van de maatregel tot schadevergoeding 
dat de rechter in zijn vonnis moet 
bepalen dat er bij niet-betaling een 

vervangende hechtenis wordt opge-
legd. De Hoge Raad heeft inmiddels 
aangegeven dat van deze verplichting 
kan worden afgeweken, maar alleen in 
uitzonderlijke omstandigheden. De 
vervangende hechtenis kan oplopen tot 
maximaal een jaar. En in de praktijk 
gebeurt dat ook. 

Er gloort hoop 
Mensen die hun gevangenisstraf 
hebben uitgezeten worden daarna door 
het Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB) geconfronteerd met de nog 
openstaande schadevergoeding. 
Daarbij wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen betalingsonwil  

(niet willen betalen) en betalingson-
macht (niet kunnen betalen). Als een 
veroordeelde de schadevergoeding niet 
kan betalen, zal hij alsnog extra deten-
tie ondergaan als tenuitvoerlegging van 

de ‘vervangende’ hechtenis. Zo ver-
vangend is die hechtenis alleen niet, 
want de wet bepaalt ook dat die deten-
tie de verplichting tot betaling niet 
opheft. Met andere woorden: ook na 
een jaar extra zitten blijft de verplich-
ting tot betalen van de schadevergoe-
ding gewoon staan. Maar er gloort 

hoop aan de horizon. Op 9 maart 2017 
is de ‘Wet herziening tenuitvoerleg-
ging strafrechtelijke beslissingen’ 
gepubliceerd. Deze nieuwe wet bevat 
ook een bepaling op grond waarvan 
vervangende hechtenis niet wordt toe-
gepast in geval van betalingsonmacht. 
Dus: volgens de nieuwe wet zal aan 
veroordeelden die niet kunnen betalen 
géén vervangende hechtenis opgelegd 
mogen worden. Deze nieuwe wet zal 
waarschijnlijk op 1 januari 2020 in 
werking treden. Er is nog geen over-
gangsrecht bekend gemaakt. Het is 
daarom belangrijker dan ooit om in 
strafzaken actief verweer te voeren op 
de schadevergoedingsmaatregel. 
Overtuig de rechter om de schadever-
goedingsmaatregel niet op te leggen, 
nu er op zo’n korte termijn een nieuwe 
(en mildere) variant in werking zal 
treden.

Barbara van Straaten, 
strafrechtadvocaat bij Prakken 
d’Oliveira in Amsterdam

Barbara van Straaten: 
‘Overtuig de rechter om nu geen schadevergoeding op te leggen.
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Gebruikers ‘katvangers’ blijven niet straffeloos achter schermen.Faillissement merendeel te wijten aan onbehoorlijke taakuitoefening.

vertrouwen en openheid. Van de deel-
nemer wordt verwacht dat hij zijn 
zorgen en problemen met de vrijwilli-
gers deelt, zodat zij samen met de 
deelnemer en cirkelcoördinator kunnen 
inschatten of inschakelen van professi-
onals nodig is. Van deelnemers wordt 

verwacht dat hij geen nieuwe slachtof-
fers maakt en openhartig is over 
wensen en gevoelen. Verder wordt er 
verwacht dat hij eventuele risico’s en 
risicofactoren met vrijwilligers 
bespreekbaar durft te maken. En hij 
moet samen willen werken met vrijwil-
ligers over een langere tijd, minimaal 
een jaar en als zo nodig nog langer. 
Geïnteresseerde ex-gedetineerden die 
vrijkomen zonder justitieel kader en 
die veroordeeld zijn voor een zedende-
lict kunnen voor meer informatie en 
eventueel aanmelding contact 
opnemen met Audrey Alards, 
Cirkelcoördinator COSA in vrijwillig 
kader.

Informatie: e-mail: 
Aajaf.alards@avans.nl 
tel.: 06 101 51 249. 
Zij maakt dan een afspraak 
voor een persoonlijk gesprek.

 

Zit uw ISD-maatregel muurvast? 

Vraag nu  snel een rechtbanktoet-
sing aan door mr drs F.G.J. Staals,  

strafrecht advocaat & gedragswe-
tenschapper te Amsterdam 

Mobiel nummer: 06.10913855 
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Leiden - De advocaten Sébas Diekstra 
en Robert van der Laan hebben bij
minister Ronald Plasterk van Binnen- 
landse Zaken een klacht ingediend 
tegen de Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (AIVD). Ze stellen 
dat de dienst waarschijnlijk onrechtma-
tig gesprekken tussen hen en een cliënt 
heeft afgeluisterd. Deze cliënt is een 
techniekstudent die werd gevolgd en 
afgeluisterd vanwege een verdenking 
van terrorisme. In mei tikte de Com 
missie van Toezicht op de Inlichtingen 

en Veiligheidsdiensten de AIVD op de
vingers na een klacht van de advo-
caten. De klacht was deels gegrond, 
omdat er voor een aantal onderzoe-
ken naar de gangen van de student 
onvoldoende zwaarwegende redenen 
waren. Diekstra en Van der Laan 
vermoeden dat de geheime dienst vele 
telefoongesprekken tussen hen en de 
cliënt heeft afgeluisterd. De advocaten 
willen hierover zekerheid en dienen 
daarom een nieuwe klacht in. Sébas 
Diekstra: ‘Het afluisteren van gesprek-

ken tussen advocaten en hun cliënten 
maakt inbreuk op het verschonings-
recht van de advocaat. Je komt er pas 
achter of ze dat echt gedaan hebben, 
als je een klacht hebt ingediend.’                         
In 2015 besliste het gerechtshof dat 
de AIVD advocaten in beginsel niet 
mag afluisteren. Een onafhankelijke 
instantie moet toetsen of veiligheids-
diensten in bepaalde gevallen toch 
mogen afluisteren. 

Bron Crimesite.nl

ADVOCATEN DIENEN KLACHT 
IN TEGEN AIVD

Den Haag - Vorig jaar werd 24 pro-
cent van alle reclasseringsadviesaan-
vragen door justitiële partners via Zo 
Spoedig Mogelijk (ZSM) verstrekt. 
ZSM werd vijf jaar geleden gestart 
om een betere doorstroming in de 
strafrechtketen te realiseren. Tijd om 
de balans op te maken. ZSM is een sa-
menwerking tussen politie, Openbaar 
Ministerie, Raad voor de Kinderbe-

scherming, Slachtofferhulp Nederland 
en de drie reclasseringsorganisaties. 
Deze organisaties zitten letterlijk bij 
elkaar aan tafel om binnenkomende 
strafzaken te beoordelen en de officier 
van justitie van advies te voorzien. 
Vijf jaar na dato is deze aanpak uitge-
groeid tot onmisbare samenwerking 
aan de voorkant van de strafrecht-
keten; daar waar verdachten voor 
het eerst te maken krijgen met aan 
justitie gelieerde organisaties. Naast 

het toezicht houden op verdachten en 
veroordeelden, en het toezien op de 
uitvoering van de werkstraf, brengen 
de drie reclasseringsorganisaties zo’n 
30.000 adviezen op jaarbasis uit aan 
de rechtelijke macht. 

Cliëntvervolgsysteem                                                                                                      
De reclasseringsorganisaties zijn 
Leger des Heils, Jeugdbescherming en 
Reclassering, Stichting Verslavings-
reclassering GGZ en Reclassering 

Vijf jaar ‘Zo Spoedig Mogelijk’ en  
reclassering, een paar cijfers op een rij
Van de redactie

Nederland. De reclasseringsorganisa-
ties hebben de cijfers van het advies 
aan justitiële partners van de afgelopen 
vier jaar op een rij gezet. Vier jaar 
omdat in 2011 een ander cliëntvolg-
systeem is ingevoerd. Vanaf 2012 is 
een duidelijke toename van het aantal 
reclasseringsadviezen via ZSM te zien. 

Vorig jaar werd 24 procent  van alle 
reclasseringsadviesaanvragen door 
justitiële partners via ZSM verstrekt. 
In 2012 was dat nog geen 2 procent. 
De eerste maanden van 2016 laten nu 
al een stijging zien: zo’n 26 procent 
van alle reclasseringsadviesaanvragen 
loopt via ZSM.

Den Haag - De Rijksrecherche heeft 
de eerste helft van 2016 onderzoek 
gedaan naar vijftien schietincidenten 
waarbij politiefunctionarissen in de 
uitoefening van hun functie gebruik 
hebben gemaakt van het vuurwapen. 
Bij die vijftien schietincidenten vielen 
in totaal drie dodelijke slachtoffers en 
dertien gewonden. Van deze dertien 
gewonden, betrof het in twee gevallen 
een politieagent. In één casus werd de 
agent geraakt door een kogel van een 
collega. Dit was mogelijk een ricochet 
waarbij een afketsende kogel een on-
gecontroleerde richting aanneemt. Dat 
is nog in onderzoek. In de andere casus 
betrof het een agent die tijdens een 
Integrale Beroepsvaardigheidstraining 
(IBT)-oefening gewond raakte.

Rechtvaardige politie                                                                                                
Alle gevallen van vuurwapengebruik 
door politiefunctionarissen met ern-
stig letsel of dood tot gevolg worden 
door de Rijksrecherche onderzocht. 

Onder het directe gezag en beheer 
van het College van procureurs-
generaal, de landelijke leiding van het 
OM, verricht de Rijksrecherche met 
distantie onpartijdig onderzoek. Als 
de Rijksrecherche het feitenonderzoek 
heeft afgerond wordt het aan het OM 
gezonden. De officier van justitie 
beslist op basis van het feitenonder-
zoek over de rechtmatigheid van het 
vuurwapengebruik.
Vormen van agressie en intimidatie 
in de maatschappij vragen om gepast 
handhavend optreden van politiemen-
sen. Onderzoek naar geweldsaan-
wending door politiefunctionarissen 
met ernstige gevolgen dient objectief 
en zorgvuldig te worden uitgevoerd. 
Dit is zowel van groot belang voor 
slachtoffers en nabestaanden, als voor 
de betrokken politiefunctionarissen. 
Bovendien is het essentieel voor het 
vertrouwen van de samenleving in 
een rechtvaardige politie en integere 
overheid

Rijksrecherche onderzocht vijftien 
schietincidenten eerste helft 2016
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Ondersteuning voor exzedendelinquenten 

DEELNEMERS COSA LEIDEN 
EEN POSITIEVER LEVEN 
Audrey Alards

Den Bosch – COSA dat staat 
voor Cirkels voor Onder-
steuning, Samenwerking en 
Aanspreekbaarheid ondersteunt 
personen die een zedendelict 
hebben gepleegd en na detentie 
weer terugkeren in de samenle-
ving. Vaak is er dan sprake van 
een sociaal isolement. In COSA 
biedt een groep vrijwilligers onder 
supervisie van een professional 
een vervangend sociaal netwerk. 
 
COSA heeft twee doelen: eenzaamheid 
verminderen en ondersteunen bij re-
integratie en helpen bij het voorkomen 
van nieuwe delicten. Voor mensen die 
onder toezicht van de reclassering 
staan biedt Reclassering Nederland al 
sinds 2009 COSA aan. Voor mensen 
die na detentie geen bemoeienis 
hebben met de reclassering is er nu 
COSA in vrijwillig kader. Dit wordt 
aangeboden in een COSA project in de 
regio Den Bosch vanuit Avans 
Hogeschool en Exodus. COSA werkt 
met twee cirkels. Samen met drie tot 
vijf vrijwilligers vormt de ex-gedeti-

neerde zedendelinquent een binnencir-
kel. In die cirkel kan alles besproken 
worden wat er zich voordoet in het 
dagelijks leven. De vrijwilligers probe-
ren daarbij zo goed mogelijk te 

ondersteunen. Zij zijn ook alert op risi-
co’s en problemen en bespreken even-
tuele zorgen in de cirkel. Professionals 
met wie de ex-gedetineerde contact 
heeft, vormen de buitencirkel. 
Bijvoorbeeld: iemand van Bureau 
Nazorg bij de gemeente, een maat-
schappelijk werker, de wijkagent en 
anderen. Zij denken mee en helpen om 
eventuele problemen te voorkomen. 
Een cirkelcoördinator van Exodus is de 
schakel tussen deze twee cirkels. De 
cirkelcoördinator helpt de binnencirkel 
om goed te functioneren. De vrijwilli-
gers houden de cirkelcoördinator van 
alles op de hoogte. De 

cirkelcoördinator bepaalt wat met de 
professionals gedeeld wordt. 

Luisterend oor 
De vrijwilligers zijn mensen die het 
delict niet centraal stellen, maar aan-
dacht hebben voor de mens achter het 
delict. Vrijwilligers bieden een luiste-
rend oor en ondernemen activiteiten 
met de deelnemer. De vrijwilligers 
worden zorgvuldig geselecteerd en 
krijgen een training vooraf. In de cirkel 
wordt door vrijwilligers en deelnemer 
samen besproken wat er speelt en 
waaraan gewerkt kan worden. COSA 
voorkomt sociaal isolement en 

vermindert de kans op herhaling van 
delicten en nieuwe gevangenisstraffen. 
Dat lukt alleen als de persoon in 
kwestie dat ook wil. Daarom is deel-
name aan COSA geheel vrijwillig. 
COSA is in Canada, Engeland, 
Amerika en Nederland succesvol 
gebleken. Deelnemers aan COSA 
geven aan dat ze na afloop meer ver-
trouwen in zichzelf en anderen hebben, 
opener durven te zijn, en hun dage-
lijkse problemen beter kunnen oplos-
sen. Deelnemers vallen veel minder in 
herhaling en leiden een positiever 
leven, zonder justitiecontacten. In de 
cirkel wordt gewerkt op basis van 

Van deelnemers 
wordt verwacht 
dat hij geen 
nieuwe slacht-
offers maakt

Deelnemers 
vallen minder 
in herhaling 
en leiden een 
positiever leven

Deelnemers aan COSA hebben na afloop meer vertrouwen in zichzelf. (Illustratie Sanne Marieke Smit)

Op stapel staat regelgeving voor aanpak in Europees verband.

Nieuw wapen voor rechters en curatoren 
in strijd tegen faillissementsfraude
F.J. Stoker 

Amsterdam - Zowel de straf- als 
civiele rechter legt al vaker aan 
ondernemers een bestuur verbod 
op. Maar wat is dat, een verbod 
op besturen? En wanneer kan een 
dergelijke straf worden opgelegd? 
Sinds de zomer van 2016 hebben 
curatoren en rechters een nieuw 
wapen ter beschikking in het kader 
van de aanpak van faillissements-
fraude tegen bestuurders (direc-
teuren en commissarissen) van 
rechtspersonen. Rechtspersonen 
zijn bijvoorbeeld BV’s NV’s of 
Coöperaties en Stichtingen. 
Maar ook aan ondernemers die 
hun bedrijf in de rechtsvorm van 
een eenmanszaak uitoefenen, 
kan een verbod worden opge-
legd. Om een bestuur verbod aan 
iemand te kunnen opleggen, moet 
er aan enkele voorwaarden worden 
voldaan.

Zo moet bijvoorbeeld de bestuurder in 
de uitoefening van zijn bedrijf doelbe-
wust schuldeisers hebben benadeeld. 
Het faillissement moet voor het meren-
deel te wijten zijn aan de onbehoorlijke 
taakuitoefening van de bestuurder dan 
wel ondernemer. Duidelijk moet wel 
zijn dat de rechter uitmaakt of er inder-
daad sprake is van onbehoorlijk 
bestuur in juridische zin. En verder kan 
een verbod worden opgelegd indien de 
bestuurder van een failliete onderne-
ming ernstig tekort is geschoten in zijn 
wettelijke verplichting tot het verstrek-
ken van informatie aan de curator of 
rechter-commissaris en een bestuurder 
meer dan tweemaal betrokken is 
geweest bij een eerder faillissement 
van zijn of haar onderneming waarbij 
aan hem of haar toen een persoonlijk 
verwijt kon worden gemaakt;

‘Katvanger’
De rechter kan in de uitspraak bepalen 
dat het op te leggen bestuur verbod 
voor maximaal vijf jaar zal gelden. De 
Kamer van Koophandel (KvK) is 
belast met de schrapping van bestuur-
ders waartegen een dergelijk verbod is 
uitgevaardigd en heeft een ‘zwarte 
lijst’ aangelegd om te voorkomen dat 
deze personen zich onbevoegd toch 
nog proberen in te schrijven als direc-
teur van een vennootschap of een een-
manszaak willen exploiteren. De 

secretaris van de Kamer van 
Koophandel is belast met de uitschrij-
ving van de (oud) bestuurder/onderne-
mer uit het handelsregister. Het 
opleggen van een bestuur verbod is 
niet alleen mogelijk gemaakt tegen 
personen die formeel in het handelsre-
gister als bestuurder/directeur zijn 
ingeschreven, maar kan ook worden 
opgelegd tegen mensen die feitelijk 
het beleid binnen een bedrijf bepalen, 
maar niet formeel zijn ingeschreven. 
Daarbij moet worden gedacht aan 
mensen die een algemene vertegen-
woordigingsbevoegdheid hebben 
namens een bestuurder. Dus iemand 
die in het bezit is van een algemene 
volmacht om namens een bestuurder 
van een bedrijf beslissingen te nemen 
uit naam van diezelfde bestuurder, kan 
ook getroffen worden door een bestuur 
verbod. Daarbij heeft de wetgever 
willen voorkomen dat personen die in 
werkelijkheid het beleid binnen een 
onderneming bepalen en gebruik 
maken van een zogenaamde ‘katvan-
ger’, niet straffeloos achter de scher-
men kunnen blijven. Om een ander dan 

de bestuurder een bestuur verbod met 
succes op te kunnen leggen, moet de 
curator wel voldoen aan een zwaardere 
bewijslast. Dus een curator moet meer 
feiten en omstandigheden aandragen 
om de rechter te overtuigen dat niet 
alleen de formele bestuurder aanspra-
kelijk is, maar ook een derde partij.

Europees verband
Het merkwaardige van de nieuwe 
wetgeving is dat iemand aan wie 
een bestuur verbod door de rechter 
is opgelegd nog wel aandeelhouder 
(juridisch eigenaar van de onderne-
ming) kan blijven. De wetgever heeft 
kennelijk niet zover willen gaan om 
iemand uit te sluiten als aandeelhouder 
van een rechtspersoon. Ook kan een 
bestuur verbod niet worden opgelegd 
aan iemand die weliswaar in Nederland 
woont, maar bestuurder is van een ven-
nootschap in het buitenland. Op stapel 
staat regelgeving die dat mogelijk moet 
maken in Europees verband. Sommige 
adviseurs, bijvoorbeeld (fiscaal) juris-
ten, accountants of advocaten, van de 
directie van ondernemingen moeten bij 

het verlenen van juridische of fiscale 
diensten opletten dat die adviezen niet 
zover reiken dat je zou kunnen spreken 
van een soort van instructie. Dan 
kunnen ook deze personen aansprake-
lijk worden gesteld, omdat die dan als 
‘pseudo-bestuurders’. In de praktijk 
komt het niet vaak voor dat een curator 
met succes een professionele dienstver-
lener met succes een bestuur verbod 
door de rechter kan laten opleggen. 
Bewijs daarvoor is nauwelijks te 
leveren, maar altijd afhankelijk van het 
concrete geval. In de rechtspraktijk is 
het de belastingdienst die bij de curator 
in de meeste gevallen aandringt om 
tegen één of meerder bestuurders een 
verbod in te stellen. Wat deze wetge-
ving daadwerkelijk voor de directe 
praktijk zal betekenen, moeten we 
afwachten. Tot op heden is de rechter 
wel terughoudend geweest om voor de 
maximale duur beroepsverboden op te 
leggen. De juristprudentie zal door 
onze krant nauwlettend worden 
gevolgd.

F.J. Stoker is redacteur van deBonjo

De Kamer van 
Koophandel (KvK) 
is belast met de 
schrapping van 
bestuurders en 
heeft een ‘zwarte 
lijst’ aangelegd
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zijn verschillend naar gelang de 
grootte van het apparaat. Per inrichting 
zijn deze verschillend en is in te zien 
in de huisregels.

(ORC) opvang aan de dringende geval-
len en voorkomt op deze manier dat zij 
weer terugvallen in de criminaliteit. 
Dit gebeurt door de jongeren onder-
steuning te bieden op het gebied van 
omscholing en het opdoen van werker-
varing en door hen in contact te 
brengen met opleidingsinstellingen, 
werkgevers en andere partijen. Het 
ORC biedt de jongeren perspectief en 
helpt hen een leven op te bouwen 
zonder criminaliteit. 

Informatie: 
www.bureaumhr.nl

•  Een radio en/of een cd-speler
•  Een niet-draadloze hoofdtelefoon
•  Maximaal 20 originele cd’s (dus niet 

gekopieerd)

Voor elektronische apparaten geldt 
altijd dat deze door een extern bedrijf 
worden verzegeld. De kosten hiervoor 

Naast kleding is het gedetineerden 
ook toegestaan om persoonlijke 
spullen op cel te hebben.
•  Een bril en / of zonnebril die  

niet-reflecteren is; contactlenzen  
(de vloeistof moet altijd in originele 
verpakking worden ingevoerd)

•  Eenvoudige sieraden en een horloge 
(analoog)

•  Een eenvoudige agenda
•  Schrijfgerei
•  Maximaal 15 foto’s
•  Papieren kaartjes
•  Een wekker
•  Voor gedetineerden die het nodig 

hebben voor hun geloofsbeleving: 
een gebedskleed of een rozenkrans

•  Maximaal 10 postzegels
•  Maximaal 10 boeken (deze kunnen 

bij de bajesbibliotheek worden 
geleend; eigen boeken invoeren is  
in veel PI’s niet toegestaan)

•  Een elektrisch scheerapparaat  
en bijpassende oplader

•  Een elektrische tandenborstel
•  Maximaal 10 computerspelletjes  

voor de Playstation 1 of Gamecub

dildo’s, etc; alles om seks te  
onthouden van gedetineerden)

Toegestane voorwerpen
•  10 T-shirts of hemden
•  10 onderbroeken (voor vrouwen plus 

10 Bustehouders)
•  10 paar sokken
•  4 lange broeken of (voor vrouwen) 

rokken
•  2 korte broeken of (voor vrouwen) 

rokken
•  Vijf overhemden
•  Twee truien
•  Twee joggings- of trainingspakken
•  Twee sets sportkleding
•  Een jack of colbert
•  Een overjas
•  Twee sets nachtkleding
•  Een paar badslippers
•  Een paar pantoffels
•  Twee paar schoenen
•  Een riem
•  Een muts, een sjaal en een paar  

handschoenen of wanten
•  Een paar sporthandschoenen

Iets te melden? Stuur het naar Bonjo!

Heb jij ook iets te melden? Schrijf dan naar Bonjo. 
Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam.
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Betrokken     Deskundig     Bereikbaar

Alle strafzaken en penitentiaire zaken, ook PRO DEO

Bel gratis 0800 - STRAFZAAK (787 239 225) of buiten kantooruren 06 13 74 88 88

Vondelstraat 41  |  1054 GJ  Amsterdam  |  www.vanoostenadvocaten.nl

•  We speak English

•  Wir sprechen Deutsch

•  Hablamos Español

•  Nous parlons Français

DE TOP VAN DE NIEUWE GENERATIE STRAFRECHTADVOCATEN

A D V O C A T E N K A N T O O R

VAN DER WEIDE

mr Richard van der Weide
de pitbull onder de pleiters

24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK
BEREIKBAAR OP 06 46 02 39 69

Johannes Verhulststraat 113
1071 MZ Amsterdam
telefoon 020 67 27 838
fax 020 67 27 839
info@advocatenkantoorvanderweide.nl
www.advocatenkantoorvanderweide.nl

BONJO GEEFT   RICHTING AAN...

Tijdelijke huisvesting 
Er zijn Bonjo lidorganisaties die voor tijdelijke huisvesting 
kunnen zorgen.
Huisbewaring
Bonjo past op het huis als u de bajes in moet.
Bezoeken in de Penitentiaire Inrichtingen
Wie bezoek wil kan zich bij Bonjo melden.
Buddy’s
Behoefte aan een buddy die klaar staat als het nodig is? 
Bonjo bellen, gratis nummer 0800 333 444 6. 
Contacten
Het Bonjo Contactbureau maakt het mogelijk contacten 
te leggen, binnen en buiten de bajes. 
Achterblijvers
Bonjo steunt ook uw partners, familie en vrienden in de  
tijd dat u vastzit.
De weg naar arbeid
Bonjo-leden weten hoe u van binnen naar werk geholpen  
kan worden. 
Hulp bij problemen
U belt Bonjo en u wordt verder geholpen.
Een weg naar advocaten 
Wij van Bonjo kennen veel advocaten en kunnen u dus  
aan  een bij u passende advocaat helpen. 
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FEEST BIJ MHR IN DEN HAAG 
Van de redactie 

Den Haag – Bureau 
Maatschappelijk Herstel en 
Rehabilitatie vierde onlangs haar 
tienjarige jubileum. De vrijwil-
ligersorganisatie begeleidt en 
ondersteunt (ex-)gedetineerde jon-
geren van niet-westerse afkomst 
tussen 17 en 27 jaar.

Er kwam hoog bezoek van Haagse 
wethouder Integratie en Stadsdelen, 
Rachid Guernaoui, voor het nieuwe 
Opvang- en Re-integratie Centrum 
(ORC) in de residentie dat onderdeel is 

van het succesvolle rehabilitatie en re-
integratieprogramma Forsa!

Jaarlijks komen in Den Haag meer dan 
2.200 ex-gedetineerden vrij uit deten-
tie. Vierhonderd onder hen zijn jonger 
dan 27 jaar. Een deel van hen heeft 
geen werk of geen vaste verblijfplaats 
en komen daardoor in aanmerking 
voor een uitkering. Helemaal geen 
inkomen verkleint de kans op huisves-
ting en de jongere dreigt in een neer-
gaande spiraal te komen. Bureau 
Maatschappelijk Herstel en 
Rehabilitatie (MHR) biedt met het 
Opvang en Re-integratie Centrum 

Van de redactie

Amsterdam - Wie nog nooit in een 
cel heeft gezeten, kan zich vaak 
moeilijk een voorstelling maken 
hoe het er van binnen uitziet en 
wat er aan spullen is toegestaan 
op cel. Hoewel de huisregels van 
de verschillende penitentiaire 
inrichtingen wat afwijken, zijn 
er vooral richtlijnen wat niet is 
toegestaan op cel. 

Verboden voorwerpen
•  Zaklantaarns, kaarsen, olielampen
•  Film- en videoapparatuur
•  Verrekijkers en telescopen
•  Fotoapparatuur
•  Filmnetkastjes
•  Film- en videoapparatuur
•  Zend- en communicatieapparatuur
•  Gamecomputers (met uitzondering 

van een Playstation 1 en Nintendo 
Gamecube; deze zijn wel toegestaan)

•  Voorwerpen en symbolen met racisti-
sche en aanstootgevende tekens

•  Seksuele hulpmiddelen (condooms, 

Wat mag je aan spullen niet in de cel hebben?

Er zijn vooral richtlijnen wat niet mag. Bah!

Feestvreugde bij het tienjarig jubileum bij MHR.

Henk Schiffmacher wil meer weten wat gevangenen bezielt. 
(Foto: Paul Grijpma)

Stefan Huijboom

Amsterdam - In een café in 
Amsterdam tegenover de tat-
tooshop ontmoeten we Henk 
Schiffmacher, de bekende tattoo 
artiest, veelzijdig kunstenaar en 
groot bewonderaar van kunst uit 
de bajes. Wie in de bajes terecht 
komt, komt vaak in een soort 
leegte. Een isolement. Als de deur 
op slot is, afgesloten van de maat-
schappij, komen er vaak emoties 
naar boven. En kunst is de perfecte 
manier voor veel gedetineerden 
om hun emoties te uiten.

Buiten de shop staat een vrouw met 
dikke tieten vol tattoos, ietwat ver-
scholen in een rood jasje maar haar 
tattoos op haar naakte lichaam zijn ten-
minste zichtbaar. Geen echte vrouw 
overigens, een kunstwerk is een beter 
woord. Bij binnenkomst van de tattoo-
shop is het druk. Overal hangen kunst-
werken. Veel van deze werken worden 

vereeuwigd op iemands lichaam. Wie 
wil nou geen tattoo van ‘Hanky Panky’ 
(de bijnaam van Schiffmacher)? Henk 
is al gedurende lange tijd geïnteres-
seerd in de bajes en vooral hoe gedeti-
neerden hun emoties verwerken in 
kunst. Samen met zijn dochter – ook 
tattoo artist – Morrison neemt hij alle 
tijd om met Bonjo van gedachten te 
wisselen over kunst en het leven in de 
bajes. We drinken een goede kop koffie 
in de kroeg. Hoe die interesse in 

bajeskunst is gekomen, verdient een 
leuke anekdote. Henk haalt een herin-
nering van tientallen jaren geleden 
naar boven met her en der een 
schaterlach. 

Bilderei der Gefangenen
Het was een uur of vijf in de ochtend 
toen hij straalbezopen uit een of ander 
café kwam met een flinke snuif in z’n 
mik toen hij op de Kalverstraat in 
Amsterdam voor de etalage van een 
boekhandel stond en met glazige ogen 
tuurde naar de titel van een of ander 
Duitstalig boek: Bilderei der 
Gefangenen, Kunstwerken van gevan-
genen. Hij ontdekte de wereld van 
gevangenenkunst. In een van de kunst-
werken die hij vond, was een Jezus 
Christus afgebeeld aan een kruis, maar 
zodra je het kruis openvouwde zat er 
een scherp mes in. Henk schatert van 
het lachen. ‘Dát is pas creativiteit!’

We praten door over hoe kunst een rol 
speelt in Nederlandse gevangenissen. 

De CREA (tijdsbesteding aan creativi-
teit) is wegbezuinigd, maar de emoties 
niet. Dit betekent dat er gedetineerden 

Plannen voor tentoonstelling bajeskunst

KUNST IS VOOR GEDETINEERDEN 
PERFECTE MANIER OM EMOTIES TE UITEN

Wie wil nou 
geen tattoo van 
‘Hanky Panky’ 
(de bijnaam van 
Schiffmacher)? Den Haag - De Tweede Kamer heeft 

in oktober gestemd over moties 
over het besluit van het kabinet 
om vier inrichtingen (deels) te 
sluiten. De moties over de sluitin-
gen zijn verworpen en hiermee 
heeft een meerderheid van de 
Tweede Kamer ingestemd met het 
kabinetsvoorstel. 

De sluitingen treffen PI Zwaag, PI 
Haaglanden (locatie Zoetermeer), PI 
Almere en (deels) DC Zeist. Door het 
sluiten van deze inrichtingen moeten er 
in andere inrichtingen cellen gereed 

worden gemaakt en moet er personeel 
zijn om deze afdelingen te laten 
draaien. Dit is een operatie waarbij 
medewerkers en gedetineerden naar 
andere plekken in het land moeten ver-
huizen. De gedetineerden van Almere 
en Zwaag worden verdeeld over ver-
schillende inrichtingen. Een groot deel 
van de vreemdelingen uit DC Zeist 
gaat verhuizen naar DC Rotterdam. De 
gesloten gezinsvoorziening blijft 
achter in DC Zeist. In augustus zijn de 
laatste Noorse gedetineerden vertrok-
ken uit Veenhuizen (Norgerhaven), 
waardoor er in Veenhuizen ook weer 

cellen en personeel beschikbaar zijn 
gekomen. Ook is er capaciteit operati-
oneel gemaakt in Zaanstad, Schiphol, 
Lelystad, Nieuwegein en Ter Apel.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
heeft direct na bekendmaking van het 
kabinetsbesluit een plan uitgewerkt 
voor het gefaseerd verplaatsen van 
gedetineerden en medewerkers. Dit 
plan wordt uitgevoerd in een periode 
van maximaal zes maanden. Dit bete-
kent dat deze locaties voor het einde 
van dit jaar leeg moeten staan.

BAJES- CARROUSEL GAAT DRAAIEN

zijn die toch hun weg proberen te 
vinden om met deze emoties om te 
gaan. ‘En zó ontstaat echte kunst,’ stelt 
Schiffmacher. ‘Toch is kunst ook ver-
ankerd in criminaliteit en dan praten 
we over getatoeëerde symbolen. Een 
getatoeëerd traantje onder het oog staat 
als symbool voor moord. Niet elke 
moordenaar tatoeëert zoiets. Nee, het 
gaat vaak om bendes, gangs. Zeker in 
buitenlandse gevangenissen zoals 
Rusland of Mexico vinden we moord-
lustige gangs die elke vierkante centi-
meter van hun lijf gebruiken om 
symbolen te tatoeëren. In Nederland 
kennen we dit verschijnsel ook, maar 
in kleinere mate.’

Expositie
Schiffmacher vertelt dat hij in de loop 
der tijd veel tekeningen en kunstwer-
ken van gevangenen heeft ontvangen. 
‘Die gasten hebben talent,’ stelt hij,  
‘en daar moet iets mee gedaan 
worden!’ Hij ziet ook om zich heen  
dat er een groepje tatoeëerders is dat 
ook in de bajes hebben gezeten. 
Dochter Morrison legt uit dat het vak 

van tattoo artist soms de enige manier 
is om uit die cel te blijven. 
Tatoeëerders zijn nuchtere mensen, 
maar vaak wel met een rugzak. Dat 
kunst en daarbij horende tatoeëren een 
passie is van de Schiffmachers behoeft 
geen twijfel. Maar het houdt daar niet 
bij op. Als je geïnteresseerd bent in 
kunst, wil je meer weten. ‘Ik wil ook 
meer weten wat gevangenen bezielt 
om kunst te maken,’ legt Schiffmacher 
uit. Hij hoopt in de toekomst op een 
expositie van bajeskunst. En Bonjo is 
nooit te beroerd om kunst en tekenin-
gen van gedetineerden te verzamelen.

Zit je in detentie of heb je in detentie 
gezeten en heb je je detentieperiode 
kunnen verwerken door te tekenen 
of kunst te maken, stuur deze dan 
eens op naar Bonjo, Postbus 10109, 
1001 EC Amsterdam. 

Wij maken dan een selectie die we 
aan Henk Schiffmacher geven die 
ergens te lande een expositie van 
bajeskunst wil organiseren. 
Waar en wanneer nog onbekend.
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Theo verheul

Houten - Vorig jaar heb ik na een 
onderbreking van enkele jaren 
mijn taak als bezoekvrijwilliger 
weer opgepakt. Bij het eerste 
bezoek ging het mis. Ik meldde 
mij bij de balie, maar zou niet zijn 
aangemeld. Ik kon weer vertrek-
ken. Als laatste strohalm kreeg ik 
het telefoonnummer van de recep-
tie. De receptioniste kon ‘helaas 
niets voor mij doen’, maar na enig 
aandringen en enkele momenten 
geduld bleek er toch iets boven 
water te komen. Toen ook de door 
mij opgegeven geboortedatum 
klopte, veranderde de toon en kon 

Ruben Kool

Maastricht - Minister Sander 
Dekker voor Rechtsbescherming 
heeft een aantal ingrijpende 
maatregelen aangekondigd na 
incidenten buiten de PI waarbij 
gedetineerden betrokken lijken. 
Deze maatregelen hebben bij-
voorbeeld al geleid tot terug-
plaatsing van 24 gedetineerden 
van de kliniek naar de PI. De 
beroepscommissie van de Raad 
voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ) heeft hier 
echter in sommige gevallen voorlo-
pig een stokje voor gestoken.

Het zijn roerige tijden in detentieland. 
Bij incidenten buiten de PI zijn gedeti-
neerden en verpleegden op verlof over 
de schreef gegaan. Bij een recent inci-
dent in Lelystad lijkt een persoon 
betrokken te zijn die op dat moment 
nog verbleef in een tbs-kliniek in 
Almere. Bij de medeverdachte in die 
zaak was de tbs-behandeling pas 
recentelijk afgerond. Daarnaast staan 
de gebeurtenissen rondom de moord 
op Anne Faber natuurlijk nog vers in 
het geheugen. De maat lijkt na deze 
incidenten vol voor de politiek. Zo zijn 
door de minister de vrijheden van 
24 gedetineerden per direct ingetrok-
ken. Het blijft vooralsnog afwachten of 
de minister andere gevolgen aan deze 

Jaap Brandligt 

Straatsburg – Hoe krijg je het op 
het niveau van Europa voor elkaar 
dat er ruimte komt voor vrijwilli-
gers rond en in de gevangenissen? 
En hoe kan je het gevangenissys-
teem humaner en meer gericht op 
re-integratie krijgen. En dat met 
alle verschillen die er in de diverse 
aanwezige landen zijn. Dat waren 
de vragen waarover Europese 
vrijwilligersorganisaties die bezig 
houden met (ex-)gedetineerden, 
bogen op een bijeenkomst in 
Straatsburg.

Er waren vertegenwoordigers uit 
Frankrijk, België, Luxemburg, 
Duitsland en Zwitserland. En Bonjo 
was er uit Nederland bij. De uitwisse-
ling van ervaringen met het vrijwilli-
gerswerk nam veel tijd in beslag. Dat 
ligt voor de hand als mensen uit zoveel 
culturen elkaar ontmoeten. Veel 
spraakverwarring ook in eerste instan-
tie. Maar de focus van al die deelne-
mende organisatie is erop gericht dat 
het werken in en rond gevangenissen 
beter van de grond komt. Of nog beter, 
want zo heel erg ontevreden zijn we 
niet met de Nederlandse situatie. 

Stroomdraad
Raphael Bonte uit Frankrijk vertelde 
ons hoe in Frankrijk wordt geprobeerd 
een brug te slaan tussen de gevangenis 
en de samenleving. Hij vertelde dat in 

Houten  In de vorige editie van de Bonjo doet bezoekvrijwilliger Henk onder de kop ‘Daar zakt mijn broek vanaf’ zijn beklag. Ook Theo Verheul is bezoek
vrijwilliger (namens een andere stichting) in PI Nieuwgein en heeft eveneens ‘mindere’ ervaringen. Toch pleit hij voor een andere benadering dan het sturen 
van een brief op poten naar de directeur van de PI.

ik mij wederom melden bij balie. 
Wie denkt dat daarmee het leed 
geleden was, heeft het mis. 

Om de privacy te beschermen is het zo 
dat een gedetineerde alleen de voor-
naam van de bezoekvrijwilliger te 
horen krijgt. Echter, op een bezoekers-
lijst moet hij wel een achternaam 
noteren. Hij vulde daarom maar in: van 
de kerk. De dienstdoende baliemede-
werker constateerde droogjes dat de 
achternaam ‘Van de Kerk’ niet overeen 
kwam met die in mijn paspoort en hij 
kon natuurlijk niet iemand onder een 
valse naam naar binnen laten. Achteraf 
hebben we hier op een vrijwilligersbij-
eenkomst smakelijk om kunnen 

incidenten zal verbinden. Wel is duide-
lijk dat deze gevolgen grote impact 
zullen hebben op het verlenen van vrij-
heden voor alle gedetineerden en ver-
pleegden; of zij nu wel of niet 
betrokken waren bij de incidenten. 
Laten we iets verder inzoomen op de 
terugplaatsing van de 24 gedetineerden 
naar aanleiding van de moord op Anne 
Faber. 

Politieke reactie
Naar aanleiding van deze zaak heeft de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid 
(OVV) een vernietigend rapport 
geschreven. In dat rapport concludeert 
de OVV dat de overheid ernstig is 
tekortgeschoten. Een van de conclusies 
uit het rapport is dat vrijheden zijn toe-
gekend zonder dat men zicht had op de 
risico’s. Zo werden de reclassering, het 
Openbaar Ministerie (OM) en de 
minister niet altijd betrokken bij de 
advisering voor toekenning van vrijhe-
den. De OVV komt uiteindelijk in het 
rapport tot een aantal aanbevelingen. 
Daarbij wordt ook aandacht besteed 
aan de wijze van het verlenen van vrij-
heden aan gedetineerden. De OVV 
adviseert geen vrijheden te verlenen 
aan gedetineerden met een hoog risico 
op recidive, zonder in adequaat toe-
zicht te voorzien. Naar aanleiding van 
het rapport heeft minister Dekker een 
brief naar de Tweede Kamer gestuurd 
met daarin een beleidsreactie. In de 

Frankrijk de vrijwilligers eerst worden 
gekeurd door het gevangeniswezen en 
dat dat voor veel mensen een reden is 
om af te haken. 

Gelukkig hebben wij die situatie hier 
niet. In Frankrijk neem het aantal inge-
slotenen toe. Rechters zijn er steeds 

lachen. Op het moment zelf was het 
lastig. Voornaam klopte, geboorteda-
tum klopte, ik had een brief mee van 
de Stichting Kerken & Gevangen en ik 
had een plausibel verhaal. Intern 
overleg volgde en net op dat moment 
kwam de pastor aangelopen. Op voor-
spraak van hem kon ik, na drie kwar-
tier, alsnog naar binnen. Zo kan het 
gaan, gelukkig ging het veel andere 
keren wel goed. 

Mickey Mouse en Goofy
Tegen mijn mede-bezoekvrijwilliger 
zou ik willen zeggen: Maak het uzelf 
en het gevangenispersoneel gewoon 
niet al te moeilijk. Problemen met de 
bretels? Trek de volgende keer een 

brief schrijft hij dat het rapport een 
‘pijnlijk beeld’ schetst. Hij beschrijft 
vijf belangrijke zaken die problema-
tisch zijn geweest in de zaak van 
Michael P. Zo werd informatie tussen 
instanties niet goed gedeeld. 
Bovendien zijn de procedures voor 
toekenning van vrijheden niet goed 
gevolgd: er is te snel en zonder vol-
doende zorgvuldigheid besloten om 
vrijheden toe te kennen. Het OM is bij-

voorbeeld onvoldoende bij deze 
besluitvorming betrokken geweest. 
Ook is de selectiefunctionaris of de 
reclassering niet bij iedere stap op de 
weg naar meer vrijheden geraadpleegd.

Vergelding
De minister kondigt in zijn brief zeven 
maatregelen aan, omdat – volgens hem 
– de balans teveel is doorgeschoten 

strenger geworden. Waar het over 
Europa ging, is zijn doel een Europese 
NGO te krijgen waaraan vertegen-
woordigers uit zoveel mogelijk landen 
deelnemen. Hij vertrouwt erop dat bij-
voorbeeld de Europese Raad stimule-
rend kan werken. De inleiding van 
Martin Laufen uit Duitsland schetste 

elastische joggingbroek aan. Verplicht 
kruisje afdoen? Geloof in God zit niet 
een in een sieraard van goud of zilver, 
maar in je hart.

Natuurlijk moet ik ook wel eens enige 
tijd wachten. ‘Vier op een rij - kassa 
erbij’, ja, zo werkt het niet. En ook is 
er wel eens gedoe bij de detectie. Wie 
echt op een gastvrije onthaal wil 
rekenen kan beter naar een pretpark 
gaan waar Mickey Mouse je vrolijk 
begroet en Goofy je weer uitzwaait. 
We zijn hier wel in een gevangenis 
waar het personeel te leven heeft met 
procedures en protocollen. En daar 
worden ook wel eens fouten bij 
gemaakt, maar ik wil het hierbij 

naar zorg en te weinig naar de vergel-
ding van het leed dat slachtoffers en de 
maatschappij is aangedaan. Daarbij is 
teveel nadruk komen te liggen op de 
toekenning van vrijheden. Deze balans 
moet worden hersteld, aldus de minis-
ter. De procedure voor toekenning van 
vrijheden moet beter en informatie-uit-
wisseling tussen instanties moet stan-
daard plaatsvinden. Voor gedetineerden 
zullen de belangrijkste gevolgen zijn 
dat bij toekenning van verlof verplicht 
gebruik moet worden gemaakt van risi-
cotaxatie-instrumenten. Daarbij wordt 
per gedetineerde een inschatting 
gemaakt van risico op recidive. De uit-
komst van deze onderzoeken moet ver-
volgens zwaarder meewegen bij de 
beslissing over vrijheden. Daarnaast 
stelt de minister voor dat gedetineer-
den pas in de laatste fase van hun straf 
voor vrijheden in aanmerking komen. 
Ook wil de minister de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling van personen 
tegenhouden van personen die om wat 
voor reden dan ook een te groot risico 
voor de samenleving vormen. 

Paniek
Vooruitlopend op deze maatregelen 
heeft de minister alvast de vrijheden 
van 24 gedetineerden ingetrokken. 
Deze personen waren bijvoorbeeld in 
een kliniek geplaatst in het kader van 
behandeling. Van dertien personen is 
geconstateerd dat zij nog niet voor 

het beeld dat in alle Duitse deelstaten 
verschillende rechtsgangen zijn en dat 
dit het er niet eenvoudiger op maakt er 
algemeen Duitse uitspraken over te 
doen. Wat hij ons vertelde kwam gro-
telijks overeen met wat wij bezoekvrij-
willigers noemen. Zij zijn net als bij 
ons de stroomdraad met de 

opnemen voor het personeel van de PI 
Nieuwegein. De bejegening naar mij 
toe is altijd vriendelijk en correct en 
daar spreek ik mijn waardering voor 
uit. Het feit dat er vorig jaar zelfs een 
enquête is gehouden onder de bezoe-
kers geeft aan dat men openstaat voor 
verbeterpunten. ‘Gevangenschap’ en 
‘gastvrijheid’ zal altijd wel een inge-
wikkeld huwelijk blijven. Daar mag 
best een beetje begrip voor worden 
getoond.

T.C. Verheul is bezoekvrijwilliger in 
PI Nieuwegein

vrijheden in aanmerking kwamen. Bij 
de overige gedetineerden ontbrak een 
gestructureerde risicotaxatie, zo stelt 
de minister. In sommige gevallen bleek 
echter enkel dat het OM voorafgaand 
aan het verlenen van de vrijheden 
negatief had geadviseerd. Dit nega-
tieve advies leidde direct tot terug-
plaatsing naar de PI. Daarbij werd dus 
geen enkele ruimte gelaten voor de 
persoonlijke belangen van de gedeti-
neerde. De beroepscommissie van de 
Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ) heeft hier in 
een recente uitspraak een voor stokje 
gestoken. In een voorlopige uitspraak 
oordeelde zij dat bij de beslissing tot 
terugplaatsing naar de PI altijd een 
persoonlijke belangenafweging 
gemaakt moet worden. Dit was in dat 
geval niet gebeurd. In elk geval was 
geen plaats voor directe terugplaatsing 
van alle 24 . De politiek wil dus na 
verschillende incidenten ingrijpende 
maatregelen voor gedetineerden invoe-
ren. Deze maatregelen treffen mogelijk 
iedere gedetineerde. Soms lijken deze 
maatregelen helaas niet altijd even 
goed doordacht, maar komen zij voort 
vanuit een plotselinge roep uit de 
samenleving. Gelukkig kunnen rech-
terlijke instanties de politieke beslis-
singen altijd toetsen en waar nodig 
terugfluiten. 

Ruben Kool is advocaat in Maastricht

buitenwereld. Een stroomdraad die niet 
gerelateerd is aan de gevangenisbu-
reaucratie. Dat is een hoopvolle invals-
hoek, zeker als we die vergelijken met 
Frankrijk. Hij sloot af met de constate-
ring dat je niet kunt meten welk succes 
de vrijwilligers precies veroorzaken. 

Maar dat kun je ook niet echt van de 
institutie strafrecht. Maar beide zorgen 
er wel voor dat er enige menselijkheid, 
enig samenlevingsgevoel is. In de na-
discussies en zeker bij de vraag wat het 
Forum de komende jaren moet doen, 
heeft Bonjo ervoor gepleit dat er twee 
accenten zijn: de uitwisseling van 
ervaringen zoals in deze twee dagen 
gedaan is (want leerzaam) en samen-
werking zoeken met andere Europese 
partners die zich op dit terrein 
bewegen, zoals bijvoorbeeld De 
Huizen in België, waar Bonjo ook bij 
aangesloten is. Wat Bonjo betreft zou 
het wenselijk zijn als meer 
Nederlandse organisaties zich bij dit 
Forum aansluiten.

DE RECEPTIONISTE KON 
‘HELAAS NIETS VOOR MIJ DOEN’

INCIDENTEN TIJDENS VERLOF: 
DE POLITIEK TREFT MAATREGELEN

Het Europäisches Forum krijgt vorm

Uitwisseling van ervaringen neemt veel tijd in beslag.

In Frankrijk 
neemt het aantal 
ingeslotenen toe

Het zijn roerige tijden in detentieland

Er werd dus geen 
enkele ruimte 
gelaten voor 
de persoonlijke 
belangen van 
de gedetineerde

De helft maakt interventieprogramma niet af

PROBLEMEN IN GEZINNEN AL VROEG AANPAKKEN 
Van de redactie 

Rotterdam - Hulp zoeken voor 
de jongeren in een versnipperd 
zorgveld leidt dikwijls tot onbe-
gaanbare paden. Er is te weinig 
afstemming tussen bijvoorbeeld 
justitiële instanties en de zorg-
sector. De nazorg is een groot 
probleem. Dat is een van de 
opvallende uitkomsten van een 
onderzoek dat de Academische 
Werkplaats heeft gedaan naar de 
mogelijkheden om de risicogroe-
pen jongeren van globaal 18 tot 
27 jaar in een traject te krijgen dat 
hen de kans op herstel en dus beter 
functioneren in de samenleving 
– de Rotterdamse samenleving 
– geeft. De gemeente Rotterdam 
ondersteunde dit onderzoek finan-
cieel en is er dus partner in.

De Stichting De Verre Bergen, de 
Nieuwe Kans, en De Academische 
werkplaats bij De Nieuwe Kans – 
onderdeel van het VU medisch 
Centrum, presenteerden de resultaten 
onlangs in Rotterdam. 

Wethouder Judith Bokhove was 
daarom aanwezig bij de presentatie 
van de cijfers. Het gaat bij het onder-
zoek dus om jong volwassenen die een 
groot aantal problemen hebben. In het 
onderzoek zijn ongeveer zevenhonderd 
multiprobleem jongvolwassenen 
gepasseerd. De crux is in Rotterdam – 
zoals in zoveel gemeenten – dat je 
jong moet beginnen in de gezinnen, 
dus voordat er problemen zijn. Voor 
Bonjo was het vooral interessant wat 
er met de jongens met een justitiever-
leden gebeurt. De Nieuwe Kans is ove-
rigens de club die de uitvoering van 

het programma verzorgt. Het stemt 
ontevreden en roept dus op tot nog 
betere begeleiding dat vijftig procent 
van degenen die aan een traject bij de 
Nieuwe Kans beginnen, het niet redt. 

De Academische Werkplaats meldt dat 
uitvallers vaker een reclasseringsverle-
den hebben. Dat zou ertoe moeten 
leiden dat De Nieuwe Kans meer zou 
moeten weten over deze risicogroep 
om mee te laten wegen in de risico-
taxatie. Daardoor zou er voor intensie-
vere begeleiding gezorgd kunnen 
worden. Positief is dat alle jongens die 
een interventie volgen het beter doen 
dan degenen die geen interventie mee-
maken. Hun geestelijke gezondheid is 
beter, ze recidiveren minder. De kwali-
teit van hun leven is verbeterd, ze 
hebben vaker werk of gaan vaker naar 
school. 

Kantelpunt
Dat allemaal vergeleken met degenen 
die niet aan een interventie begonnen 
of die voortijdig stopten. Die vijftig 
procent niet-afmakers is een wel heel 
erg hoog percentage. Opvallend is in 
de cijfers nog dat ruim 23 procent van 
degenen die aan het onderzoek meede-
den het eerste delict pleegde voor hun 
dertiende jaar, ruim 33 procent in hun 
dertiende of veertiende jaar en ruim 32 
procent was 15 jaar of ouder. Er wordt 
dus wel heel erg jong begonnen en dat 
zou de wens van de wethouder om 
eigenlijk al voor de geboorte te begin-
nen met interventies ondersteunen. 

De projectleider Theo Dorelijer van 
het VUmc pleit er ook voor eerder te 
beginnen dan het achttiende jaar dat nu 
aan de orde was. Vijftien jaar noemde 
hij een kantelpunt. Carrie Jansen, 

advocaat in Rotterdam en werkzaam 
op het jeugdgebied wees erop dat van 
dit project bij De Nieuwe Kans alleen 
jongens aan de orde waren. Ze vindt 
dat er ook een project voor meisjes 
moet komen. In de forumdiscussie 
toon Carrie Jansen zich redelijk ont-
stemd over de jeugdzorg, waar kinde-
ren klem raken in de bureaucratie. 
Wethouder Bokhove toonde zich tevre-
den met de uitkomsten, maar hield wel 
stevige slagen om de arm voor toe-
komstige financiering.
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(bijv. te weinig, onjuiste producten, 
etc,)geeft een PlW’er bij de winkel aan 
dat er een manco is geconstateerd. 
Vervolgens vindt er een nalevering 
plaats.’ ln de praktijk is er een aanzien-
lijke kans dat de inkomsten hoger uit-
vallen. Hoe hoog is de winst? Is er een 
kosten/baten overzicht beschikbaar? 
Uniformiteit in uitvoering, prijs en 
kwaliteit moeten het aantal beklagza-
ken reduceren.

En verder: ‘DJl is op zoek naar een 
leverancier die producten ten behoeve 
van wederverkoop via de winkel levert 
die zeer goed betaalbaar zijn. De kwa-
liteit van de te leveren producten moet 
echter dusdanig zijn dat deze niet 
leiden tot beklagzaken van justitiabe-
len in verband met slechte kwaliteit en/
of prijsniveau.

‘Het streven is te gaan naar betaalbare 
marktconforme prijzen die kwalitatief 
goed zijn voor de afnemers. 
Samenvattend, bij ongewijzigd beleid 
zullen de beklagzaken en de onrust 
niet verminderen. In vergelijking met 
inkomsten te hoog.

De GeDeCo: ‘We gaan voorbereidin-
gen treffen om te komen tot een klacht 
bij de Commissie van Toezicht en de 
Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ). Hierbij 
zullen wij de monopoliepositie van 
ln-Made aankaarten. 

Naam auteur bij de redactie bekend. 

We willen echt wel meedenken. 
Daarnaast houdt een wijzigingsverzoek 
in dat er een product bij komt en dan 
eentje afgaat. Dus producten die al van 
lijst af zijn, kunnen niet meer er op 
terugkomen.

Niets geleerd
Terugkijkend in verslagen van overleg-
gen en brieven van onze GeDeCo 
komen wij steeds dezelfde klachten 
betreffende de winkel tegen, alsof er 
niets is geleerd uit het verleden. 
Kwaliteit en houdbaarheidsdatum van 
groenten tonen duidelijk aan dat die 
groenten niet vers zijn. De datum is al 
verlopen of is gelijk aan datum ont-
vangst of is nog maar één à twee dagen 
geldig. Er is sprake van 
onjuiste levering, niet levering en te 
weinig gelevering. De irritatie die dat 
oplevert, spreekt voor zich.
De ‘Business case Justitiabelen 
winkels’ zegt hierover: ‘ln geval van 
onverhoopte verkeerde leveringen 

kwaliteit van de te leveren producten 
moet echter dusdanig zijn dat deze niet 
leiden tot beklagzaken van justitiabe-
len in verband met slechte kwaliteit en/
of beroerd prijsniveau.
‘De winkellijst wordt korter en maak 
je geen zorgen er blijft genoeg keuze 
over.’ 139 producten verdwijnen van 
de winkellijst. Zomaar wat voorbeel-
den: verschillende kruiden die wij niet 
wekelijks zullen bestellen, maar wel 
met geregeld worden gebruikt voor 
smaakverfijning voor onze zelf te 
maken maaltijden, blikjes frisdrank en 
flessen, worden zeer minimaal aange-
boden. En vitamientjes zijn in het 
geheel van de lijst verdwenen. Dit 
noemen wij geen versobering meer. 
Dan staat er ‘mis je een product toch 
heel erg?’ dan krijgen wij de gelegen-
heid om mee te bepalen wat er op de 
lijst komt door middel van een wijzi-
gingsverzoek. Waarom geen gelegen-
heid om mede te bepalen welke 
producten er van de lijst af kunnen? 

marge nodig heeft om de kosten te 
dekken zoals genoemd in de factsheet, 
maar ten opzichte van de genoemde 
winkels, is dit buiten proportioneel, 
Terwijl in dezelfde sheet wordt 
geschreven ‘dat men de prijsverschil-
len met Albert Heijn en Jumbo zowel 
in euro’s als procenten zo klein moge-
lijk willen houden, zodat onze klanten 
altijd kunnen inkopen voor de scherpst 
mogelijke prijzen.’ Een voor ons onbe-
grijpelijke uitspraak. Ook in de 
‘Business case Justitiabelen winkels in 
eigen beheer’, en die ‘Europese aanbe-
steding’ staan opmerkingen over de 
prijzen die wij onder uw aandacht 
willen brengen. ‘Door de in huis beste-
ding kan het prijspeil voor gedetineer-
den fors gereduceerd worden en 
daarmee het besteedbaar inkomen toe-
nemen.’ De Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) is op zoek naar een 
leverancier die producten ten behoeve 
van wederverkoop via de winkel levert 
die zeer goed betaalbaar zijn. De 

Boekbespreking

Voor wie is het boek eigenlijk bedoeld? 

Voor wie is het boek eigenlijk bedoeld? 

DE JONGEN DIE WILDE MISLUKKEN

PAARLBERG: ‘DE DRAMATISCHE VAL 
VAN EEN FLAMBOYANTE ZAKENMAN’

‘JE ZULT MAAR IN HUN SCHOENEN STAAN’

Jaap Brandligt

Amsterdam - Weer een boek over 
criminaliteit, dacht ik toen ik met 
dit boek begon. Criminaliteit is in, 
scoort. Veel boeken worden door 
auteurs geschreven die een bajes-
verleden hebben en die beschrij-
ven hoe ze het in de bajes gehad 
hebben en hoe ze daarna onder 
invloed waarvan dan ook hun 
leven gebeterd hebben. Als je maar 
je best doet, dan word je vanzelf 
een beter mens. Navelliteratuur 
kun je dat noemen. In die zin is dit 
een ander boek. De mevrouw die 
het schrijft is de vriendin van de 
jongen ‘die wilde mislukken’. De 
bijna eerste zin van het boek brak 
bij mij bijna de behoefte om het 
boek te gaan lezen. ‘Het dader-
schap interesseert me al langer’. 
Daar gaan we weer, dacht ik. De 
auteur, Angela Wals wordt verliefd 

F.J. Stoker 

Maarssen - Misdaadverslaggever 
Harry Lensink schreef een boek 
over Dirk Jan Paarlberg het boek is 
uitgeven door uitgeverij Balans. 
Lensink beschrijft het leven van de 
flamboyante zakenman Paarlberg 
met name over diens vermeende 
betrokkenheid bij het wegsluizen 
van zeventien miljoen euro ten 
behoeve van Holleeder. Deze 
gelden zijn door Endstra betaald 
aan een bedrijf van Paarlberg. 

Van de redactie  

Bergen – Willem Wijker, uitbater 
van Gasterij ’t Woud, dat ligt tussen 
Bergen en Egmond, betrapte in de 
vroege ochtend van 1 mei 2000 
twee inbrekers in de woning boven 
het restaurant. De criminelen 
schoten hem dood en vluchtten. 
Drie jaar en meer dan twintig 
rechtszittingen later werden de 
heftig ontkennende verdachten 

op een begaafde muzikant. Maar 
ook een overvaller. In die zin 
beantwoordt haar verliefdheid wel 
aan haar interesse in het dader-
schap. Als de dader haar dan ook 
nog een kind bezorgt, kriebelt het 
bij haar om in het criminele leven 
van haar minnaar te duiken. Haar 
minnaar heet Thomas. En: ‘ik – 
Angela – mag hem alles vragen’. 
Dat doet ze. Ze besluit een boek te 
schrijven over hoe het gekomen is. 
Daarvoor gaat ze langs de maatjes 
van Thomas. Zijn toenmalige 
maten. Ze gaat langs de slachtof-
fers, want het valt haar op dat 
Thomas weinig empathie uitstraalt 
over wat hij zijn slachtoffers aange-
daan heeft. Ze gaat bij Thomas 
ouders langs, die kort na zijn faux 
pas gescheiden zijn. Ze praat 
kortom met iedereen die haar in 
staat stelt Thomas leven in kaart te 
brengen. Zijn vroegere leven 

Justitie stelde dat Paarlberg facilitator 
is geweest bij het wegsluizen van deze 
geldbedragen met Holleeder als de uit-
eindelijk begunstigde. Hoewel 
Paarlberg zich vele jaren heeft verzet 
tegen deze beschuldigingen, heeft 
recent de Hoge Raad zijn cassatiever-
zoek afgewezen. Paarlberg is geen wil-
lekeurige zakenman maar was onder 
andere eigenaar van de Euromast en 
een grote hotelketen in Nederland en 
meervoudig miljonair met contacten in 
hoge politieke kringen. Ook zijn bezit-
tingen in het buitenland zijn indruk-
wekkend te noemen. Uiteindelijk heeft 

Steef van de M. en Willem G. uit 
Castricum vrijgesproken door het 
gerechtshof in Amsterdam.

Misdaadverslaggever Arno 
Ruitenbeek, die de zaak op de voet 
volgde voor het Noordhollands 
Dagblad, toont aan dat de recherche 
van meet af aan heeft gewerkt volgens 
het volkomen foute principe ‘we 
hebben twee verdachten, laten we daar 
nu eens bewijzen bij zoeken’. Hij nam 

waarin hij, VWO gehaald en aange-
nomen op het conservatorium, 
toch de wetten van de straat volgt 
en bijna automatisch daardoor in 
overvallen terecht komt. Kleine 
overvallen, die van een kleine 
krabbelaar in feite. 

Verveling
Ze- Thomas en zijn maten - plannen 
wel een grotere overval, maar die komt 
er door onnozelheden niet. Bij het 
lezen van het boek met al die te ver-
wachten verhalen, bekroop me 
geruime tijd een mate van verveling. 
Moet dit allemaal verteld worden? 
Voor wie is dit verhaal de moeite 
waard, behalve dan voor de vrouw van 
een ex-crimineel, toevallig journaliste 
en even toevallig moeder van een kind 
van een ex-crimineel en de partner van 
diezelfde crimineel. Toch slaagde 
Angela Wals me naarmate ik verder in 
het boek kwam, me wel zo 

het gerechtshof Amsterdam Paarlberg 
tot een straf van meer dan vier jaar 
veroordeeld. Ook moet hij de zeven-
tien miljoen euro aan justitie terugbeta-
len. Paarlberg wijst zijn veroordeling 
af. En dat doet hij niet geheel zonder 
serieuze argumenten. Hij stelde dat de 
betalingen die Endstra aan hem heeft 
gedaan rechtstreeks van doen hebben 
gehad met de ontvlechting van een 
gezamenlijk project Seaport Marina 
IJmuiden. Terecht heeft Lensink zich 
afgevraagd hoe solide de veroordeling 
eigenlijk wel is geweest. Maar toch 
kan ook niet zondermeer gesteld 

het complete, metersdikke dossier 
door, sprak met Van de M. en de advo-
caten en ontdekte waarom politie en 
Openbaar Ministerie volhardden in 
zwijgen. Ofwel: het antwoord op de 
vraag waarom de dubieuze getuige 
Cees van Z. naar voren werd gescho-
ven. Dit is vooral het verhaal van Steef 
van de M., verklaard beroepscrimineel, 
‘maar niet de moordenaar van Wijke. ‘ 
Het is ook het verhaal van een schoen-
afdruk van een Nike Air Turbulence, 

nieuwsgierig te maken dat ik het boek 
met meer plezier uit ging lezen. Het 
heeft wel iets toch als je als partner 
van een kleine ex-krabbelaar, nauwe-
lijks een crimineel te noemen, het 
leven van die partner in kaart te 
brengen. Hoe het zo gekomen is en 
hoe het zo niet verder zal gaan. Inkeer, 
nadenken achter de deur, reflectie, ach 
het is eigenlijk allemaal wel bekend. 
En toch is het een lezenswaardig boek. 
Ik weet overigens nu ik het uit heb nog 
steeds niet voor wie het eigenlijk 
bedoeld is, maar dat hoeft niet per se, 
neem ik aan. 
 
Angela Wals. 

De jongen die wilde mislukken. 
Uitgeverij Querido Amsterdam 2019 
ISBN 9789021416748 
NUR 320
prijs € 20,00, e-book € 11,99

worden dat de financiële recherche en 
het openbaar ministerie slecht werk 
hebben geleverd. Paarlberg heeft 
enkele jaren in de PI Lelystad doorge-
bracht, maar is wegens zijn slechte 
gezondheid vroegtijdig uit detentie 
ontslagen. Het boek is een aanrader en 
Lensink heeft er werk van gemaakt 
door vermelding van de vele details 
die de veroordeling in een ander dag-
licht zouden kunnen plaatsen. 

prijs: € 19,99 / E-boek € 9,99 
ISBN 978 94 600 39294
NUR 740

maat 46, gevonden bij de Gasterij kort 
na de moord. In die schoenen hebben 
Van de M. en G. volgens eigen zeggen 
nooit gestaan’ Een van de belangrijkste 
getuigen wèl, maar wie dan nog meer?

Het boek is voor € 3,50 te koop via 
de site www.nzg-journalisten.nl

Gedetineerdencommissie gaat monopoliepositie 
van bajeswinkels aankaarten 
Krimpen a/d lJssel - De ‘Business 
case Justitiabelen winkels in eigen 
beheer’ gaat uit van een verbete-
ring van aanbod, prijs en kwali-
teit en zou minder beklagzaken 
moeten opleveren. Niets is echter 
minder waar. Als klant van deze 
ln-Made winkel (bajeswinkels) 
ben je aan de goden overgeleverd. 
Uitgaande van de onlangs ont-
vangen ‘factsheet justitiabelen, 
winkelvoorziening ln-made’, hier 
een reactie van de Gedetineerden 
Commissie (GeDeCo) uit Krimpen.
ln de factsheet wordt kort het spe-
cifieke kostenplaatje uitgelegd en 
een overzicht aangeleverd met een 
prijsvergelijking met Albert Heijn 
(prijspeil februari 2019). ln dit 
overzicht heeft ln-Made een eigen 
keuze gemaakt van een aantal 
producten en die vergeleken met 
Albert Heijn waaruit blijkt dat de 
prijzen die ln-Made haar klanten 
aanrekent gemiddeld iets lager 
liggen dan bij Albert Heijn. Niets 
aan de hand dus zou je denken.

Echter ook de GeDeCo heeft een 
onderzoekje gedaan maar dan met 
andere producten die naar onze mening 
belangrijker zijn voor onze bewoners. 
Uit ons onderzoek blijken echter 
enorme prijsverschillen te zijn met de 
prijzen van Albert Heijn en Jumbo. 
Albert Heijn is 27 procent en Jumbo 
39 procent goedkoper,. De prijzen zijn 
via internet verzameld. Dit verschil is 
schrikbarend groot en lijkt op afzette-
rij. Wij zijn dan ook van plan om de 
complete lijst te gaan vergelijken met 
genoemde winkels.

Winkellijst
Wij begrijpen dat ln-Made een grotere 

Jumbo en Albert Heijn veel goedkoper dan bajeswinkel 

Post uit de bajes  Open brief aan InMade

Van de redactie 

Den Haag - Het wordt voor 
de levenslang gestrafte bijna 
onmogelijk om nog re-integra-
tieverlof op basis van inciden-
teel verlof te krijgen. De Raad 
voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ) ziet 
daar geen ruimte meer voor nu 
de minister een regeling ‘Tijdelijk 
verlaten van de inrichting’ gemaakt 
heeft. In de regeling zit een 
apart hoofdstuk voor levenslang 
gestraften. 

RE-INTEGRATIEVERLOF VOOR LEVENSLANG 
GESTRAFTE BIJNA ONMOGELIJK

De regeling ziet er zo uit: In het kader 
van de deelname aan re-integratieacti-
viteiten als bedoeld in Besluit 
Adviescollege levenslanggestraften 
kan aan een levenslanggestrafte op 
diens verzoek verlof worden toege-
kend, in overeenstemming met wat 
over de frequentie van het verlof in het 
detentie- en re-integratieplan is 
bepaald. In zijn verzoek maakt de 
levenslang gestrafte duidelijk op welke 
wijze het verlof de in het detentie- en 
re-integratieplan opgenomen re-inte-
gratiedoelen ondersteunt. Het re-inte-
gratieverlof voor levenslanggestraften 

wordt geweigerd bij een verzoek om 
re-integratieverlof voor een levens-
langgestrafte die niet is toegelaten tot 
de re-integratiefase; bij een negatief 
advies van het adviescollege levens-
langgestraften over het verzoek van 
een levenslanggestrafte om re-integra-
tieverlof; bij een verzoek om re-inte-
gratieverlof waarin in onvoldoende 
mate wordt aangegeven op welke 
wijze het verlof de re-integratie van de 
levenslanggestrafte ondersteunt; bij 
strijd van het verzoek om re-integratie-
verlof met de in het detentie- en re-
integratieplan vastgelegde 

verloffrequentie. Het verlof geschiedt 
onder elektronisch toezicht. Gedurende 
het eerste jaar van de deelname aan re-
integratieactiviteiten wordt re-integra-
tieverlof verleend onder bewaking en 
begeleiding. 

Op grond van het gedrag van de 
levenslanggestrafte tijdens zijn deten-
tie en tijdens het toegekend verlof kan 
worden besloten dat gedurende het 
tweede jaar van de deelname aan re-
integratieactiviteiten een toegekend 
verlof zonder bewaking en begeleiding 
plaatsvindt. Op basis van een advies 

van het adviescollege levenslangge-
straften kan hiervan worden 
afgeweken.

Het is in dit besluit volstrekt onduide-
lijk hoe de re-integratiefase moet 
worden opgevat. Ook de RSJ maakt 
dat niet duidelijk. Het ligt voor de 
hand dat de RSJ vindt dat het advies-
commissie levenslang een belangrijke 
rol moet spelen. We hebben het dan 
wel over verlof gericht op re-integratie. 
Incidenteel verlof bij calamiteiten blijft 
mogelijk. Hoewel dat ook lang niet 
altijd lukt. 
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Werkwijze

Stap 1.  
Smelt de margarine in de magnetron. 
Voeg de suiker, vanillesuiker en zout 
toe, en mix dit goed elkaar 

Stap 2.  
Voeg de 2 eieren toe en mix dit goed 
door elkaar

Stap 3.  
Snij de appel of peer zo fijn mogelijk 
of prak de banaan met een vork tot 
pulp en meng dit met de boter en ei 
mix.

Stap 4.  
Voeg het zelfrijzend bakmeel toe en 
meng dit zeer goed door elkaar tot er 
geen klontjes meer inzitten.

Stap 5.  
Vul met dit beslag een (zwarte) bak 
(waar je je macaroni of bami in krijgt) 
en zet dit in de magnetron en bak de 
cake in acht minuten gaar (je kunt dit 
controleren door met de achterkant van 
een theelepeltje in het midden van de 
cake te prikken, als ie er droog uit-
komst is ie gaar).

Stap 6.  
Als finishing touch kun je de cake 
bestrooien met een mix van suiker en 
kaneel, of bestrijken met chocolade-
pasta (laatste is lekker bij de variant 
met banaan)

Stap 7. 
 Laat de cake afkoelen. 

BONJOCONTACTBUREAU
ZO WERKT HET CONTACTBUREAU
1. Je stuurt je advertentie naar Bonjo contactbureau, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam. 2. Bonjo stuurt de 
advertentie naar een beoorde lings  commissie. Deze moet goedkeuring geven voor plaatsing. 3. Bij goedkeuring 
plaatst Bonjo je advertentie in deBonjo en/of op de website. 4. Een reactie op een advertentie stuur je naar 
Bonjo contactbureau. Vermeld hierbij wel het advertentienummer anders kunnen wij je reactie niet doorsturen. 
Doe een postzegel op de enveloppe en stuur ’m op. 5. Als je reageert maar niet wilt dat je adres bekend wordt, 
vermeld je adres dan niet in je brief maar op een bijgevoegd papiertje. Zonder je adres kunnen wij geen reacties 
naar je terug sturen. Een eerlijk verhaal scoort het best. Dus schrijf een brief met daarin je interesses, hoe lang 
je nog moet, wat je graag wilt en wat weer niet. Ieder die de site bezoekt weet dat hij/zij met een gedetineerde 
te maken heeft. Transparanter kan niet!

1818
Hallo, ik ben Angie. Surinaams/
Duitse afkomst. Ik spreek ook 
aukaans/samaca (zijn surinaamse dia-
lecten) en un poco papiamentu. Ik heb 
een surinaamse/sportieve lichaams-
bouw. Heb nu korte krullen met 
blonde uitgroe (korte afro), ben 1.68 
meter lang, hahaha. Huidskleur: 
choco/karamel. Ik hou van lachen, 
ben spontaan, energie (niet druk). Ik 
hou van koken en ben een harde 
werker. Zit vol met ideetjes (denk wel 
een ieder die in de bajes zit). Ik heb 
ook tattoos. Rechter onderaam een 
“sleeve”. Nou ik ben op zoek naar een 
leuke man om mee te schrijven. Graag 
tussen de 30 - 40 jaar. Het liefst suri-
naams of anti, kan ik beter papia-
mentu leren, hahaha. Ander volk mag 
ook. Mooie tanden graag en goed ver-
zorgd. Lang, sportief, spontaan, res-
pectvol, ambitieus & lief. Iemand 
waarmee ik over leuke alledaagse 
dingen en gebeurtenissen mee kan 
praten. Ik hoop niet dat ik te veelei-
send ben. O, en ik woon in Nederland. 
Groetjes, Angie xxx

1819
Hallo lezer, ik heet Sebastiaan (34) en 
ben een gewone, rustige Nederlandse 
jongen. Tot juni volgend jaar verblijf 

ik in detentie. Buiten (maar ook 
binnen) teken ik veel cartoons, schrijf 
ik kinderverhalen en ben ik handig 
met computers en elektronica. 
Ik zoek een (vrouwelijk) schrijfmaatje 
waar ik lieve brieven mee kan uitwis-
selen. Verder hou ik van humor, actie, 
avontuur, maar een avondje Netflix 
ga ik ook zeker niet uit de weg. Ben 
een jongen met een normaal.slank 
postuur, (nog) geen tattoos, groen/
bruine lieve ogen, leuke glimlach, 
kort haar, 1.87 meter lang. Vragen 
aan jou stellen komt wel nadat je ze 
mij hebt gesteld. Heel veel groetjes en 
liefs van deze jongen uit het Gooi :-)

Zie ook pagina 02

1820
Hallo dames in Nederland. Mijn naam 
is Rod, ben 44 jaartjes jong en zit nog 
vast tot medio 2021. Ik ben eerlijk, 
betrouwbaar, maar ook zeer gevoel en 
erg gezellig. De hobby’s die ik had, 
staan nu even op hold, maar heb hier 
wel passies ontwikkeld welke schrij-
ven, schilderen en tekenen zijn. Het is 
een leuk tijdsverdrijf naast mijn werk, 
maar zoek nu juist die ene vrouw om 
mee te schrijven. Wat ik zoek in een 
vrouw is eerlijkheid, in voor humor, 
wederzijds respect en wie weet wel de 

ruimte om de liefde toe te laten.  
Je leeftijd, hoe je eruit ziet en of je  
al kinderen hebt, doen er niet toe. 
Welke reliegie je aanstaat, is niet 
belangrijk voor mij, net zo min als 
welke afkomst je hebt. Zodra wij 
schrijven, krijgen we vanzelf wel  
door of de klik daar is. Voor vastzit-
tende dames geldt, bij een goede klik 
kan de eerst vrij gekomene bij de 
ander op bezoek gaan. Voor de vrouw 
die nog steeds mag genieten van haar 
vrijheid geldt, dat het leuk zou zijn  
als er bij een goede klik, op termijn 
bezoek mogelijk is. Heb je een foto 
van jezelf, zou het leuk zijn om deze 
ook te krijgen, maar dat is zeker geen 
verplichting. Hopelijk reageer jij op 
mijn advertentie en kunnen wij elkaar 
in alle rust aftasten tijdens het schrij-
ven. Vragen staat altijd vrij, waarop  
ik altijd eerlijk terug schrijf. 
Hartelijke groet en een warme knuffel 
van mij, Rod.

1821
Lieve dames, ik ben Niels. Ik ben  
37 jaar, donkerblond haar, normaal 
postuur, blauwgroene ogen en 1.80 
meter lang. Ik ben op zoek naar een 
dame om mee te schrijven. Ik moet 
namelijk lang zitten dus alle afleiding 
is welkom. Mogelijk bloeit er iets 

meer. Mijn hobby’s zijn: koken, wan-
delen, uitgaan, zwemmen, films 
kijken en poulen. Spreekt dit je aan, 
stuur dan een brief, je krijgt altijd 
een reactie terug. Liefs, Niels.

1822
Hallo allemaal. Ik zal me even voor-
stellen. Ik ben een sportieve man van 
midden 30. Van Nederlandse afkomst 
en zit nu nog in detentie in Drenthe. 
Ik zoek iemand die met me schrijven 
wil en misschien wel eens langs wil 
komen? Leeftijd en uiterlijk zijn geen 
probleem. Ben een open-minded 
bi-man die niet zo gauw ergens van 
schrikt. Heb je een foto en wilje die 
meesturen, altijd leuk zodat ik kan 
zien met wie ik schrijf. Hou ook wel 
van leuke en spannende gesprekken. 
Spreekt dit je aan, wacht dan niet en 
stuur me je brief. Tot gauw.

1823
Hola chicas, mi nombre es Ruurd, 
soy 28 aÒos y tengo rubio pelo, estoy 
sobre buscar a espaÒolas mujers ese 
querer escribir con mi, yo aprender 
espaÒol lengua soy holanda, 
Friesland. Yo sentada en Veenhuizen 
escribir mi como t˙ mi desear apren-
der conocer espararanzador hasta la 
vista y desear un muy bonito foto. 
Saludos, Ruurd.

1824
Hoi dames, hier een oproepje van een 
vrolijke, optimistische Brabander die 
het leuk vindt om te schrijven met een 
leuke, gezellige dame. Eisen heb ik 
geen, blijf gewoon jezelf. Zelf ben ik 
50 jaar en mijn hobby’s zijn wande-
len, tafeltennis en koken. Bruin haar, 
bruine ogen, 1.84 meter. Wie durft?

De eMates Fotoservice is  
nu beschikbaar in (bijna)  

alle PI’s in Nederland!
*Alleen nog niet in PI Grave en PI Haaglanden

Eenvoudig en snel berichten ontvangen

Meer info? www.emates.nl/info

Bekijk in het RIC de speciale whitelisted pagina 
voor gedetineerden op onze website:  
www.emates.nl/info

WELK WOORD IS ZOEK?

Oplossing puzzel, zie pagina 8.
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 ALERT 

 ANACONDA 
 AUBADE 

 BABYLON 
 BETON 

 BROCHE 
 COMFORT 

 DARTS 
 DEKMANTEL 

 DWARS 
 EERDAT 

 ELPEN 
 EMAIL 

 ENKEL 

 GETWEEEN 

 GRATIE 
 HIJGER 

 INDOM 
 LASTPAK 

 NETTO 
 OPSTANDIG 

 RALLY 
 RANCH 

 REIGER 
 RIOOL 

 ROLPENS 
 SAMOWAR 

 SHIRT 

 SJOELEN 

 SNIJTAND 
 SPIKES 

 STRATEGO 
 STRENGHEID 

 SUITE 
 TAPJE 

 TEFLON 
 TENGER 

 VEERBAAS 
 VETARM 

 VILLA 
 VLEET 

 WEGREUS 
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Puzzels

Ingrediënten 
•  2 Eieren

•  100 gram suiker

•  100 gram zelfrijzend bakmeel

•  snufje zout

•  1 appel,  peer of banaan 

(naar gelang de wens)

•  1 half zakje vanille suiker. 

(Desgewenst chocoladepasta 

of kaneelsuiker)

Fantastische stap

AAN DE GEDECO’S
Wat een fantastische vooruitgang met Telio! Fijn dat justitie meegaat 

met de tijd van goedkoop bellen. Complimenten! 

Laten we nu de volgende stap zetten. Ik denk namelijk dat Ziggo aan de beurt is. Dat kan 
tegenwoordig veel beter! Voor die € 3,- per week x 250 gedetineerden (is € 3000 per vier weken) 

moet meer mogelijk zijn. Zoals meer zenders en programma’s terug kijken! 

Laten we de contracten bekijken en offertes aanvragen bij de concurrenten en mee gaan 
met de tijd van interactieve tv. Het zou een fantastische stap vooruit zijn voor alle gedetineerden 

die de tijd proberen te doden. 

Ruud PI Roermond

Bericht van een kok in de bajes

Mhhmhh cake bij de koffie
Amsterdam - De redactie ontving 
van Steve een gemakkelijk (en 
goedkoop!) recept om te delen 
met andere gedetineerden. In het 
dagelijks leven is Steve van beroep 
kok en met de weinige middelen 
die hij in de gevangenis heeft, pro-
beert hij toch creatief iets lekkers 
te maken. De magnetroncake viel 
in goede smaak op de afdeling in 
PI Krimpen en wordt inmiddels ook 
door zijn andere medegedetineer-
den gemaakt.

 ADIE

 AERA

 AFLAK

 ANIJS

 APARTJE

 BEEST

 BENG

 BLES

 BRUIN

 CHILEEN

 DATE

 DOES

 DRUIF

 DUIM

 EBTIJ

 ECRU

 ERBIJ

 ERGO

 ERNA

 FAKIR

 FAMILIE

 FIOD

 FOEI

 GEIN

 GENE

 GEREED

 GREB

 GROT

 HEMEL

 IJDEL

 IETS

 INEENS

 INTREE

 IRIS

 JUTE

 KIEM

 KLEDIJ

 KLIEDER

 KUIF

 LUIFEL

 LUST

 MARIA

 METEEN

 MILJOEN

 MITS

 MOET

 NEER

 NEUT

 NODE

 NOOT

 OOFT

 OOST

 OUDE

 RAAF

 RAIL

 REEL

 STULP

 TAAN

 TIPSY

 TOETER

 TOKO

 TRANSPORTBEDRIJF

 TREEM

 TUTU

 VLOEK

 WISKUNDELERAAR

EET SMAKELIJK!
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De Tour:

Paul Grijpma

Brussel – ‘Le Grand Départ’, op 
zaterdag 6 juli is het zover. We 
gaan op de Grote Markt in Brussel 
starten met de 106de editie van 
de Tour de France. Tweeëntwintig 
dagen later staan we met de 
winnaar op de Avenue des Champs-
Élysées in Parijs. Maar die winnaar 
zal met zijn collega-wielrenners 
eerst nog even over bijvoorbeeld 
de La Planche des Belles Filles, de 
Col du Tourmalet en de Prat d’Albis 
moeten. Die laatste berg is voor het 
eerst in het Tourschema opgeno-
men. Voor het tijdrijders is er niet 
veel te beleven dit jaar. 

In de Belgische hoofdstad klimmen de 
renners op de fiets voor een ‘rondje’ 
Brussel van 192 vlakke kilometers. 
Alleen op de Muur van 
Geraardsbergen zullen ze zich in het 
zweet moeten werken. Onderweg 
komen ze ook in Sint-Pieters-Woluwe, 

het stadje waar Eddy Merckx 
opgroeide en er in 1969 zijn eerste gele 
trui pakte. De volgende dag is er een 
ploegentijdrit en daarna gaat het circus 
via het Waalse Binche naar de 
Champagnestreek.

Dag zes wordt heftig met de beklim-
ming van La Planche des Belles Filles, 
aankomst bergop.En dan gaat het door 
de wijnstreek van Bourgogne richting 
de Pyreneeën. Dan zitten we al in week 
twee en krijgen de renners het flink 
voor hun kiezen. Er valt niet meer zo 
veel te lachen. Het gaat dan berg op, 
berg af, met in de veertiende etappe na 
een klim van 19,4 kilometer à 7,4 
procent de aankomst op de Col du 
Tourmalet. De dag erna is het niet 
anders, over de Port de Lers en de Mur 
de Péguère en tenslotte de Prat d’Albis 
met een slotklim van 11,8 kilometer 
waar het 6,8 procent omhoog gaat. De 
steilste kilometer in dat stuk is 14,5 
procent. Het klassement zal daar wel 
een gedaantewisseling ondergaan. De 

slotweek begint met gezellig fietsen 
via Foix naar Nîmes en vervolgens 
naar Gap. Maar dan gaat het weer vre-
selijk omhoog via de Col de Vars en de 
Col d’Izoard naar het skioord Valloire 
bij de Col de Galibier, waarop de slot-
klim is. Die eindigt dan met de afda-
ling naar het dorp.

In de negentiende etappe zijn de 
overgebleven renners echt aan de 
beurt. Ze kijken dan aan tegen een 
slotklim van 32,9 kilometer over de 
Col d’Iseran.Laatste bergrit brengt de 
renners in Val Thorens, het hoogst 
gelegen ski-dorp (2300 meter) van 
Europa. Daarna gaan ze als een speer 
in het vliegtuig naar Rambouillet bij 
Parijs. De volgende dag rijden de 
‘truidagers’ een stukje met een glas 
champagne in de hand om een begin 
te maken aan een feestelijke rit naar 
de Champs-Élysées. Daar zullen de 
zichzelf respecterende sprinters nog 
gaan knokken voor de dagprijs.

Rit Datum Parcours Afstand Type

1 za 6 julii Brussel – Brussel 192 km vlak

2 zo 7 juli Brussel – Brussel 28 km ploegentijdrit

3 ma 8 juli Binche – Épernay 214 km heuvels

4 di 9 juli Reims – Nancy 215 km vlak

5 wo 10 juli Saint-Dié-des-Vosges – Colmar 169 km heuvels

6 do 11 juli Mulhouse – La Planche des Belles Filles 157 km finish bergop

7 vr 12 juli Belfort – Chalon-sur-Saône 230 km vlak

8 za 13 juli Mâcon – Saint-Étienne 199 km heuvels

9 zo 14 juli Saint-Étienne – Brioude 170 km heuvels

10 ma 15 juli Saint-Flour – Albi 218 km vlak

di 16 juli Rustdag

11 wo 17 juli Albi – Toulouse 167 km vlak

12 do 18 juli Toulouse – Bagnères-de-Bigorre 202 km bergen

13 vr 19 julii Pau – Pau 27 km tijdrit

14 za 20 juli Tarbes – Tourmalet 117 km bergen

15 zo 21 juli Limoux – Foix 185 km bergen

ma 22 juli Rustdag

16 di 23 juli Nîmes – Nîmes 177 km vlak

17 wo 24 juli Pont du Gard – Gap 206 km vlak

18 do 25 juli Embrun – Valloire 207 km bergen

19 vr 26 juli Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes 123 km bergen

20 za 27 juli Albertville – Val Thorens 131 km bergen

21 zo 28 juli Rambouillet – Parijs 127 km vlak

TOUR DE FRANCE 2019 ETAPPESCHEMA

‘Ze krijgen het flink voor 
de kiezen in de bergen’

TOUR DE FRANCE 2019 DE ETAPPES

CHAMPS-ÉLYSÉES: 
WIE ER WIL WINKELEN 
MOET VOORAL GELD 
MEENEMEN
De Champs-Élysées (voluit: Avenue des Champs-Élysées) is de 
meest prestigieuze en breedste laan van Parijs. Mede dankzij zijn 
bioscopen, cafés en luxueuze winkels is het een van de bekendste 
straten ter wereld, en met een gemiddelde huur van meer dan 
€ 900.000,– per 100 m² per jaar is het ook een van de duurste. 

De enige straat waar de huren nog hoger liggen, de Fifth Avenue in 
New York. De naam is afkomstig uit de Griekse mythologie waar de 
Elysese velden de verblijfplaats van de gelukzaligen waren. 
De Champs-Élysées staat bekend als la plus belle avenue du monde 
(‘de mooiste laan ter wereld’) en trekt veel rijken en bekende personen 
aan. De komst van internationale ketens als McDonald’s en Starbucks 
zorgde de afgelopen jaren voor een kleine verandering in het karakter 
van de avenue, en in een poging om deze verandering (of ‘banalisering’) 
tegen te gaan besloot de gemeente Parijs in 2007 de Zweedse winkelketen 
H&M het openen van een filiaal aan de avenue te verbieden.

Bron: Wikipedia
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De talloze reacties tonen aan dat   
deBonjo goed wordt gelezen.  
Ook goed voor onze adverteerders!

BONJOBAJESPUZZEL

Horizontaal
1. Gejaagd - 6. Lengtemaat - 8. Kennis - 12. Eerwaarde Moeder (afk.) - 13. Cable 
News Network (afk.) - 14. Afwas - 16. Plaats in Overijssel - 17. Ongebogen -  
18. Olympische sport - 19. Telegraaf restant - 20. Academisch Ziekenhuis -  
21. Spinsel - 23. Olympische  sport - 28. Neon - 29. Vereist - 30. Ongeveer (afk.) 
- 31. Rijkswaterstaat - 32. Olympische vechtsport - 33. Zie ommezijde - 34. Jong 
dier - 36. Voetbalterm - 39. Chinese maat - 40. Leed - 42. Olympische teamsport - 
44. Technische titel - 45. Italiaanse omroep - 46. Kiki Bertens is een ..... - 49. Zee-
wier - 51. Plus - 52. Overschotje - 54. Hondengeluid - 56. Eerwaarde Heer (afk.) 
- 58. Bazige vrouw - 59. Zangstem - 61. Eerwaarde heer - 63. Olympisch Comité 
- 65. Gereedschap - 67. Oosterse titel - 68. Zwemvogel - 69. Enigszins zoet.

Verticaal
1. Eenheid van trilling - 2. Brabantse rivier - 3. Olympische sport - 4. Springstof 
- 5. Binnen - 6. Dafne Schippers is een ..... - 7. Kerel - 9. En andere (afk.) -  
10. Slot - 11. Overdreven - 14. Vrije Universiteit - 15. Robin Haase is een...... 
 - 18. Te zijner tijd - 20. Spil - 21. Soort verzekering - 22. Hier worden de Olympi-
sche Spelen gehouden - 24. Noot - 25. Slot - 26. En dergelijke (afk.) - 27. Olympi-
sche watersport - 30. Frisdrank - 31. Rijkswaterstaat - 32. Bevestiging - 35. Noot 
- 37. Aankomend - 38. Land - 41. Schoonmaakmiddel - 42. Kleine vrucht -  
43. Balspel - 46. Kleur - 47. Heilige - 48. Elasticiteit - 50. Gekookt sap - 53. Palm-
meel - 55. Klein zeil - 56. Een zekere - 57. Hogesnelheidstrein - 60. Heel wat -  
62. Gewicht (afk.) - 64. Compagnon (afk.) - 66. Fries riviertje. 

wetenswaardigheden

Oplossing puzzel, zie pagina 08. 

Vliegende auto’s
Een vliegende auto is een auto die 
net als een gewone auto over de 
openbare weg mag rijden.
Daarnaast ook kan opstijgen, vlie-
gen en landen als een vliegtuig.

1 Nadat de gebroeders Wright hun 
eerste vlucht maakten, begonnen lucht-
vaartpioniers te geloven in een hybride 
vliegende auto.
De eerste vliegende auto die ook daad-
werkelijk zou vliegen, werd gebouwd 
door Waldo Waterman. Op 21 maart 
1937 ging zijn Arrowbile voor het 
eerst de lucht in.

2 De eerste Nederlandse vliegende 
auto, PAL V, op de weg ook een snelle 
rakker, 180 km/u. Staat nu in de show-
room van een autodealer te koop.

3 Het dashbord van de Nederlandse 
vliegende auto.

4 De Terrafugia’s visie voor de 
toekomst van persoonlijk vervoer, de 
TF-X, is een semie-autonome vierzits 
hybride electrische vliegende auto met 
verticale opstijgen en landen.

5/6 De Slowaakse ontwerper Stefan 
Klein ontwierp deAeromobil. Deze 
fraaie vliegende auto weegt 450 kilo 
en heeft een topsnelheid in de lucht 

van 200 km/u en kan met een volle 
tank 700 km afleggen.

Wim Wal
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BUZING Puzzels

H A A S T I G H M W E E T
E M C N N V A A T A N E
R E C H T T U R N E N D
T R O A Z D N W E B
Z W O R S T E L E N A R

Z N E N O D I G C A
R W S J U D O S Z O Z
W E L P A P A S S L I
S M A R T B A S K E T B A L

M I R E T R A I I
T E N N I S S T E R A L G E
E N G T R E S T J E
R K E F E H K A A L T
R D N O C N S F G E R E I
A G A K O E T Z O E T I G

Horizontaal 
1. Gejaagd - 6. Lengtemaat - 8. Kennis - 12. Eerwaarde Moeder (afk.) - 13. Cable News Network 
(afk.) - 14. Afwas - 16. Plaats in Overijssel - 17. Ongebogen - 18. Olympische sport - 19. Telegraaf 
restant - 20. Academisch Ziekenhuis - 21. Spinsel - 23. Olympische  sport - 28. Neon - 29. Vereist - 
30. Ongeveer (afk.) - 31. Rijkswaterstaat - 32. Olympische vechtsport - 33. Zie ommezijde - 34. Jong 
dier - 36. Voetbalterm - 39. Chinese maat - 40. Leed - 42. Olympische teamsport - 44. Technische titel 
- 45. Italiaanse omroep - 46. Kiki Bertens is een ..... - 49. Zeewier - 51. Plus - 52. Overschotje - 54. 
Hondengeluid - 56. Eerwaarde Heer (afk.) - 58. Bazige vrouw - 59. Zangstem - 61. Eerwaarde heer - 
63. Olympisch Comité - 65. Gereedschap - 67. Oosterse titel - 68. Zwemvogel - 69. Enigszins zoet. 

 

Verticaal 
1. Eenheid van trilling - 2. Brabantse rivier - 3. Olympische sport - 4. Springstof - 5. Binnen - 6. Dafne 
Schippers is een ..... - 7. Kerel - 9. En andere (afk.) - 10. Slot - 11. Overdreven - 14. Vrije Universiteit 
- 15. Robin Haase is een...... - 18. Te zijner tijd - 20. Spil - 21. Soort verzekering - 22. Hier worden de 
Olympische Spelen gehouden - 24. Noot - 25. Slot - 26. En dergelijke (afk.) - 27. Olympische 
watersport - 30. Frisdrank - 31. Rijkswaterstaat - 32. Bevestiging - 35. Noot - 37. Aankomend - 38. 
Land - 41. Schoonmaakmiddel - 42. Kleine vrucht - 43. Balspel - 46. Kleur - 47. Heilige - 48. 
Elasticiteit - 50. Gekookt sap - 53. Palmmeel - 55. Klein zeil - 56. Een zekere - 57. Hogesnelheidstrein 
- 60. Heel wat - 62. Gewicht (afk.) - 64. Compagnon (afk.) - 66. Fries riviertje. 
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Vrijwilligers komen bij je langs door heel 
Nederland om je verhaal te horen, voor 
een luisterend oor, een steuntje in de rug.

Wil je bezoek? Bel Bonjo

0800 3334446

BODDAERT VERWEEL
a d v o c a t e n

Mr. Robert Polderman  
sinds 1996 uw specialist in: 
• Strafzaken
• Beklag- en beroepszaken
• TBS en longstay
• VOG- en CBR-procedures

T 072 574 44 09
E info@boddaertverweel.nl
www.boddaertverweel.nl

Den Haag - Er is al heel lang veel 
bezwaar tegen het opleggen 
van levenslange straff en zonder 
uitzicht op herstel. Het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) foetert herhaaldelijk naar 
Nederland dat het zo niet langer 
kan. Nederlandse rechtbanken 
hebben terecht de Nederlandse 
Staat bevolen een begin te maken 
met activiteiten die naar resociali-
satie leiden.                                                                                                      

Dat is in Den Haag gebeurd, maar ook 
bij de rechtbank Noord-Nederland. Die 
laatste rechtbank ging niet over tot het 
opleggen van een levenslange gevan-
genisstraf. Dat deed bij de justitiestaat-
ssecretaris Klaas Dijkhoff de alarm-
klok luiden. Hij wil zoals hij zegt dat 
‘de zwaarste straf beschikbaar moet 
blijven voor de zwaarste criminelen en 
de zwaarste misdrijven’. De aanpas-
singen die hij voorstelt zijn ‘noodza-
kelijk om te voorkomen dat levenslang 
een dode letter in de wet wordt’.                                                                   
Er komt in het voorstel van Dijkhoff 
een adviescollege dat de staatsecreta-
ris gaat adviseren of een levenslang 
gestrafte na de eerste 25 jaar celstraf 
in aanmerking kan komen voor re-
integratieactiviteiten. Na vijfentwintig 
jaar! Hoe komt hij aan die vijfentwin-
tig jaar? Ik citeer uit de brief van 2 
juni aan de Tweede Kamer. ‘Voor deze 

periode is gekozen, omdat de duur van 
detentie van een levenslanggestrafte 
in ieder geval substantieel langer dient 
te zijn dan de duur van de detentie 
van een veroordeelde die de maximale 
tijdelijke gevangenisstraf van dertig 
jaar opgelegd heeft verkregen.’ Die 
komt ‘immers in beginsel na twintig 
jaar voorwaardelijk vrij’. 

Vervolgtoetsen                                                                                                           
Tot het moment dat het adviescollege 
gaat toetsen, staat de detentie van de 
levenslanggestrafte in het ‘teken van 
vergelding en bestraffi ng’. Nadruk-
kelijk ‘worden in deze periode geen 
activiteiten aangeboden die gericht 
zijn op re-integratie’. Het is allemaal 
ingewikkeld gemaakt. Want  als de 
staatsecretaris het advies van dat 
adviescollege heeft overgenomen, dan 
komen er vervolgtoetsen met eventu-
eel verlof. Het adviescollege bepaalt 
welke vervolgtoetsingen er plaats 
moeten vinden. En ja: de slachtoffers 
en de maatschappij in abstracto spelen 
daar ook een rol in. Je kunt bijna uit-
tekenen dat levenslang dichter bij de 
dertig tot vijfendertig jaar komt dan bij 
die vijfentwintig. Maar misschien is 
dat te veel een somber perspectief. In 
het adviescollege zitten vijf mensen. 
Een onafhankelijke voorzitter, twee 
leden met een juridische en twee leden 
met een gedragskundige (psychater 
en psycholoog) achtergrond. Bij het 
aanwijzen van de leden wordt gezocht 

naar mensen  die specifi ek ‘de positie 
en de belangen van slachtoffers en 
nabestaanden kunnen behartigen’. We 
missen daarbij dan de positie van de 
daders. Alles ruikt er toch een beetje 
naar dat het nu moet, maar dat het een 
inderdaad, een moetje is. 

Toetjes                                                                                                                      
En waarom de Raad voor Strafrecht-
toepassing en Jeugdbescherming 
(RSJ) de beoordeling niet kan doen, 
komt helemaal niet aan de orde. 
Een nieuw adviescollege terwijl alle 
rechtsgangen redelijk gezekerd lijken 
in ons land, dat roept vragen op. Zoals 
het volstrekt onduidelijk is welke 
beroepsgang er tegen een advies van 
dat adviescollege en het oordeel van 
de staatssecretaris denkbaar is. De 
rechten van de goed-socialiserende da-
der hebben duidelijk geen rol gespeeld 
bij het bedenken van dit beleid. Er 
zijn nog twee toetjes. De eerste is dat 
Dijkhoff de strafmaat voor doodslag 
wil verhogen van vijftien jaar naar iets 
hogers. Hij komt nog met een voorstel. 
Het tweede toetje - toetjes smaken 
altijd naar meer - is dat aan het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documen-
tatiecentrum (WODC) is gevraagd 
onderzoek te doen naar de mogelijk-
heden de strafmaat voor moord te ver-
hogen van dertig naar veertig jaar. De 
daders - ook de goed socialiserende 
daders - moet het klaarblijkelijk niet te 
makkelijk gemaakt worden.

Onderzoek naar verhoging strafmaat moord van dertig naar 
veertig jaar

LEVENSLANG NIET LANGER 
LEVENSLANG

Van de redactie

VERDWAALD? Bonjo en haar  
lidorganisaties helpen je weer op weg!

Den Haag - Vanaf 1 juli staat in de Grondwet: ‘De Grondwet waarborgt 
de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten’. Ook staat vanaf nu in 
de Grondwet dat er een recht is op een eerlijk proces en dat de rechter 
onafhankelijk en onpartijdig is. Daarmee volgt Nederland enkele buiten-
landen.                                                                                                             

Niet iedereen is even blij met dit besluit. Zo maakt Carolien Grütters van de 
Radboud Universiteit in Nijmegen er bezwaar tegen dat er onderscheid wordt 
gemaakt tussen gewone rechters en onafhankelijke en onpartijdige rechters. Een 
rechter in Nederland is per defi nitie onpartijdig en onafhankelijk. Ze noemt het 
‘een ronde cirkel’. Zij zou liever hebben gezien dat er gestaan zou hebben: Ieder 
heeft recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een rechter en 
niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem 
toekent en tenslotte dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig is. 

De grondwetswijziging is duidelijk een poging om te bereiken dat de rechter 
het parlement kan terugfl uiten als het wetten aanneemt die strijdig zijn met de 
Grondwet. Dat kon tot nog toe niet. Frits Bakker en Kees Sterk van de Raad 
voor de Rechtspraak vinden de grondwetwijziging daarom een aanwinst. Wim 
Voermans van de Universiteit Leiden vindt dat ‘het geen juridische werking 
heeft. Het is totaal onnodig en lost niks op’. Hij wenst ‘dit wanproduct alle 
voorspoed’. In de reacties kwamen we ook de term window dressing tegen, il-
lusiewetgeving. We komen dat vaker tegen in de besluiten van het parlement. Of 
is het toch een aanwinst zoals Bakker en Sterk stellen? We gaan het volgen bij al 
die zaken die bij Bonjo binnen komen. Dikwijls is er sprake van onzorgvuldige 
vervolging dan wel veroordeling. 

Recht op eerlijk proces in 
de Grondwet
Van de redactie

Koning 
Willem 1 met de
Grondwet van 1815.

Adverteren in deBonjo 
brengt u in de bajes
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GA VOOR SPOED NAAR www.strafzaken.nl
Tel. 073 610 2005, voor gedetineerden 0800-1001. 

Mr. Robert Polderman
sinds 1996 uw specialist in: 

•  strafzaken
•  beklag- en beroepszaken
•  TBS, longstay en ISD
•  VOG- en CBR-procedures

T  072 574 44 09
E  info@boddaertadvocaten.nl
W  www.boddaertadvocaten.nl

Iets te melden? 
Stuur het 

naar Bonjo!

BONJO 
BAJES 
PUZZEL

Horizontaal
1. Voetbalterm - 7. Jong dier - 9. Van een - 12. Verkoudheidsverschijnsel - 13. 
Onderwijs - 14. Kort moment - 16. Eerwaarde Heer (afk.) - 18. Sterk hellend - 
19. Uniformkleding - 21. Vis - 23. Voldoende - 24. Kinderboek - 26. Veldbloem 
- 29. Overdreven - 30. Pantalon - 32. Moeder - 34. Jong van een koe - 36. Noot 
- 37. Jong dier - 41. Eiergerecht - 43. Dierengeluid - 44. Grote kledingmaat - 45. 
Tijdelijk gebruik - 46. Tijdelijk - 47. Vrijwillige Ouderdomsverzekering - 48. 
Afrikaan - 50. Vreemde - 52. Aanwensel - 53. Honingdrank - 55. Jong dier - 58. 
In samenwerking met - 61. Militaire luchtvaartdienst - 62. Holle ruimte - 64. 
Dans - 67. Eénjarig dier - 69. Vogelproduct - 70. Deel van de hand - 71. Verguld  

Verticaal
2. Uitroep van droefheid - 3. Vrij- 4. Durende vijandschap - 5. Noorse god - 6. 
Rechercheur - 7. Veldbloem - 8. Gezel - 9. Hachelijk - 10. Bouwland - 11. Repa-
ratie - 15. Smerig - 17. Golfterm - 20. Verenigde Naties - 22. Bevel -  
23. Gemeentepolitie (afk.) - 25. Bakboord (afk.) - 26. Knock-out - 27. Veld-
bloem - 28. Hefgewicht - 31. Strafwerktuig - 32. Lef - 33. Japanse parelduikster 
- 35. Radioterm (afk.) - 36. Nalatig - 38. Opera van Verdi - 39. Ten laste van -  
40. Bevestiging - 42. Loopvogel - 46. Schoonmaakmiddel - 47. Jong paard - 49. 
Wending - 51. Geloof - 52. Ogenblik - 54. Chemische verbinding - 56. Militaire 
school - 57. Leegte - 59. Dienstbode - 60. Brijachtig voedsel - 63. Roem -  
65. Chinese maat - 66. Te koop - 68. Bedrijfsvorm. 

Oplossing puzzel, zie pagina 8.
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Betekenis
Alles wat er in het leven gebeurt
Gebeurt meestal met een reden

Veel dingen in het leven
Hebben meestal een bepaalde betekenis

Maar niemand weet van tevoren
Wat op het levenspad zal betreden

Alles wat in het leven gebeurt
Heeft meestal een bepaald doel

De een kan er mee leven
De ander geeft het een naar gevoel

Alles wat in het leven gebeurt
Heeft hoe dat ook wendt of keert
Meestal een bepaalde betekenis
Alleen zal niemand echt weten

Wat daar de werkelijke reden van is

Dennis Zegers zit in PI Dordrecht

Werkwijze
1.) Verwarm de oven voor op 150 
graden, bekleed twee springvormen 
met bakpapier.

2.) Meng in een kom eieren, suiker en 
twee eetlepels meel.Mix dit tot gladde 
massa, daarna vijf minuten op de lage 
stand, daarna vijf minuten op de hoge 
stand, beslag schuimt dan goed op.

3.) Verkruimel koek of pepernoot in 
beslag. Voeg het restant van het meel 
gezeefd toe. Spatel beslag door elkaar.

Ingrediënten
•  100 gram pepernoot of koekjes 

+ extra voor de correctie

•  6 eieren

•  200 gram zelfrijzend bakmeel

•  160 gram suiker

•  250 ml kwark

•  500 ml geklopte slagroom

•  225 gram witte chocolade

4.) Bak in dertig minuten in de oven 
af en daarna afkoelen.

5.) Roer kwark los in kom.

6.) Smelt chocolade au bain-marie.

7.) Meng slagroom net de kwark en 
voeg de gesmolte chocolade toe.

8.) Bouw de taart op. Eerst bodem, 
jam smeren op de bodem (helft), 
kwarkmengsel (helft), herhaal stap, 
decoreer af met koekjes/pepernoot.

Een succesnummer van G. Kerkhof uit de PI Vught

Koekjestaart of pepernoottaart
WK VOETBAL VROUWEN GROEPSWEDSTRIJDEN: 

FIFA Women’s World Cup France 2019

WE ZITTEN KLAAR VOOR DE ORANJE LEEUWINNEN
DATUM TIJD (NL) SPEELSTAD GROEP WEDSTRIJD UITSLAG

7 juni 21:00 Parijs A Frankrijk - Zuid-Korea -

8 juni 15:00 Rennes B Duitsland - China -

8 juni 18:00 Le Havre B Spanje - Zuid-Afrika -

8 juni 21:00 Reims A Noorwegen - Nigeria -

9 juni 13:00 Valenciennes C Australië - Italië -

9 juni 15:30 Grenoble C Brazilië - Jamaica -

9 juni 18:00 Nice D Engeland - Schotland -

10 juni 18:00 Parijs D Argentinië - Japan -

10 juni 21:00 Montpellier E Canada - Kameroen -

11 juni 15:00 Le Havre E Nieuw-Zeeland - NEDERLAND -

11 juni 18:00 Rennes F Chili - Zweden -

11 juni 21:00 Reims F Verenigde Staten - Thailand -

12 juni 15:00 Grenoble A Nigeria - Zuid-Korea -

12 juni 18:00 Valenciennes B Duitsland - Spanje -

12 juni 21:00 Nice A Frankrijk - Noorwegen -

13 juni 18:00 Montpellier C Australië - Brazilië -

13 juni 21:00 Parijs B Zuid-Afrika - China -

14 juni 15:00 Rennes D Japan - Schotland -

14 juni 18:00 Reims C Jamaica - Italië -

14 juni 21:00 Le Havre D Engeland - Argentinië -

15 juni 15:00 Valenciennes E NEDERLAND - Kameroen -

15 juni 21:00 Grenoble E Canada - Nieuw-Zeeland -

16 juni 15:00 Nice F Zweden - Thailand -

16 juni 18:00 Parijs F Verenigde Staten - Chili -

17 juni 18:00 Montpellier B Zuid-Afrika - Duitsland -

17 juni 18:00 Le Havre B China - Spanje -

17 juni 21:00 Rennes A Nigeria - Frankrijk -

17 juni 21:00 Reims A Zuid-Korea - Noorwegen -

18 juni 21:00 Grenoble C Jamaica - Australië -

18 juni 21:00 Valenciennes C Italië - Brazilië -

19 juni 21:00 Nice D Japan - Engeland -

19 juni 21:00 Parijs D Schotland - Argentinië -

20 juni 18:00 Reims E NEDERLAND - Canada -

20 juni 18:00 Montpellier E Kameroen - Nieuw-Zeeland -

20 juni 21:00 Le Havre F Zweden - Verenigde Staten -

20 juni 21:00 Rennes F Thailand - Chili -

DATUM TIJD (NL) SPEELSTAD FINALE WEDSTRIJD UITSLAG 

22 juni 17:30 Grenoble 8ste 1 1B - 3 A/C/D -

22 juni 21:00 Nice 8ste 2 2A - 2C -

23 juni 17:30 Valenciennes 8ste 3 1D - 3 B/E/F -

23 juni 21:00 Le Havre 8ste 4 1A - 3 C/D/E -

24 juni 18:00 Reims 8ste 5 2B - 1F -

24 juni 21:00 Parijs 8ste 6 2F - 2E -

25 juni 18:00 Montpellier 8ste 7 1C - 3 A/B/F -

25 juni 21:00 Rennes 8ste 8 1E - 2D -

27 juni 21:00 Le Havre kwart 1 winnaar 8ste 2 - winnaar 8ste 3 -

28 juni 21:00 Parijs kwart 2 winnaar 8ste 4 - winnaar 8ste 5 -

29 juni 15:00 Valenciennes kwart 3 winnaar 8ste 7 - winnaar 8ste 8 -

29 juni 18:30 Rennes kwart 4 winnaar 8ste 1 - winnaar 8ste 6 -

2 juli 21:00 Lyon half 1 winnaar kwart 1 - winnaar kwart 2 -

3 juli 21:00 Lyon half 2 winnaar kwart 3 - winnaar kwart 4 -

6 juli 17:00 Nice brons verliezer half 1 - verliezer half 2 -

7 juli 17:00 Lyon (Stade de Lyon) finale winnaar half 1 - winnaar half 2 -

Van de redactie
 
Parijs - Het WK Voetbal voor vrouwen 2019 
in Frankrijk begint op 7 juni 2019. De finale 
is op 7 juli 2019 in Stade de Lyon. Officieel is 
sprake van het toernooi ‘FIFA Women’s World 
Cup France 2019’. De Nederlandse vrouwen - 
de Oranje Leeuwinnen, huidig Europees 
kampioen - speelden t/m 2018 voor 
WK-kwalificatie in Groep 3 en bereikten het 
wereldkampioenschap voor vrouwen uitein-
delijk via de play-offs. 

Er doen aan het WK voor dames 24 landen mee. 
Deze worden in de groepsfase verdeeld over zes 

groepen van vier. De nummers één en twee van 
elke groep in de poulefase gaan naar de achtste 
finales, samen met de vier beste nummers drie.
De speelsteden van het WK in Frankrijk zijn 
Lyon, Parijs, Nice, Montpellier, Valenciennes, 
Grenoble, Le Havre, Reims en Rennes. 
De loting van het WK Vrouwen was op zaterdag 
8 december 2018. De landen die deelnemen aan 
het WK en zijn Argentinië, Australië, Brazilië, 
Canada, Chili, China, Duitsland, Engeland, 
Frankrijk (gastland), Italië, Jamaica, Japan, 
Kameroen, Nederland, Nieuw-Zeeland, 
Nigeria, Noorwegen, Schotland, Spanje, 
Thailand, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, 
Zuid-Korea en Zweden.

Het wordt spannend met die Oranje Leeuwinnen

Poulewinnaars en nummers twee naar achtste 
finales, samen met de vier beste nummers drie:
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 Postbus 3084, 6202 NB Maastricht Maastricht •  Utrecht • Roermond • Hoensbroekstrafrechtadvocaten.nl

Een frisse blik op uw strafzaak? Als er iets in zit, halen wij het eruit!
Wij hebben specialisten op het gebied van:

• diefstal
• drugszaken
• fraude
• geweld
• mensenhandel
• moord en doodslag
• terrorisme

• wapens & munitie
• zeden
• detentierecht/beklagzaken
• cassatie
• jeugdstrafrecht
• ontneming
• TBS & PIJ

Onze gedetineerde cliënten kun-
nen ons gratis bereiken op: 
0800-9336464 (0800-WEENING)

We speak English
Wir sprechen Deutsch
Nous parlons Français

Ook pro deo. Wij bezoeken u in elke PI in Nederland. 


