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Oproep om contact te zoeken met de stichting 

ACTEUR PETER FABER 
WIL (EX-)GEDETINEERDEN 
CREATIEF EMPOWEREN
Stefan Huijboom

Amsterdam – Aan de rand van  
het Amsterdamse stadsdeel  
Oud-West en op steenwerp afstand 
van de Ring treffen we Peter Faber 
in zijn atelier. De acteur zet zich al 
jaren in voor gedetineerden en  
ex-gedetineerden met de Peter 
Faber Stichting. eBonjo sprak 
met hem over het belang van 
re-integratie van gedetineerden. 
Bovendien heeft hij een bijzondere 
oproep voor de jongens en meisjes 
die binnen zitten.

Vol enthousiasme geeft de goedlachse 
acteur een kleine rondleiding in zijn 
atelier. Het bevindt zich in een verlaten 
schoolgebouw en is niet al te groot. 
Elke vierkante meter is gevuld met 
kleurrijke schilderijen. De meeste van 
Faber zelf. Andere zijn van zijn kinde-
ren. Maar er zitten ook pareltjes tussen 
die gedetineerden, of inmiddels  
ex-gedetineerden, hebben gemaakt.  
‘Die mensen die tussen die vier  
muurtjes vastzitten,’ zo begint Faber 
langzaam, terwijl hij vol trots wat 
schilderijen tevoorschijn tovert,  
‘bezitten zoveel creativiteit. Kijk,  
in de bajes is alles afgesloten. Je zit 
daar in je uppie. En dan, dan begint 
de creativiteit naar boven te komen.  
Al die boefjes daar bezitten zo ontiege-
lijk veel talent!’ Het mag dan ook geen 
verrassing zijn met wat voor missie 
Peter Faber zijn stichting heeft opge-
richt: mensen uit de destructiviteit 
helpen, mensen die zichzelf aan het 
kapotmaken zijn. Faber wil ze creatief 
empoweren, versterken.

Hangen of leven
Faber zelf komt al decennialang in 
gevangenissen. Eerst als acteur waar 
hij optrad voor groepjes gedetineerden 
of korte gesprekjes met ze voerde. 
Sinds vijf jaar is Faber ook actief met 
zijn stichting in de gevangenis, samen 
met zijn zoon Jesse. Binnen de muren 

worden creatieve activiteiten georgani-
seerd. Van schilderen tot rappen tot het 
schrijven van verhalen. En dat doet 
Faber niet alleen. Hij werkt met erva-
ringsdeskundigen die voorheen deel uit 
maakten van de Amsterdamse top 600 
groep, een bekende groep van veelple-
gers van High Impact Crime, delicten 
die een grote impact op slachtoffers, 
diens omgeving en het veiligheidsge-
voel in de maatschappij hebben. 

‘Die gasten kennen het riedeltje inmid-
dels wel. Ze willen snel hopen geld 
verdienen. Een grote klapper maken. 
Maar het is nooit genoeg. En uiteindelijk 
word je toch gepakt. En dan hang je,’ 
schatert Faber. ‘Maar je wilt niet 
hangen, je wilt léven! Vandaar dat wij 
het project Hangen of Leven hebben 
genoemd. We oordelen niet. 

Gedetineerden mogen zelf die keuze 
maken. Het is hangen … of léven!

‘Veel bajesklanten worden door de 
maatschappij niet voor vol aangezien. 
De maatschappij wijst naar ze. Roept 
ze na. Fout, fouter, foutst,’ legt Faber 
uit. ‘Maar de fouten die ze hebben 
begaan, maken hen niet tot een fout 
mens. Met onze projecten willen we van 
hun puinhopen een schatkamer maken.’

Diploma
Faber: ‘Onze activiteiten staan niet op 
zichzelf. Ervaringsdeskundigen geven 
de workshops, maar ook mensen die 
werkzaam zijn bij justitie. We willen 
een sfeer van gelijkwaardigheid 
creëren en wederzijdse erkenning.  
Dat is in elk geval hoe ik wil dat de 
maatschappij in elkaar steekt en als  
die jongens dat binnen kunnen ervaren, 
dan kunnen ze dat buiten zelf ook in de 
praktijk brengen.’De problemen waar 
ex-gedetineerden tegen aan lopen, zijn 
ons genoegzaam bekend. Er rust een 
taboe op de bajes. Faber organiseert 

activiteiten in een schoolklas. 
‘We leren ze gebruik te maken van hun 
talenten, maar ook om hun talenten te 
ontdekken. Nieuwe inzichten opdoen. 
Leren, en niet de tijd doden, maar die 
tijd gebruiken. Dat is wat ze moeten 
doen.’ Vol trots houdt Faber een certifi-
caat omhoog. ‘Kijk, dit is wat onze 
deelnemers ontvangen. Het heeft voor 
hen zó ontzettend veel waarde. Het is 
geen universitair diploma, maar het 
heeft misschien zelfs wel meer waarde 
dan dat. Het is een blijk van erkenning.  
En dat is wat wij trachten te bereiken 
binnen de bajes. Erkenning en respect.’

Sprekers voor de klas
Voor zijn stichting is Faber ook actief 
buiten de gevangenis. Jongens die al 
binnen in zijn stichting betrokken zijn 
geraakt, kunnen buiten óók aan de 
slag. ‘We geven voorlichtingen op 
scholen, maar ook voor jonge officieren 
van justitie. We rouleren, dus niet 

altijd dezelfde gezichten en verhalen. 
Om die reden zou het mooi zijn als er 
jongens die binnen zitten contact met 
ons zoeken. We luisteren en misschien 
zit er wel iets in om zodra ze buiten 
zijn hen workshops te geven op het 
gebied van ‘spreken in het openbaar.’

Met medewerking van 
Eva van Heijningen

Peter Faber: ‘Het is hangen…of leven!’ (Foto: Stefan Huijboom)
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Op deze plaats, verdeeld over de krant, treft u de
Lidorganisaties van Bonjo aan.

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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Hoe kijken Openbaar Ministerie en advocatuur aan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag?

De officier: ‘Er wordt flink geïnvesteerd in 
kwalitatief en neutraal onderzoek’ De advocaat: 
‘Er is vaak geen ondersteunend bewijs’
Jaap Brandligt 

Amsterdam - Het Nederlands 
Jeugdinstituut heeft het over 
grensoverschrijdend seksueel 
gedrag als iemand die geen seks 
wil, wordt overgehaald, beïn-
vloed, gemanipuleerd dan wel 
gedwongen om seks te hebben of 
lichamelijke seksuele handelingen 
uit te voeren. Dat kan ook zonder 
dat er seksueel contact is, zegt het 
instituut. In deze tijd van #MeToo 
een heikel onderwerp. Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag is 
een boeiend thema dat in de loop 
der tijden steeds weer aan herij-
king toe is, qua definiëring. Dat 
was in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw toen de Nederlandse 
Vereniging voor Seksuele 
Hervorming grenzen overschreed 
die toen van hard naar zacht 
gingen. Vandaag de dag is er een 
andere normatieve stroming. We 
accepteren minder. Er vindt eerder 
vervolging plaats. De vooruitstre-
vende historicus, moraalfilosoof  
en seksuoloog Jos van Ussel 
schreef er in 1971 een boeiende 
‘Geschiedenis van het seksuele  
probleem’ over. Vanwege de  
vergrote strafbaarheid, wellicht 
ook in relatie tot de veranderende 
normstelling, is het de moeite 
waard om te onderzoeken hoe  
het openbaar ministerie en de 
advocatuur in deze tijd tegen  
seksueel grensoverschrijdend 
gedrag aankijken. DeBonjo sprak 
daarover met Eva Kwakman,  
landelijk officier Huiselijk Geweld 
en Zedenzaken en met Bart Swier 
advocaat in Amsterdam. 

Eerder, in 2012, had Eva Kwakman in 
een interview in het Dagblad van het 
Noorden gezegd: ‘Werkstraf voor  
verkrachting? Dat kan helemaal niet’. 
En Bart Swier zei in een interview in 
2015 met Merel Straathof in Het 
Parool: ‘Verdachte kinderporno blijft 
altijd een paria’. Interessante stuff dus 
om eens in te duiken, ook al omdat 
iemand die wegens zedenzaken in de 
bajes komt het – zacht uitgedrukt – 
niet eenvoudig heeft. In het eerder 
genoemde interview zegt officier 
Kwakman: ‘Ik vind dat er als het om 
zedenzaken gaat er een vrij groot gat 
zit tussen de eis van het Openbaar 
Ministerie en het vonnis van de recht-
bank. Dat gat moet kleiner.’ En: ‘Ik 

luister naar de samenleving. Advocaten 
hebben maar één belang en dat is het 
belang van de verdachte. Ik moet met 
meer belangen rekening houden. Dat is 
veel ingewikkelder.’ Tijdens dat inter-
view was ze nog regionaal zedenofficier 
in het noorden. We zijn dus nu wat 
jaren verder en ze heeft een belangrijker 
centrale functie. Advocaat Swier vindt 
zedenzaken belangrijk. En boeiend.  
Al bij zijn afstuderen schreef hij er een 
scriptie over. ‘Boeiend is,’ zegt hij, 
‘dat anders dan bij andere delicten 
zedenzaken alle lagen van de bevol-
king raken.’ Daarin nemen beiden, de 
officier en de advocaat, een identieke 
positie in. 

43 procent krijgt geen straf
Officier Kwakman legt uit dat het voor 
een veroordeling van belang is dat  
‘je een strafbaar feit kan bewijzen’. 
Nadat er aangifte is gedaan, wordt 
onder leiding van het openbaar minis-
terie onderzoek gedaan door de politie. 
En als er sprake is van een bewijs,  
dan is er in het algemeen vervolging. 
Vrouwen hebben meer last van grens-
overschrijdend gedrag dan mannen. 
Respectievelijk elf procent bij de 
mannen en 31,0 procent bij de 
vrouwen. De cijfers zijn van het 
Rutgers Instituut. Bij ongeveer de  
helft van de aangiften, is er onvol-
doende bewijs. Lastig is dat er soms 
wel melding gedaan wordt, maar dat 

de melder geen aangifte wil doen en 
geen details kwijt wil. Als er dan wel 
sprake is van een onveilige situatie, is 
vaak wel onderzoek nodig, maar niet 
altijd mogelijk.

De Nationale Rapporteur 
Mensenhandel Corinne Dettmeijer 
stelde op basis van een onderzoek naar 
rechterlijke uitspraken in 2012 en 2013 
vast dat 43 procent van de volwassenen  
die een kind misbruikt geen gevange-
nisstraf krijgt. Ze vindt dat erg laag. 
Voor Kwakman zijn deze cijfers geen 
verrassing. ‘Dat weten we al heel lang 
en hangt samen met het feit dat zeden-
zaken niet altijd te bewijzen zijn’. 
Maatschappelijke verontwaardiging 
over zedenfeiten zit als het ware  
verdisconteerd in de maximumstraf die 
door de wetgever op de strafbare feiten 
is gesteld. Met die maximumstraf 
houden officieren van justitie rekening 
met hun eis en rechters houden er reke-
ning mee in hun vonnis.’

Geen ondersteunend bewijs
Als Kwakman gevraagd wordt in hoe-
verre de maatschappelijke verander-
ingen, de andere kijk op seksualiteit  
en moraal, van invloed is op de eisen, 
geeft ze als antwoord:  
 

‘Werkstraf voor 
verkrachting? 
Dat kan helemaal 
niet’

Vervolg op pag. 16

Officier Kwakman: ‘Wij luisteren goed naar de samenleving.’
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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).

Alle opbrengsten gaan naar programma’s van Young in Prison

VEILING MOET (EX-)GEDETINEERDE JONGEREN 
AANMOEDIGEN VERBEELDINGSKRACHT TE GEBRUIKEN 
Paul Grijpma

Amsterdam - Het werk van tachtig 
topfotografen en aanstormend 
talent gaat 13 oktober in CIRCL  
te Amsterdam onder de hamer bij 
veilingmeester Arno Verkade van 
Christie’s. Daarmee is de grootste 
benefiet fotoveiling van Nederland 
weer terug. Alle opbrengsten 
komen ten goede aan de creatieve 
en sportieve programma’s van 
Young in Prison wereldwijd. 

De YiPArt Fotoveiling wordt dit jaar 
voor de negende keer gehouden. Het is 
voor kunstliefhebbers een bijzondere 
mogelijkheid om een werk aan te 
schaffen van zowel bekende topfoto-
grafen als van opkomend talent. 
Tegelijkertijd biedt de veiling de kans 
bij te dragen aan de positieve resocia-
lisatie van ex-gedetineerde jongeren 
wereldwijd. Fotografen, kopers en 
sponsoren maken het zo mogelijk dat 
jongeren die vastzitten of net weer vrij 
zijn worden aangemoedigd om hun 
verbeeldingskracht te gebruiken.

Stacii Samidin
De jonge Nederlandse fotograaf  
Stacii Samidin speelt een speciale rol. 
Hij is bekend van zijn gerenommeerde 
serie Societies en Document Netherlands 
2018 voor het Rijksmuseum. Samidin 
verzorgde voor YiP in de aanloop naar 
de veiling een fotoworkshop in een 
justitiële jeugdinrichting in Nederland. 
De workshop resulteerde in een repor-
tage die geëxposeerd wordt tijdens de 

kijkdagen van de fotoveiling. Stacii 
zegt in de officiële aankondiging:  
‘Als ik daar ben voel ik hoe belangrijk 
het is om de buitenwereld naar binnen 
te halen. Door creatief bezig te zijn 
kun je bedenken: ‘Hoe zou mijn leven 
er straks ook uit kunnen zien?’

The School of Life programmeert een 
exclusieve lezing tijdens de kijkdagen 
met als thema: ‘Veroordeeld tot vrij-
heid: Hoe zet je verbeeldingskracht en 
creativiteit in om je vrijheid vorm te 
geven?’ Alle poen die de kaartverkoop 
oplevert, gaat naar YiP. Wie meer wil 
weten, gaat naar de site van YIP en de 
kanalen van de School of Life!

Er zijn kijkdagen op donderdag 10 en 
vrijdag 11 oktober van 09:00 tot 21:00 
uur en zaterdag 12 oktober van 10:00 
tot 17:00 uur. De veiling is zondag 13 
oktober van vier uur tot zeven uur.  
En een ander speelt zich af bij CIRCL, 
een initiatief van ABN AMRO, Gustav 
Mahlerplein 1B, 1082 MS Amsterdam.

YIP zegt de deelnemende fotografen 
en donateurs heeft erg dankbaar te 
zijn.. Beroemde fotografen die mee 
doen onder vele anderen, C.  
Barton van Flymen, Hans Aarsman, 
Sacha de Boer en Vincent Mentzel, 
Sponsoren zijn APG, Bootsma 
Technologies, Cartoni Design, CIRCL, 
Christie’s, Drukkerij Raddraaier,  
Eyes on Media, Frame Products,  
Het Beeldgebouw, Mertens, The Final 
Art Print, The School of Life, Smel.

Suzanne Jongmans (1978) Badende dame.
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Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, Amsterdam
Bezoekgroep De Geniepoort, Boskoop
Bezoekgroep De Geniepoort, Alphen aan de Rijn

WIE NIET KIEST, 
WORDT DONOR
Paul Grijpma

Den Haag – Ook gedetineerden  
zullen moeten kiezen of ze bereidt 
zijn na hun dood organen af 
te standen aan patiënten die 
daar met smacht op zitten te 
wachten. Volgend jaar zomer 
komen alle gedetineerden in het 
Donorregister. Dat geldt dan voor 
degenen die bij een Nederlandse 

gemeente of bij de gemeenten van 
de huizen van bewaring of gevan-
genissen staan ingeschreven

De overheid wil heel graag dat iedereen 
dan vóór 1 juli 2020 een keuze heeft 
gemaakt. Dat kan online via www.
donorregister.nl of met een formulier. 
Wie zich voor die datum niet beweegt, 
krijgt post van de overheid, te weten 
twee brieven ter herinnering. Wie dan 
nog niet heeft gereageerd, wordt auto-
matisch donor en krijgt daar met een 
brief informatie over onder de vermel-
ding: ‘Geen bezwaar tegen orgaando-
natie’. De directie Geneesmiddelen en 

Medische Technologie van het 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport heeft met de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) afgesproken 
dat ook casemanagers en Piw’ers 
zullen worden gevraagd de nieuwe wet 
over het donorschap onder de aandacht 
te brengen bij de gedetineerden. Alle 
gedetineerden van 18 jaar en ouder die 
staan ingeschreven bij een Nederlandse 
gemeente (kan ook de gemeente van 
het huis van bewaring zijn) komt vanaf 
1 juli 2020 in het Donorregister. De 
overheid wil graag dat zij voor 1 juli 
2020 zelf een keuze maken of zij 
orgaandonor willen zijn. Dit kunnen zij 

R. van Milt en B.A. Mol
Lectori Salutem,

Veenhuizen - Wij als Gedetineerden 
Commissie (Gedeco) van de PI 
Veenhuizen, locatie Esserheem, 
schrijven u deze brief wegens het 
niet goed uitvoeren van de door 
uw Tweede Kamer opgestelde 
regelgeving detentiefasering en  
re-integratie van gedetineerden  
in de samenleving door het 
gevangeniswezen en dan meer 
specifiek de daartoe aangestelde 
casemanagers.

Doordat dit beleid niet goed wordt 
uitgevoerd en er door sommige  
personen in het gevangeniswezen  
een andere invulling aan het door  
uw Tweede Kamer opgestelde beleid 

wordt gegeven, dreigt er een potenti-
eel gevaar voor de samen leving. Dit 
gevaar ontstaat doordat er door case-
managers zelfstandig wordt beslist  
of een gedetineerde wel of niet zou 
mogen faseren. Naar ons weten zijn 
de casemanagers niet bevoegd om 
deze beslissingen te nemen of een 
gedetineerde wel of niet zou mogen 
faseren, re-integreren of deelnemen 
aan een penitentiair programma.  
Het probleem is dat casemanagers 
zich een beslissende functie aanmeten 
en zich gedragen alsof zij een beslis-
singsvoorportaal van de selectie-
functionaris zijn en hiermee dus op  
de ‘beslissende’ stoel gaan zitten.

Michael P.
Dat van vele gedetineerden nu de 
fasering en dus ook de re-integratie 

door de casemanagers wordt afgewezen, 
kan er onzes inziens toe leiden dat de 
samenleving in de toekomst mogelijk 
meer en meer geconfronteerd wordt 
met excessen zoals recentelijk 
Michael P. Er zijn namelijk veel  
gedetineerden met langere straffen die 
nu niet mogen faseren, re-integreren 
of deelnemen aan een penitentiair  
programma (op basis van een beslissing 
van de casemanager). Veelal hebben 
deze gedetineerden buiten geen 
sociale contacten of mogelijk heden 
meer door hun lange straf. Hierdoor 
dreigen zij aan het einde van hun straf 
zomaar op straat gezet te worden. 
Daardoor is er geen enkele controle 
meer op deze gedetineerden en neemt 
de kans op recidive toe want ze 
hebben geen enkele steun of houvast 
na hun detentie. De Gedeco merkt 

hierbij op dat het om gedetineerden 
gaat die een zeer aannemelijk kans 
zouden hebben om te mogen faseren 
of re-integreren. Uit andere gevange-
nissen komen identieke berichten  
over de rol die casemanagers zichzelf 
aanmeten. Dat maakt het tot een  
landelijk probleem. 

Daarnaast is het zo dat het in 
Esserheem niet mogelijk is je in te 
schrijven bij een woningbouw-
vereniging of bijvoorbeeld een bank-
rekening te openen, belangrijk voor 
een goede re-integratie. Het 
Reintegratie Centrum (RIC) is meer 
dicht dan open en de medewerker 
geeft aan dat het aanmelden bij een 
woningbouw vereniging, het aanvragen 
van een Digi-D en het openen van een 
bank rekening bij hem niet mogelijk is. 

Ook dat is een potentieel gevaar voor 
de samenleving. De Gedeco heeft 
naar een tussenoplossing gezocht.  
Met bijstand van een advocatenkantoor 
wordt nu nagegaan of er een klacht 
kan worden ingediend bij de Raad 
voor Strafrechttoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ). De staat 
dreigt extra kosten voor rechtsbijstand 
te moeten vergoeden. De commissie 
van toezicht en de RSJ worden boven-
dien nodeloos belast. 

Het valt de Gedeco op dat in vrijwel 
alle adviezen over fasering door het 
openbaar ministerie een negatief 
advies wordt gegeven over deelname 
aan fasering dan wel een penitentiair 
programma. De reden zou zijn toe-
komstige wetgeving. Daar weet u 
alles van.

Open brief aan de vaste commissie Justitie en Veiligheid

ER DREIGT EEN POTENTIEEL GEVAAR VOOR ONZE SAMENLEVING

Van de redactie
Amsterdam – ‘Een goed geoliede 
moordorganisatie.’ Zo typeert het 
Openbaar Ministerie de groep van de 
voortvluchtige Ridouan Taghi en  
Said Razzouki. Of zij ook achter  

Met liquidatie van advocaat Wiersum is opnieuw grens overschreden

de moord zitten op advocaat  
Derk Wiersum, is niet duidelijk.  
Het OM houdt daar wel rekening mee. 
Duidelijk is wel dat Wiersum de 
raadsman was van Nabil B., kroonge-
tuige in het proces tegen de twee en Bloemenzee voor kantoor Wiersum.

hun bende. B. verloor vorig jaar ook 
al zijn broer door moord. Veel burgers 
in de hoofdstad toonden hun medeleven 
met de nabestaanden voor het kantoor 
van Wiersum aan de Jacob 
Obrechtstraat in Amsterdam Zuid.

online via www.donorregister.nl of via 
een formulier vastleggen. 

Informatie: 
Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag 
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
sh.teelen@minvws.nl 
www.rijksoverheid.nl
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en er absoluut hun voordeel mee 
kunnen doen. Minister Dekker was 
onder de indruk. Hij zat tijdens mijn 
spreekbeurt gewoon aan de tafel, 
samen met de gedetineerden en moest 
net als alle andere sprekers een verkla-
ring voor geheimhouding tekenen.  
Hij was blij dat hij met eigen ogen  
kon zien hoe een dergelijke training 
verloopt en wat die teweegbrengt.  
Met respect luisterde hij naar mijn 
verhaal en stelde de gedetineerden  
ook vragen. Dekker omarmt de cursus 
‘Puinruimen’ en ziet de meerwaarde 
ervan in. Het kan een forse bijdrage 
leveren aan het herstel van de gedeti-
neerden en dat is goed voor een veilige 
terugkeer.

Tranen in de ogen 
Bij vertrek naar huis werd herstelcon-
sulent Evert Kampert door een van 
gedetineerde aangesproken. Hij vroeg 
hem om een brief aan mij te mogen 
overhandigen. Een brief die hij geheel 
en al op eigen initiatief heeft geschre-
ven. Dat was aandoenlijk. Hij vertelde 
onder meer dat het verhaal hem enorm 
had geraakt. Het verhaal inspireerde 
hem om later zelf ervaringsdeskundige 
te worden en te spreken in bijvoor-
beeld gevangenissen. (Maar hopelijk 
ook op scholen.) Hiermee gaat hij aan 
de slag. Samen met zijn herstelconsu-
lent. De brief schreef hij, naar eigen 
zeggen, met tranen in zijn ogen. 
Veelzeggend. De Training 
‘Puinruimen’ kan absoluut bijdragen 
aan verlaging van recidive en draagt 
bij aan herstel van de gedetineerden  
en naar mijn overtuiging kan het ook 
bijdragen aan herstel van slachtoffers 
en nabestaanden.

zelf, maar sprak vooral over een steen 
die de dader in een vijver gooide en dat 
daarmee het aantal zichtbare kringen 
heel groot werd. Het was natuurlijk 
een metafoor. Ik legde uit dat de steen 
de moord op Pascal was en de kringen 
erom heen de impact op de omgeving; 
vrienden die verdrietig zijn, neven 
en nichten die stuk zijn van verdriet, 
opa’s en oma’s. Het leven van mijn 
vrouw en mij kwam volledig op zijn 
kop te staan. Om maar te zwijgen over 
de laatste kring, de dood van Pascals 
broer Remy, die zichzelf in 2016 van 
zijn leven heeft bevrijd. Eveneens een 
gevolg van de moord op zijn broer.  
Het gemis van zijn broer was tè erg.

Doodstil 
De gedetineerden zijn na afloop dood-
stil en zeer onder de indruk. Je kunt 
dan een speld horen vallen. Ik heb de 
overtuiging dat het merendeel van de 
gedetineerden na het horen van derge-
lijke verhalen hierover gaan nadenken 

Jack Keijzer

Arnhem - ‘Een straf van ‘x’-jaar is 
passend en geboden. ’ Veelal een 
zin aan het einde van het vonnis 
of arrest. De verdachte weet dan 
dat hij dader is en voor ‘x’ jaren 
achter de tralies moet. Hij weet ook 
dat hij na 2/3 van deze tijd onder 
voorwaarden weer terug kan keren 
in de maatschappij. Helemaal 
niemand zit hierbij te wachten 
op recidive, de maatschappij al 
helemaal niet. Veel tijd en aan-
dacht wordt geschonken aan het 
resocialisatieproces. Hiervoor is 
nodig dat gedetineerden cursussen 
en trainingen verplicht moeten 
volgen. Soms kunnen zij ook een 
cursus/training volgen op basis 
van vrijwilligheid.   

 
Een mooi voorbeeld hiervan is de  
training ‘Puinruimen’. Wanneer gedeti-
neerden zich er bewust van worden dat 
het vastzitten in een huis van bewaring 
of gevangenis eigenlijk niet is wat ze 
willen, wanneer er duidelijk wordt  
dat misdaad niet (echt) loont, er sprake 
is van schuld, schaamte en of berouw.  
En duidelijk wordt dat er verandering 
plaats moet vinden. Omdat het zo niet 
langer kan, zijn er voldoende moge-
lijkheden om aan jezelf te werken. 
Binnen de muren van een penitentiaire 
inrichting is het mogelijk om naast  
alle verplichte trainingen en cursussen 
ook deel te nemen aan trainingen die  
je op vrijwillige basis kan volgen.  
Een van deze trainingen is de training 
‘Puinruimen’.

Hesje 
Een van de organisatoren is 
Herstelconsulent in de PI’s Arnhem en 

Nieuwegein, Evert Kampert. ‘Al vanaf 
het moment dat ik met deze training in 
aanraking kwam, heb ik wat van de 
benaming gevonden. Enerzijds een 
verwarrende benaming want het 
gebeurt geregeld dat een gedetineerde 
een briefje voor mij invult en vraagt 
wanneer hij dan een hesje krijgt en wat 
er dan zoal opgeruimd dient te worden. 

Dat is dan gelijk wel een mooie  
inkopper voor mij om uit te leggen wat 
het werkelijk is. Anderzijds inmiddels 

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

Je kon een speld horen vallen

Gedetineerden diep onder de indruk van training ‘Puinruimen’

landelijk bekend ... ,’ aldus Evert. 
Tijdens de training wordt vooral 
ingezet op bewustwording van wat de 
gedetineerde gedaan heeft in de hoop 
dat hij de verantwoordelijk neemt voor 
zijn/haar daad, berouw toont en zich 
gaat schamen voor hetgeen is gebeurd. 
Voor deze training worden ook altijd 
nabestaanden/slachtoffers uitgenodigd 
om hun persoonlijk verhaal te vertellen,  
maar vooral ook om te vertellen wat 
dit met hen doet. Jacques 
Beemsterboer en ik worden hiervoor 
gevraagd. Deze verhalen maken keren 
op keer diepe indruk.

Steen in de vijver
Ik sprak in deze zomer in de PI 
Arnhem een aantal gedetineerden toe, 
in aanwezigheid van minister Sander 
Dekker voor Rechtsbescherming.  
Ik vertelde onder andere over de 
impact van de daad op mijn omgeving. 
Mijn zoon Pascal is in 2007 vermoord. 
Ik vertelde niet alleen over de daad 

‘Het leven van 
mijn vrouw en mij 
kwam volledig op 
zijn kop te staan’

De brief schreef 
hij, naar eigen 
zeggen, met  
tranen in zijn 
ogen

Training is 
bijdrage aan 
verlaging recidive

Evert Kampert (l), minister Sander Dekker en Jack Keijzer (r) .
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Cliëntenservicepunt De Woenselse Poort, Eindhoven
De ArbeidsBELmiddelaar, Bergen op Zoom
De Regenboog, Amsterdam

-Google Reviews

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

Opinie

ONDERMIJNING
Bregje Veltman

Leiden - Recent verscheen het door 
hoogleraar Pieter Tops en journalist 
Jan Tromp geschreven rapport  
‘De achterkant van Amsterdam’. 
Hieruit bleek dat de drugscrimi-
naliteit in onze hoofdstad een 
dermate grote omvang heeft aan-
genomen dat de onderwereld met 
de bovenwereld verweven lijkt te 
zijn. Zodoende is hetgeen zich nu 
in Amsterdam voordoet een vorm 
van ondermijnende  criminaliteit. 
Enorme hoeveelheden zwart geld 
worden geïnvesteerd in vastgoed  
en ruwweg een kwart van de 
Amsterdamse panden wordt 
zonder hypotheek verkocht. Dit 
resulteert in hogere huizenprijzen 
waardoor ook de ‘gewone burger’ 
getroffen wordt. Burgemeester 
Femke Halsema spreekt van ‘een 
dreigende ontwrichting van het 
openbare leven’, maar niet voor 
iedereen zijn de schimmige zaken 
die zich in Amsterdam voordoen 
waarneembaar.
 
Hoewel met zekerheid te zeggen valt 
dat Amsterdam het strijdtoneel is van 
drugsproducenten, handelaren en 
andere betrokken actoren, is de 
beweerde omvang hiervan omstreden. 
Het heimelijke karakter en de onmacht 
om grip op het geheel te krijgen maken 
het onmogelijk om hiervan een goede 
inschatting te maken. Zo lijkt de door 
Tops en Tromp beweerde omvang van 
de drugscriminaliteit in Amsterdam 
betwistbaar. De door de auteurs 
beschreven omzet in synthetische 
drugs van 18,9 miljard euro lijkt 
onwaarschijnlijk hoog en daarnaast 
onvoldoende onderbouwd. Echter,  
een gedegen onderbouwde schatting 
lijkt nauwelijks mogelijk. Los van de 
mogelijk bestaande overschatting van 
het geheel is het af te vragen of het 
überhaupt mogelijk is dat onze hoofd-
stad problemen van dergelijke omvang 
kent. Onlangs is Amsterdam 

uitgeroepen tot één van de veiligste 
steden als het gaat om persoonlijke 
veiligheid ter wereld. Voor het jaar 
2019 eindigde de stad op plaats 9 van 
de 60.
 
Rioolwateronderzoek
Daar tegenover staat dat uit riool-
wateronderzoek is gebleken dat in 
Amsterdam voor 75 miljoen euro  
per jaar aan cocaïne wordt gebruikt. 
Hoewel Amsterdam een berucht toe-
vluchtsoord is voor hen die lichte dan 
wel zwaardere verdovende middelen 
tot zich willen nemen, is dit natuurlijk 
niet de enige plaats waar de productie 
van en handel in dergelijke middelen 
plaatsvindt. Ook kleinere gemeenten 
vormen hierin een probleem en deze 
worden in veel mindere mate onder  
de loep genomen worden. Voor 
degenen die binnen de muren hun straf 

uitzitten is het onbegrijpelijk dat 
drugscriminelen min of meer onge-
stoord hun gang kunnen blijven gaan. 
Uiteraard probeert justitie in samen-
werking met de politie grip te krijgen 
op de situatie, maar van succes is alles 
behalve sprake. Voor gedetineerden is 
het confronterend om over zaken als 
die in Amsterdam te horen, terwijl 
velen van hen bezig zijn om hun leven 
te beteren. Ook de strafdoelen komen 
door een situatie als deze in het 
gedrang. Detentie vindt onder andere 
plaats vanuit het strafdoel afschrik-
king, maar als criminelen buiten de 
muren ongestoord hun gang kunnen 
gaan dan lijkt aan dit doel voorbijge-
gaan te worden. Zo kunnen voormalig 
gedetineerden hierdoor juist hun crimi-
nele pad hervatten, omdat menig 
drugscrimineel politie en justitie te 
slim af is. Criminele organisaties lijken 

momenteel immers vrij spel te  
hebben. Ook de overige strafdoelen,  
te weten vergelding, 

onschadelijkmaking, resocialisatie en 
herstel kunnen door de situatie aange-
tast worden. Wat betreft onschadelijk-
making geldt dat gedetineerden zaken 
als drugscriminaliteit vanuit de cel 
kunnen laten plaatsvinden. Zolang 
besef en hand having omtrent het  
probleem ontbreken, bestaat er voor 
weinig criminelen een drang om te 
veranderen.

Kinderen
Daadkracht vanuit politie en justitie  
is gewenst om zo de macht van crimi-
nele organisaties terug te dringen. 
Naast handhaving en daadkracht is 
bewustwording onder potentiële  
drugscriminelen van groot belang.  
De Amsterdamse onderwereld kent 
naast financiële voorspoed ook een 
gevaarlijke component. Indien een  
van de actoren uit de criminele organi-
saties een misstap maakt, ligt een  
criminele afrekening op de loer. 
Liquidaties zijn in deze wereld alles-
behalve vreemd. Verder is problematisch 
aan de situatie dat kinderen al op jonge 
leeftijd worden benaderd om voor  
criminele organisaties te komen 
werken. Dit begint klein, maar kan uit-
monden in de serieuze business 
rondom drugs. Jong geleerd is dus oud 
gedaan waardoor het van belang is dat 
dit in de kiem gesmoord wordt. 
Afsluitend is het van belang dat de 
consumenten van verdovende middelen 
zich bewust zijn van het geen zij 
hiermee in stand houden.

Voor degenen 
binnen de  
muren is het  
onbegrijpelijk dat  
drugscriminelen  
min of meer  
ongestoord hun 
gang kunnen  
blijven gaan

Een kwart van de Amsterdamse panden wordt zonder hypotheek verkocht. (Foto: Paul Grijpma)

Enorme  
hoeveelheden 
zwart geld  
worden  
geïnvesteerd  
in vastgoed
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Van onze redactie

Den Haag - De strafrechtadvocaten 
wenden zich nu in een open brief 
rechtstreeks naar de fractievoor-
zitters van de partijen die nu de 
regering vormen: VVD, CDA, D66 
en CU. Ze maken zich zorgen over 
het krimpende aantal strafrecht-
advocaten. Ze tonen zich verbaasd 
dat een advies van de Commissie 
Van der Meer over het stelsel van 
gesubsidieerde rechtsbijstand  
in de op stapel staande herziening  
van het stelsel geen enkele rol 
speelt. Van der Meer consta-
teerde een grote achterstand in de 
financiering. 

Om de kwaliteit van de advocatuur op 
peil te houden – redelijk essentieel in 
ons rechtsstelsel – is € 127 miljoen 
nodig is. Voor het hele stelsel en niet 
alleen voor het strafrecht, overigens. 
Verdachten hebben recht op goede 
bewaking van hun belangen. Er is  
wel geld gekomen voor het openbaar 
ministerie en de rechters, maar niet 

voor de advocatuur. De advocaten 
wijzer er in hun brief op ‘dat verdachten  
een uiterst kwetsbare groep mensen 
vormen die in de door de overheid 
gestarte strafrechtelijke procedures 
worden bijgestaan’ in de kou laten 
staan wat past overigens in de huidige 
repressieve cultuur die Nederland  
ook uit Den Haag komt aanwaaien. 
Het aantal strafrechtadvocaten loopt 
terug, maar dat niet alleen. Zo heeft  
het kantoor Vlug Huisman Maarsingh 
bekend gemaakt dat zij stoppen met 
rechtsbijstand verlenen aan minderjari-
gen. Het kan niet meer uit. ‘Zonder 
strafrechtadvocaten, geen strafrechts-
pleging. En zonder een goed functio-
nerende strafrechtspleging, geen  
goede rechtsstaat’. Het wachten is  
op de reactie van de fractievoorzitters 
en natuurlijk nog veel meer op die  
van Sander Dekker. Maar het simpele 
feit dat de Verenigingen van 
Strafrechtadvocaten zich tot de  
fractievoorzitters moeten wenden, zegt 
ook iets over de toegankelijkheid van 
de minister.

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

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
Pro deo
 

Advocaten trokken in 2013 ook al aan de bel. (Foto: Paul Grijpma) 

STRAFRECHTADVOCATEN SLAAN OPNIEUW ALARM

Van de redactie 

Den Haag - Minister Dekker van 
Rechtsbescherming heeft onlangs 
besloten de vergoeding voor het  
minderjarigenpiket te verhogen. 
Advocaten die een minderjarige  
bijstaan tijdens verhoor in de piketfase 
krijgen vanaf nu een extra vergoeding 
voor vervolgverhoren. Deze vergoe-
ding bedraagt 1,5-punt per vervolgver-
hoor, wat ongeveer € 200,- inclusief 
btw is. Om ook van 1 juni tot en met 2 
september 2019 compensatie te bieden 
zullen alle jeugdstrafrechtadvocaten 
die in die periode minderjarigen 
hebben bijgestaan in lichte en middel-
zware zaken met terugwerkende kracht 
voor elke zaak een extra vergoeding 

Meer poen voor minderjarigenpiket
krijgen. Hun vergoeding wordt  
verhoogd tot 2,25-punt, ongeveer  
€ 300,- inclusief btw. 

Op 1 juni 2019 is een wet in werking 
getreden die – in navolging van 
Europese regelgeving – verplicht stelt 
dat een advocaat aan wezig is bij ieder 
verhoor van een minderjarige. Dit 
heeft er in de praktijk toe geleid dat 
advocaten vaker aanwezig moeten zijn 
bij vervolg verhoren. In veel zaken 
moeten advocaten dus meer werk doen 
voor dezelfde vergoeding. Met die 
toename van werkzaamheden was abu-
sievelijk geen rekening gehouden in de 
nieuwe wet en deze omissie wordt nu 
hersteld. Minister Sander Dekker:  
‘Ik snap dat advocaten hier tegenaan 

liepen. Zij moeten voor nieuwe  
verplichtingen een redelijke vergoe-
ding krijgen, en het is goed dat de 
advocatuur hierover aan de bel  
getrokken heeft. 

Ik ben blij dat we er samen met de 
Orde van Advocaten uit zijn gekomen 
en een oplossing hebben gevonden.’

ADVOCAATJE  
LEEF JE NOG
Zeist - Begin september zijn 439 
advocaat-stagiairs aan de 
Beroepsopleiding Advocaten begonnen. 
Dat zijn er veertig minder dan begin 
dit jaar: toen reisden nog 479 nieuwe-
lingen af naar conferentie 
Woudschoten in Zeist voor de start 
van de opleiding. Dit blijkt uit cijfers 
van de Nederlandse Orde van 
Advocaten. Overigens scheelt het 
totale aantal nieuwe advocaten dat  
dit jaar begint aan de verplichte  
driejarige beroepsopleiding niet veel 
met vorig jaar: waren het er in 2018 
922, nu zijn het er 918. Maar met het 
verminderde aantal nieuwe stagiairs  

is wel de reeks van steeds grotere 
cohorten, die in 2015 begon, doorbroken. 
Tussen 2009 en 2012 schommelde het 
aantal instromers rond de 1000, maar 
in de jaren daarna nam het aantal 
gestaag af. Op het dieptepunt in het 
najaar van 2014, bleef het aantal 
nieuwkomers steken op 332. 
Sindsdien trok het aantal stagiairs aan 
en meldde de Orde ieder half jaar een 
nieuw recordaantal (met uitzondering 
van een kleine dip in het najaar van 
2015). Het cohort van 479 van afgelopen 
voorjaar spande daarbij de kroon. 

Bron: Mr. Online

Dekker:  
‘Ik snap dat  
advocaten hier 
tegenaan liepen’



8 deBonjo
oktober 2019

Een Nieuwe Start, Amsterdam
Het 8ste wonder, Oosterwolde
InformatieSteunPunt (ISP)-1ste lijn ggz, Haarlem

de

<  Oplossing BonjoBajesPuzzel,  
van pagina 38.

colofon
deBonjo colofon

deBonjo is een uitgave van de vereniging Bonjo 

en verschijnt zes keer per jaar.

Oplage: 10.000 exemplaren

Abonnementen 25,00 euro per jaar

Losse nummers 4,50 euro inclusief porto

Contactadres 

telefoon: 0800 3334446 (gratis)

020 66 59 420

Postbus 10109 | 1001 EC Amsterdam

info@bonjo.nl | www.bonjo.nl

Advertenties:

Informatie over adverteren in  

deze krant kunt u inwinnen bij 

marion@bonjo.nl of

020 66 59 420

Postbus 10109

1001 EC Amsterdam 

Directeur Bonjo

Jaap Brandligt

 

Bestuur Bonjo 

Toine Bakermans

Ronald Bos

Miep van Diggelen (penningmeester)

Paul Grijpma

Willemijn Los

Roselyne Oudenampsen-Joyal, voorzitter

Redactie

Paul Grijpma, hoofdredacteur

paulgrijpma@gmail.com

www.paulgrijpma.nl

020 33 48 388 of 06 51496309

Bregje Veltman

Emilie Peek

F. J. Stoker

Jaap Brandligt

Jordi l’Homme

Ronald Bos

Stefan Huijboom

Talle Galama

Willemijn Strebus

Medewerkers

Arthur van der Biezen 

B.A. Mol

Brian de Pree

Bianca Buzing (puzzel en woordzoeker)

C.E. van der Sluijs, PI Schiphol

Dienst Justitiële Inrichtingen

Dini Commandeur

Eredivisie BV 

Erwin Kuijpens

Frans Douw

Hans Smits

Jan van Asselt

Jack Keijzer

KNVB

Leo van Heijningen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ronald Aarts

Ronny van Dorst 

R. van Milt 

R. Vorstenbosch

Sjoerd de Leeuw

Sebastiaan de K. 

Wolter Koster

Young in Prison

Art direction/vormgeving

Vandenberg, Maarn

Illustratie

Sanne Marieke Smit

Druk 

Janssen/Pers, Gennep

Handling & verspreiding:

Janssen/Pers, Gennep

ISSN: 2352-104X

De volgende deBonjo verschijnt  

op 1 december 2019

Oplossing welk woord is zoek?,
van pagina 36:

Te beluisteren op www.prisonshow.nl

LEVENSLANGGESTRAFTE LEVERT 
KRITIEK VIA PODCAST 
Jaap Brandligt

Hoorn – Voormalig gevangenis-
directeur Frans Douw, nu nog 
steeds actief in allerlei zaken die 
met detentie te maken hebben, 
is een nieuw initiatief begonnen. 
Naar analogie naar wat in Amerika 
gebeurt: The Prison Show. Dit voor-
jaar was de eerste uitzending die 
rechtstreeks, maar ook op podcast 
beluisterd kan worden via www.
prisonshow.nl. De uitzending was 
gewijd aan een zaak die al heel 
lang speelt: de vraag of Louis 
Hagemann die levenslang vastzit, 
terecht voor die zaak levenslang 
gekregen heeft. 

Zijn vrouw, Jacqueline Hagemann, 
kwam uitgebreid aan het woord.  
Voor het goede begrip van deze  
interventie van de Dienst Justitiële 
Inrichting (DJI) nog wat zaken op  
een rij: Levenslang gestrafte Louis 
Hagemann heeft – dat zal duidelijk 
zijn – een telefonisch interview 
gegeven aan de Prisonshow, een 
podcast. Zijn vrouw legt in de podcast 
uit waarom zij van mening is dat Louis 
veroordeeld is voor een delict dat hij 
niet heeft gepleegd. Aan Hagemann 
werd vervolgens gevraagd hoe hij zijn 
leefsituatie ervaart. Hij laat zich heel 
kritisch uit over het regime waarin hij 
verblijft. Hij zegt daarbij niets over het 
delict waarvoor hij is veroordeeld. 
Voor de goede orde: het is goed dat de 
gevangenis toeziet op communicatie 
met de media. Die controle (die ook 
voor post en andere communicatie 
geldt) beperkt zich wettelijk tot het 
voorkomen van onttrekking aan de 
detentie, het bewaren van de orde en 
rust in de inrichting en het voorkomen 
van maatschappelijke onrust (bijvoor-
beeld bij onheuse teksten naar of over 
personen). 

Inhumane behandeling
Het is dus juist dat Hagemann zonder 
toestemming contact heeft gehad met 
de podcast. Dat is een overtreding van 
de regels. En dus aanleiding voor een 
disciplinaire straf. Waarom vinden de 
makers van de podcast dan toch sprake 
van een onterechte beperking van de 
basisrechten van deze gedetineerde? 
Als een gedetineerde wordt geïnter-
viewd, krijgt hij of zij slechts toestem-
ming als er een uitgebreid contract 
tussen DJI en de betreffende media  
is gesloten. Dat is algemeen bekend. 
Maar, vinden de podcasters, DJI gaat 
over de grenzen van haar taak en 
bevoegdheid. Het medium moet 
immers akkoord gaan met allerhande 
beperkingen qua verspreiding, duur, 
inhoud en controle van het betreffende 
artikel of programma. 

Het gaat veel te ver om gedetineerden 
het spreken met media te beletten, 
zeggen de mensen van de podcast, 
want het veel gebruikte argument dat 
dit feit op zich pijnlijk is voor slachtof-
fers en/of nabestaanden is niet waarlijk 
valide. De gedetineerde is opgesloten 
en het feit dat hij er is en ergens een 
mening over heeft, is iets waar DJI 
slachtoffers en nabestaanden niet tegen 
kan en hoeft te beschermen. In het 
geval van Hagemann - een levenslang-
gestrafte zonder zicht op terugkeer in 
de samenleving - is het negatief 
sanctio neren een schending van zijn 

rechten, maar vooral ook een inhumane 
behandeling. Hagemann heeft in de 
twintig jaar dat hij is gestraft nog nooit 
een rapport gehad en is bovendien een 
modelgedetineerde. Hij maakt wel 
gebruik van zijn wettelijke rechten en 
gaat waar dat volgens hem nodig is in 
beklag tegen beslissingen van de direc-
teur die hij wenst aan te vechten. 

Grondrecht 
Een belangrijke competentie die DJI 
moet hebben – nog steeds de podcas-
ters – is dat zij een gedetineerde kent 
en daarop haar omgang met deze  
gedetineerde afstemt. Niet meer beper-
king oplegt dan strikt noodzakelijk 
voor de tenuitvoerlegging van de 
detentie. Het beperken van de schade. 
In dit geval is sprake van een ernstig 
falen in het op een humane, persoons-
gerichte omgang met een gedetineerde. 
Dat is niet mis, deze stelling van de 
podcastproducenten. Is er een andere 
verklaring, vragen ze zich af, voor 
deze negatieve sanctionering te vinden 
dan het blind toepassen van een regel 
of een kleingeestige en buitenproporti-
onele actie van de partij die de macht 
heeft en geen kritiek duldt: de opsluiter?  
DJI vond het – dat blijkt uit al het 
bovenstaande – een uiterst interessante 
uitzending. Of ze getipt waren of dat 
ze bij toeval het te weten zijn 
gekomen, feit is dat DJI meteen rea-
geerde. Hagemann werd voor het inter-
view gestraft met afzondering. Zoals 
Frans Douw het formuleerde: ‘In Texas 
is vrij contact met de media een grond-
recht. Hier dus niet’. 

Zie ook pag. 37

‘In Texas is  
vrij contact met 
de media een 
grondrecht 

Hageman is een 
modelgedetineerde
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1. Neerslag - 5. Soort onderwijs - 7. Slang - 11. Voedsel - 12. Matroos - 13. Wagen - 14. Voorzetsel - 15. 
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Verticaal 
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Vluchtige stof - 61. Koppel - 62. Springstof - 63. Sliert - 66. Akelig - 68. Fries riviertje - 69. Dat is (afk.) - 
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Kriminaliteit & Strafrecht (K&S), Baarn
Landelijke GedetineerdenCommissie, Capelle a/d IJssel
Mainline, Amsterdam

Hoe onwerkelijkheden werkelijkheden worden

Een nachtmerrie: 17 jaar speelbal van justitieapparaat
Jaap Brandligt 

Het begint in 1999. Dat is bijna 
een mensenleven geleden. De 
man over wie we het in dit verhaal 
hebben, is dan in Frankrijk bij 
twee neven. Tot zijn ongeluk 
Marokkaanse neven, die blijken 
in drugs te handelen. Verkeerde 
moment, verkeerde plaats. 
Marokkaan zijn in Frankrijk is  
geen pre. Een van die neven neemt 
de man van het verhaal mee in zijn 
gesprekken met Franse autoriteiten  
als medeplichtige. Die man is 
dan al lang weer in Nederland. Er 
gebeurt niks. Dacht de man. Maar 
in februari 2002 komt de recherche 
op verzoek van de Fransen bij de 
man thuis. Daar blijft het bij. In 
2002 begint het proces in Frankrijk 
te spelen. 

Op verzoek van Frankrijk komt er een 
arrestatiebevel voor de man. Nederland 
ziet er geen brood in en laat het zo.  
In 2003 bij verstek veroordeeld tot  
7 jaar. In de Franse wetgeving, wat dus 
feitelijk neerkomt op ongeveer 3,5 jaar. 
De man weet zich onschuldig, maar als 
je niet verschijnt bij een Franse rechter, 
dan kom je er niet zonder straf af.  
De man wordt niet uitgeleverd aan 
Frankrijk. Het land wil hem alsnog 
graag hebben, maar Nederland levert 
hem niet uit.  

Dat neemt niet weg dat de man in 
november 2009 – let wel: tien jaar na 
1999 – wordt opgepakt voor uitleve-
ringsdetentie. Dat vast zitten duurt tot 
eind november. Bij elkaar drie weken. 
In december 2009 laat Frankrijk aan 
Nederland weten dat het prima is als 
Nederland de straf overneemt. 

Nederland kan dan zijn eigen maatsta-
ven gebruiken. Gezien het feit dat 
gepleegd zou zijn, is dat in Nederland 
geen zeven jaar. Nederland heeft er 
geen zin in dan wel belang bij en laat 
het zo. Interessant is dat zo ongeveer 
in deze fase in opdracht van de echtge-
note van de man en daarin ondersteund 
door Knoops, de advocaat, hoger 
beroep aangetekend. 

Franse rechter
Een onderzoeksbureau onderzoekt 
of de man de daad inderdaad gedaan 
heeft. Bij dat bureau herroept de  
beschuldigende neef zijn verklaring. 
De man heeft het niet gedaan. Al  
eerder had de hoofdneef – om hem  
zo te noemen – mondeling aangegeven 

dat het allemaal toch iets anders in 
elkaar zat dan hij in 2000 verklaard 
had. De verklaring van de dader –  
neef dus – wordt bij een notaris gede-
poneerd, hangende het hoger beroep  
in Frankrijk. Maar de Franse rechter  
besluit daaraan geen gehoor te geven. 
Hij handhaaft het vonnis. Inmiddels 
had de man zijn paspoort weer terug. 
Hij kon dus gaan en staan waar hij 
wilde. De man moest zich wel steeds 
melden bij de politie. En kon tegelij-
kertijd op familiebezoek buitenlands. 
De douane liet hem begaan. Dan 
zitten we in mei 2014. In die maand 
wordt de man weer aangehouden 
voor uitleveringsdetentie. De rechter 
commissaris schorst die. De man 
moet zich daarna twee maanden lang 

melden op het bureau tot hij in mei 
2014 wordt aangehouden voor detentie 
onder de Wet wederzijdse erkenning 
en tenuitvoerlegging vrijheidsbene-
mende en voorwaardelijke sancties 
(WETS) Frankrijk vindt dat de straf 
van de man mag worden aangepast 
aan de Nederlandse strafmaat. Het Hof 
in Arnhem beslist dat de WETS niet 
van toepassing is maar dat het de Wet 
overdracht tenuitvoerlegging strafvon-
nissen (WOTS) moet zijn. De man 
vraagt in 2014 aan het ministerie om 
te kunnen zitten via de WOTS omdat 
hij dan vindt dat zijn gezin de druk en 
onzekerheid niet meer aan kan.  
Hij zelf vindt het trouwens voor zich-

zelf ook niet goed. Met die dreigingen 
boven je hoofd bouw je nooit iets op 
en hij en zijn vrouw waren volop bezig 
een succesvol bedrijf op te bouwen. 
Hij vraagt het in oktober 2014. In 
december van datzelfde jaar wordt  
het verzoek om te mogen zitten, afge-
wezen. De politie deelt hem mee dat 
Nederland niets doet en ook niet gaat 
doen (Bureau KLPD/DLIO).  
Dat duurt tot mei 2019. Dan komt  
een bericht tot aanhouding onder 
WETS en in juni 2019 gaat hij dan  
de bajes in. De marechaussee op 
Schiphol laat hem niet buitenlands 
op familiebezoek gaan, maar neemt 

de man mee de bajes in. Zonder die 
Franse korting, zonder aanpassing aan 
Nederlandse maatstaven en met een 
strafmaat van dan 17 jaar geleden.

17 jaar huisarrest  
Resumerend: de man is 17 jaar de 
speelbal van het justitieapparaat, heeft 
inmiddels vier keer in detentie gezeten, 
heeft zich maanden lang moeten 
melden, heeft 17 jaar huisarrest gehad 
en nu komt er de gevangenisstraf van  
7 jaar boven op. Met niet de Franse 
korting, maar de Nederlandse die 
kleiner is. Dat is bij elkaar 24 jaar 
ellende. De man heeft een gezin, heeft 
studerende en schoolgaande kinderen, 
heeft een echtgenote en met haar een 
bedrijf. Het bestaat in Nederland.  
Het vernielt een leven. Het komt vaker 
voor. De man is exemplarisch. Het zou 
niet moeten mogen.

Er gebeurt niks. 
Dacht de man

Het vernielt 
een leven. 
Het komt vaker 
voor. De man 
is exemplarisch. 
Het zou niet 
moeten mogen 

HUMOR OM TE LACHEN

De gevangenis van Dendermonde 
is zoals de Ronde van Frankrijk: 
‘Er zijn er 28 ontsnapt en er is 
alweer geen Belg bij.’

(Foto: Paul Grijpma) 

Het is bijna weer de tijd van 
Sinterklaas en twee hoertjes 
kletsen wat met elkaar. Vraagt de 
ene aan de andere: ‘Wat ga jij dit 
jaar aan Sinterklaas vragen?’ 
Waarop de ander antwoordt:  
‘Ik denk de normale prijs.’
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Mainline, Amsterdam Zuidoost
MijnReclassering, Maastricht
Motiva, Amersfoort

VERDWAALD? 
Bonjo en haar lidorganisaties 

helpen je weer op weg!

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

tel: 06 247 358 43 www.oldenburgadvocaat.nl

Houding Ymere onbegrijpelijk 

Hoe huisbewaring onmogelijk kan worden gemaakt
Jaap Brandligt

Amsterdam - Het is alom in  
detentieland bekend dat Bonjo een 
voorziening huisbewaring heeft. 
Steeds meer woningcorporaties 
weten dat en maken huisbewaring  
mogelijk. Bij huisbewaring 
bewoont een huisbewaarder 
het huis van de gedetineerde. 
De huisbewaarder neemt alle 
kosten op zich. Bonjo heeft zelfs 
met een woningcorporatie een 
samen werkingscontract waarin 
is geregeld dat Ymere – dat is de 
woningcorporatie – huisbewaring 
mogelijk maakt. In principe steeds 
voor een jaar, maar met de moge-
lijkheid van verlenging. 

Soms echter gaan dingen anders.  
Het geval dat hier aan de orde is, is  
een woning in Amsterdam Zuid.  
Op een mooie locatie. De man die in 
detentie zit, huurt het huis al vanaf  
18 februari 2009. Hij zit in detentie  
tot 1 oktober 2020. De man heeft een 
zuster. Die zag op de website van 
Ymere dat Ymere aan huisbewaring 
doet. Ze vraagt in november 2018 
huisbewaring aan. Ymere wijst dat 
verzoek af. De reden: de detentie van 
de meneer duurt 3 jaar en de maximale 
termijn van huisbewaring is 1 jaar.  
Per december 2018 afgewezen. De  
zus wendt zich namens haar broer  
tot Bonjo en vraagt Bonjo nogmaals  
huisbewaring aan te vragen. Dat 
gebeurt in januari 2019. Ymere wijst 
dat per februari af. 

Meteen eruit
Vaak is huurschuld de reden dat huis-
bewaring niet tot uitvoering komt. 
Daar is in dit geval geen sprake van. 
De gemeente Amsterdam – die graag 
wil dat ex-gedetineerden ergens 
wonen – deelt mee dat de gemeente  
de huur van de betrokken meneer tot 

en met september 2019 voldoet.  
De meneer gaat per april 2020 
faseren. Dan elk weekend met verlof 
naar huis en vanaf oktober 2020 een 
enkelband. Bericht van de casemanager  
Detentie en Re-integratie. Ymere 
besluit te gaan procederen bij de 
Rechtbank Amsterdam. Ymere stelt 
dat meneer ‘ernstig tekort geschoten 
is in de nakoming van zijn verplichting  
uit de huurovereenkomst nu hij door 
zijn detentie het gehuurde niet 
bewoont en er niet zijn hoofdverblijf 
heeft’. Hij gedraagt zich – weer 
Ymere – niet als een goed huurder. 
Ymere heeft ‘een spoedeisend belang 
om vooruitlopend op ontbinding van 
de huurovereenkomst nu al ontrui-
ming te bewerkstelligen. Hij moet er 
met andere woorden meteen uit.

Ymere niet valide
De rechter maakt min of meer gehakt 
van de eis van Ymere. Hij merkt op 
dat Ymere het mogelijk maakt dat 
huisbewaring meer dan een jaar duurt. 
‘Dat maakt een langdurige afwezig-
heid van de huurder niet bij voorbaat 
onacceptabel’. Zijn zus houdt toezicht 

op de woning. Er is geen huurachter-
stand. Ymere ‘heeft te weinig gesteld’.  
De rechter stelt dat het voor meneer 
voor zijn fasering van essentieel 
belang is dat hij ergens woont. De 
man is 75, slecht ter been, heeft een 
rollator. Hij is echter geen urgente 
woningzoekende. Hij zal op korte 
termijn niet voor een seniorenwoning 
in aanmerking komen. ‘Ymere had 
toestemming kunnen geven voor huis-
bewaring. De reden die Ymere voor 
haar weigering heeft gegeven is niet 
valide, omdat volgens haar eigen 
beleid huisbewaring na een jaar 
mogelijk is.’ Er is – nog steeds de 
rechter – geen verloedering en achter-
uitgang van het gehuurde.’ De eis van 
ontbinding wordt niet rechtvaardig 
geacht. En wordt dus afgewezen. 
Conclusie: Ymere wijst vonnis van  
de rechter af.

Onbegrijpelijk
Bij Bonjo werd opgelucht adem 
gehaald. Er kan een huisbewaarder in, 
was de hoopvolle gedachte. Dat was 
buiten de waard Ymere gerekend. 
Geen huisbewaring. De gemeente 

heeft tot en met september betaald. 
Dat betekent een gat van een aantal 
maanden qua huur. Als de zus de huur 
dan inderdaad niet kan betalen, dan 
raakt meneer alsnog zijn woning 
kwijt. Een onbegrijpelijk standpunt 
van Ymere, tenzij er andere belangen 
zijn om huisbewaring af te wijzen. 

Een dan is a dirty mind al snel een joy 
for ever. Kan het zijn, denken we dan 
bij Bonjo dat Ymere de woning op dit 
prachtige punt graag wil verkopen in 
plaats van de sociale huur? Bonjo 
heeft geprobeerd daarover in contact 
te komen met Ymere. Want voor het 
faseren van meneer is wonen essenti-
eel. De rechter zei dat terecht. Het 
enige contact dat Bonjo voor elkaar 
kreeg, was een telefonisch contact  
met de advocaat van Ymere,  

Zijn zus houdt 
toezicht op de 
woningA dirty mind al 

snel een joy for 
ever

Ymere neemt onbegrijpelijk standpunt in.

Hiske Brinklaus. Degene die ook op de 
zitting het verliezende standpunt  
verwoorde. Dat leverde dus niets op. 
Het blijft terugkijkend onbegrijpelijk 
dat een sociale woningcorporatie als 
Ymere dit standpunt in nam en blijft 
nemen. Woningbouw coöporatie 
Ymere is om reactie gevraagd. Maar 
helaas, Ymere liet niet van zich horen.

De Belgen geven  
het goede 
voorbeeld: de 
vredesrechter
Maasmechelen (België) - 
Onderzoekers lijken er al uit 
te zijn. Minister Dekker voor 
Rechtsbescherming werpt weinig 
bezwaren op. Daarom zal de 
kantonrechter de komende jaren 
steeds meer gaan lijken op de 
Belgische vrederechter.

In het voorjaar van dit jaar bracht 
minister Dekker nog een bezoek  
aan het vredegerecht in het Belgische 
Maasmechelen. Daarover was hij wel 
te spreken, en met enkele aanpassingen  
in de wet zou deze figuur in 
Nederland heel aardig kunnen functi-
oneren. Enkele jaren eerder vroeg 
Tweede Kamerlid Segers (CU) in een 
motie naar de inpasbaarheid van de 
vrederechter in het Nederlandse 
rechtsbestel. Dat onderzoek is inmid-
dels uitgevoerd door het Montaigne 
Centrum voor Rechtsstaat en 
Rechtspleging en de Katholieke 
Universiteit Leuven. Onder de titel 
Naar een nabijheidsrechter? constateren 
de onderzoekers dat de Belgische  
vrederechter pragmatischer, informeler 
en oplossingsgerichter te werk gaat 
dan de kantonrechter.
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aanpassen, flexibel zijn, met mensen 
kunnen omgaan. Steeds meer mensen 
kunnen niet voldoen aan al die eisen, 
worden werkloos of moeten genoegen 
nemen met kleine en als onprettig 
ervaren baantjes. Het is een sociale 
noodzaak om veel aandacht te beste-
den aan groepen die achtergebleven zijn.  
En daarbij zijn veel allochtonen.’

Junger-Tas noemde dan ook de migratie 
als derde factor in de stijging van de 
jeugdcriminaliteit: ‘We hebben die 
voornamelijk ongeschoolde arbeiders 
uit Turkije en Marokko natuurlijk zelf 
binnengehaald. Die hebben hun kinde-
ren niet kunnen opvoeden voor deze 
nieuwe tijd. Veel van hen begrijpen 
nog nauwelijks wat er wordt verwacht 
op de arbeidsmarkt. Een te grote 
instroom van migranten verhoogt, 
vooral in de grote steden, de angst 
voor overlast en criminaliteit. Die in 
stroom is de laatste jaren sterk afge-
nomen, maar wat toeneemt zijn de  
problemen met vooral Marokkaanse 
jongens.’ Een uitspraak met een voor-
spellend karakter. 

Marokkaanse jongens
Een onderzoek naar antisociaal gedrag 
van veertien- en vijftienjarigen, dat 
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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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Josine Junger-Tas was ‘onze’ beroemdste criminologe in de vorige eeuw

THE GRAND OLD LADY: ‘ER IS EEN TIJD GEWEEST DAT  
DE NEDERLANDSE KINDERBESCHERMING EN HET JEUGD-
STRAFRECHT TOT DE BESTE VAN DE WERELD BEHOORDEN’
Hans Smits

Amsterdam – ‘De hardere aanpak 
van jeugdige criminelen, met 
steeds langere vrijheidsstraffen,  
is begonnen in de Verenigde 
Staten. Daar gaat het nog steeds 
door, hoewel er signalen zijn van 
een lichte kentering. De repres-
sieve aanpak is ook sterk toege-
nomen in Groot-Brittannië en je 
zou kunnen zeggen dat Nederland 
zich heeft geschaard onder de 
Angelsaksische landen. In conti-
nentaal Europa is de reactie op 
jeugdcriminaliteit nog veel meer 
gericht op resocialisatie.’ 

Dat vertelde prof. dr. Josine Junger-Tas 
mij in een interview voor het blad 
Binnenlands Bestuur* in oktober 2004. 
Zij was toen 74 jaar en stond bekend 
als de grand old lady van het onder-
zoek naar jeugdcriminaliteit. Zij was 
jarenlang criminologisch onderzoek-
ster bij het Studiecentrum voor 
Jeugdmisdadigheid in Brussel en 
daarna bij het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) waarvan zij aan het einde 
van haar carrière hoofd werd. In 1994 
werd Josien Junger gasthoogleraar in 
Lausanne en in 2002 gasthoogleraar 
aan het Willem Pompe Instituut te 
Utrecht. Zij stierf op 22 januari 2011, 
op 81-jarige leeftijd. De aanleiding tot 
het interview in 2004 was een artikel 
van Junger-Tas, geschreven met twee 
andere hoogleraren, op de opiniepagina 
van NRC-Handelsblad, dat handelde 
over de teloorgang van de jeugdzorg. 
Het artikel begon met de verzuchting:
‘Er is een tijd geweest dat de 
Nederlandse Kinderbescherming en 
het jeugdstrafrecht tot de beste van de 
wereld behoorden.’

Benauwd
In het interview in 2004, wees Junger 
er op dat de sterke toename van de 

criminaliteit, en dus ook van de jeugd-
criminaliteit, plaats vond tussen de 
jaren zestig en de jaren tachtig:  
‘Dat ging in alle landen van de wes-
terse wereld gelijk op met de stijging 
van de welvaart. Er kwamen steeds 
meer dingen die gestolen konden 
worden en dat stelen ging steeds mak-
kelijker.’ Vanaf het begin van de jaren 
negentig begon de criminaliteit zich te 
stabiliseren. Junger in 2004: ‘Op dit 
moment is er eerder een afname. Er is 
wél een stijging van de geweldscrimi-
naliteit, zeker bij jongeren. Meer mis-
handeling en meer diefstal met geweld. 
Maar de zware geweldscriminaliteit 
neemt niet echt toe.’ 

Die laatste constatering is inmiddels 
achterhaald. Juist de zware gewelds-
criminaliteit door jeugdigen, met drugs 
als aanjager, neemt al geruime tijd toe, 
zeker in Nederland. Met een levens-
lange gevangenisstraf voor liquidaties 
als vooruitzicht. Josien-Junger zag in 
2004 ook een toenemende angst voor 
criminaliteit: ‘Criminaliteit en de  
reacties daarop hebben altijd te maken 
met sociale veranderingen. Ik denk 
zelf dat de enorme ontwikkeling van 
de markteconomie naar Amerikaans 
model een belangrijke rol speelt. 
Daardoor is de verzorgingsstaat  
steeds meer onder druk geraakt. Dat 
creëert angst, mensen zijn benauwd 
voor de toekomst, benauwd voor hun 
baan, benauwd voor de toekomst van 
hun kinderen.’ 

Junger-Tas zag ook een relatie met  
veranderingen op de arbeidsmarkt:  
‘De gewone industrie is verdwenen  
of naar andere landen gegaan. 
Daardoor is in Nederland ook de  
ongeschoolde en laaggeschoolde 
arbeid praktisch verdwenen. De eisen 
die werkgevers aan werknemers 
stellen, zijn enorm opgekrikt. Er wordt 
meer opleiding vereist, meer sociale 
vaardigheid, je moet je kunnen 

Junger-Tas samen met de GGD in 
Rotterdam verrichtte, bevestigde  
overigens haar vooronderstelling dat 
het verschil tussen jongeren die wel 
delicten plegen en jongeren die dat  
niet doen, geen direct verband houdt 
met hun etnische achtergrond: ‘In de 
hele wereld spelen bij criminaliteit  
van jongeren steeds dezelfde factoren 
een rol, een gebrek aan opvoeding, 
scholing en binding met de samenle-
ving. De etnische achtergrond speelt 
wel mee bij de opvoeding en het  
bindingsproces. Zo doen veel 
Marokkaanse jongens in Nederland 
van jongs af aan alles wat ze willen.
Ze zijn vaak hun ouders de baas. 
De Marokkaanse meisjes worden daar-
entegen wel kort gehouden en komen 
dan ook niet of nauwelijks in aan-
raking met de politie. Datzelfde geldt 
voor zowel Turkse jongens als meisjes. 

Josine Junger-Tas vervolgde: ‘Het lijkt 
er trouwens op dat Marokkanen, als ze 
op de goede weg zijn, succesvoller 
integreren dan Turken. Dat het integra-
tieproces in het algemeen traag ver-
loopt bij allochtonen, heeft vooral te 
maken met de taalachterstand van 
 tenminste twee jaar die de kinderen 
hebben als ze op hun vierde jaar naar 
school gaan. Omdat veel moeders van 
Turkse en Marokkaanse kinderen geen 
Nederlands spreken en de vaders vaak 
ongeletterd zijn. Die achterstand halen 
ze bijna niet meer in. Die kinderen 
belanden dan massaal in het voorberei-
dend middelbaar beroepsonderwijs. 

Veel allochtone jongens hebben moeite 
met dat schoolsysteem, ze gaan spijbe-
len en verlaten de school voortijdig, 
zonder enig perspectief. Het percen-
tage drop-outs is veel en veel te hoog. 
Dat is ook wat ik in Rotterdam heb 
gevonden. Die schooluitval is een 
ramp en bij Marokkaanse jongens de 
voornaamste oorzaak van criminaliteit 
of a-sociaal gedrag. Er moet naar mijn 

mening alles worden gedaan om dat te 
voorkomen.’

Junger-Tas constateerde ook dat de 
toenmalige minister Donner van 
Justitie de neiging had om geen onder-
scheid meer te maken tussen criminali-
teit van jeugdigen en van volwassenen: 
‘Hij wil eigenlijk alleen nog maar 
investeren in jongeren van wie duide-
lijk is dat ze gemotiveerd zijn, de rest 
moet maar gewoon de straf uitzitten. 
De overgang van jeugdstrafrecht naar 
volwassen strafrecht moet kennelijk 
makkelijk worden gemaakt. De nadruk 
ligt steeds meer op straffen dan op 
resocialisatie. Terwijl iedereen weet 
dat de recidivekans toeneemt na een 
detentie.’ 

*Binnenlands Bestuur is een 
onafhankelijk platform voor de hoger 
opgeleide ambtenaren en bestuurders 
bij de overheid vanaf schaal 8. 

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

Josine Junger-Tas overleed  
22 januari 2011.

‘Die schooluitval 
is een ramp en 
bij Marokkaanse 
jongens de 
voornaamste 
oorzaak van 
criminaliteit of 
a-sociaal gedrag’
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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

Maximum straf vier jaar voor bedreigen burgemeesters 

Wat minister Grapperhaus betreft gaat de beuk erin
Van de redactie 

Den Haag – De beuk gaat erin. 
Minister Ferd Grapperhaus van 
Justitie en Veiligheid gaat de 
ondermijnende criminaliteit 
keihard aanpakken. Het ‘bedrijfs-
proces’ van criminelen moet 
worden verstoord en daartoe 
krijgen politie en het Openbaar 
Ministerie meer mogelijkheden. 
En naar veroordeelde grappenma-
kers die boetes niet betalen wordt 
onderzoek gedaan. En de kosten 
op het vernietigen van in beslagge-
nomen drugs worden op de daders 
verhaald. Het gaat om een concept-
wetsvoorstel dat de minister voor 
consultatie aanbiedt. 

De bewindsman wil ook bepaalde  
chemicaliën verbieden. Het bezit en 
transport hiervan wordt strafbaar.  
Met een maximum straf van zes jaar. 
De grondstoffen komen op een natio-
nale lijst te staan. Het gaat om stoffen 
waarvan geen andere bestemming 
bekend is dan de illegale productie van 
synthetische drugs. Grapperhaus denkt 
dat hij criminelen die deze precursoren 
vervoeren, gemakkelijker kunnen 
worden aangepakt. Nu moet nog maar 
even worden aangetoond dat het om 
grondstoffen voor harddrugs ging. 
Maar straks is alleen al bezit strafbaar 
en kan het productieproces eerder 
worden verstoord. De minister pikt  
het ook niet meer dat personen worden 
bedreigd. Dat neemt Grapperhaus heel 
hoog op en wil er hard tegen optreden. 
De maximum straf moet omhoog van 
twee naar drie jaar. Verschillende  
burgemeesters zijn door criminelen 
bedreigd. Wie nog eens burgervaders, 
wethouders, gedeputeerden en andere 
bestuurders bedreigd, kan rekening 
houden met extra hoge maximum straf 
van vier jaar. 
 
Containerterminals
Havens en vliegvelden hebben een 
grote aantrekkingskracht op 

georganiseerde, ondermijnende crimi-
naliteit. Criminelen dringen op allerlei 
manieren de beveiligde terreinen 
binnen waar containers worden uit en 
overgeladen, op zoek naar illegale goe-
deren als drugs, die in de containers 
zijn verstopt. Hun activiteiten vormen 
een belangrijke schakel in de criminele 
netwerken die illegale drugstransporten  
uitvoeren en ondermijnen de controle 
op de invoer van goederen in het doua-
negebied. Dit is vaak lastig te bewijzen 
omdat zij uit voorzorg bewijsmateriaal 
wegwerken, zo worden mobiele tele-
foons voor aanhouding weggegooid. 
Daarom wil Grapperhaus steviger 
kunnen optreden en illegaal verblijf op 
die terreinen apart strafbaar stellen.  
Er komt een gevangenisstraf van een 
jaar op te staan. Als er sprake is van 
binnendringen, bijvoorbeeld als een 
crimineel een valse pas gebruikt of 
zich verstopt in een bedrijfswagen om 
het terrein op te komen, gaat de maxi-
mumstraf omhoog naar twee jaar.
Om onderzoek te kunnen doen naar de 

achtergrond van deze verdachten en 
hun relatie met (internationale) crimi-
nele netwerken in kaart te kunnen 
brengen, wordt voorlopige hechtenis 
mogelijk. Politie en Openbaar 
Ministerie kunnen dan ook meer 
bewijsmateriaal verzamelen om ver-
dachten in verband te brengen met 
georganiseerde criminaliteit.
 
Kosten
Daarnaast wil de minister de kosten 
die de Staat maakt voor de vernietiging 
van onder andere inbeslaggenomen 
drugs en illegaal vuurwerk op de 
daders kunnen verhalen. Nu is dat nog 
niet mogelijk. De vernietiging van de 
ruim 40.000 kilogram aan illegaal 
vuurwerk die in 2017 in beslag werd 
genomen, kostte alleen het Openbaar 
Ministerie in dat jaar al ruim 2 miljoen 
euro. Met het opruimen van hennep-
kwekerijen was in 2018 5,8 miljoen 
euro gemoeid.
 

Financieel onderzoek
Verder wordt het mogelijk om in meer 
gevallen onderzoek te doen naar het 
vermogen van veroordeelde crimine-
len. De praktijk laat zien dat zij flinke 
geldboetes en schadevergoedingsmaat-
regelen die bij een veroordeling 
worden opgelegd niet altijd betalen, 
terwijl er soms wél aanwijzingen zijn 
dat zij over geld beschikken. Nu zijn er 
nog te weinig mogelijkheden om in die 
gevallen een duidelijker beeld te 
krijgen van het vermogen van de  
crimineel zodat beslag kan worden 
gelegd. Met de maatregel van 
Grapperhaus kan dat straks wel,  
waardoor het mogelijk wordt de  
opgelegde sancties makkelijker uit te 
voeren en criminelen niet zomaar 
onder hun geldstraf uit kunnen komen.
 

Opgespoorde saboteurs worden gevangen gezet. (Foto: Paul Grijpma)

97,5 procent bleef in 2018 om enkel

Enkelband groot succes 
Amsterdam - Elektronische 
Monitoring (ook wel de enkelband 
genoemd) is een ondersteunend 
middel bij het controleren van 
onder voorwaarden in vrijheid 
gestelde justitiabelen aan wie 
een locatieverbod of -gebod is 
opgelegd. 

Cijfers van de reclassering en de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
wijzen uit dat een enkelband in 2018  
in 97,5 procent van de gevallen bleef 
waar hij hoort: om de enkel van een 
drager. Per dag dragen gemiddeld 700 
mensen een elektronische enkelband. 
Totaal in 2018 droegen bij benadering 
4000 delinquenten een enkelband. Dit 
is een toename ten opzichte van 2017, 

toen ongeveer 3500 personen een 
enkelband droegen. Uit gegevens van 
de reclassering en DJI blijkt dat in 
2018 101 personen zich 103 keer 
hebben onttrokken in combinatie met 
sabotage van hun enkelband. Op basis 
van verkregen informatie van het 
Centraal Justitieel Incassobureau is 
bekend (peildatum 11 maart 2019) dat 
97 van de 101 mensen hierna zijn 
opgespoord of zichzelf hebben gemeld. 
Het restant staat gesignaleerd en wordt 
gezocht. Opgespoorde saboteurs van 
de enkelband worden gevangen gezet. 
Daarna wordt bepaald welke precieze 
gevolgen de overtreding heeft. 
Daarnaast wordt bij vernieling van een 
enkelband aangifte gedaan, omdat dan 
sprake is van een nieuw strafbaar feit.
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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 

Platform Kocon, Katwijk
PrisonLAW, Amsterdam
RESO, Amsterdam

BEL BONJO
GRATIS!

0800
3334446

Zorg voor kinderen bij aanhoudingen

HET MOET BIJ DE POLITIE TUSSEN DE OREN KOMEN
Jaap Brandligt 

Amsterdam - Het gebeurde zomaar. 
Collega Paul Grijpma en ik werden 
gebeld of we langs wilden komen 
bij een huis in Amersfoort. Ik heb 
eigenlijk geen idee wie ons belde, 
maar braaf als wij zijn, gingen we. 
Een huis. Een oude motor met een 
zeiltje erover in een betegelde tuin. 
Een open geramde deur.  
De vrouw des huizes op een bank, 
groot van postuur, maar klein van 
de schrik. En achterin een verduis-
terde kamer – de gordijnen waren 
dicht – meer in het donker dan in 
het licht, drie kinderen. Angstige 
ogen. Schuw. Bang voor wat er nu 
weer het huis in kwam. Dat was ze 
immers die ochtend al overkomen. 
De politie ramde de deur open. 
Nam de vader of in ieder geval de 
man die een vaderrol had, mee en 
liet de rest in verwarring achter. 
Bonjo probeerde te helpen, maar 
zeker is dat die schrik de kinderen 
nooit meer echt zal verlaten. Of de 
man echt wat op zijn kerfstok had 
en heeft, is niet zo interessant. Het 
gebrek aan zorg voor de achterblij-
vers was ronduit schokkend. 

Dus toen we het onderzoek dat  
Joni Reef met haar collega  
Naomi Ormskerk gedaan heeft naar 
‘Zorg voor kinderen bij aanhouding 
van ouders’ onder ogen kregen, was 
dat aanleiding om bij Joni langs te 
gaan. Joni Reef is universitair docent 
criminologie bij die afdeling aan de 
Universiteit van Leiden. Het onder-
zoek waarvoor we op stap gingen,  
probeert goede manieren te beschrijven  
over wat politiemensen doen bij aan-
houding van ouders met de kinderen 
die in huis zijn op het moment van 
aanhouding of bijvoorbeeld op school. 
Ze inventariseren wat in binnen- en 
buitenland goede manieren zijn. Het  
is actueel al is het maar omdat ook 
voor Nederland de Raad van Europa  
in 2018 opriep om te vermijden dat 
kinderen bij de aanhouding aanwezig 
zijn. Als dat al niet kan, moet dat kind-
vriendelijk gebeuren. Reef en 
Ormskerk stellen vast dat er in 
Nederland geen officiële politieproce-
dures zijn om kindvriendelijk aan te 

houden. Ook zijn de invallen lang niet 
altijd zorgvuldig gepland en is er nogal 
eens te weinig voorbereidingstijd als 
het gaat om achterblijvende kinderen. 
Of vindt de politie dat in ieder geval. 
Voor Joni Reef is het onderzoek een 
onderdeel van haar bredere onder-
zoeksproject KOS (Kind en Ouder in 
de Strafrechtsketen) waarin een groep 
wetenschappers voor elke fase van de 
strafrechtsketen onderzoekt hoe de 
keten in de gehele breedte kindvrien-
delijker kan worden. Zij coördineert 
het onderzoek en de uitvoering van 
projecten met vaders van achterblij-
vende kinderen. 

Kindercheck
De eerst opkomende vraag na het lezen 
van het rapport is natuurlijk naar de 
voornaamste resultaten. Het antwoord 
van Joni Reef is niet erg bemoedigend. 
‘De voornaamste conclusie is dat we 
op dit moment niet goed voor de  
kinderen kunnen en misschien ook wel 
niet altijd willen zorgen.’ De conclusie 
in het rapport is dan ook ‘dat er veel 
knelpunten zijn bij de aanhouding van 
kinderen, zowel in de aanloop naar de 
aanhouding als tijdens de aanhouding 
en in de nazorg voor de achterblij-
vende kinderen’.  

Er gebeuren ook opbeurende dingen 
lezen we in het rapport. Zo is er in 
2013 een Kindcheck ingevoerd. Daarin 
staat dat en hoe moet worden nagegaan 
of er kinderen betrokken zijn. Reef 
noemt het ‘een quasi formele proce-
dure’. De Kindcheck blijkt bij het 
overgrote deel van de betrokken pro-
fessionals volstrekt onbekend. Ook is 
het te betreuren dat de jeugdagent in de 
re  organisatie bij de politie wegbezui-
nigd is of gewoon verdwenen. Het is 
maar hoe je het wil zien. Deze was een 
kennis   instituut in de wijk. De slotsom 

van Reef en Ormskerk dat het gaat  
‘om bewustwording’ is toch eigenlijk 
wel een magere, tegelijkertijd is het 
winst. Zoals Reef zegt: ‘De blinde  
vlek moet weg. Het gaat niet per se om 
geld, het gaat om aandacht.’ Toch een 
belangrijke conclusie. Bewustwording 
niet alleen bij de politie, maar zoals dat 
tegenwoordig heet in de hele keten.  
Bij de politie, bij de jeugdzorg, bij de 
gemeente. Maar die hebben allemaal 
hun handen vol aan gebrek aan mens-
kracht en geld en dus is er weinig  
prioriteit voor onderlinge afstemming. 

Knuffel
Zoals we in het rapport lezen, is er 
meer aandacht bij wijze van spreken 
voor waar een huisdier moet blijven, 
dan wat er met het kind verder gaat 
gebeuren. Reef beklemtoont dat de 
politie vol zit met goede bedoelingen 
en voornemens, maar dat het leven 
soms sterker is dan de leer. Vaker 
sterker is. Eigenlijk is het te betreuren 
dat het zo vaak vast loopt.  
‘De gemeentes lopen vast.’ De 

crisisopvang is overbelast en onderbe-
zet. Reef en Ormkskerk geven in hun 
adviezen een checkclist – ze noemen 
het actiepunten – voor al die fasen in 
het aanhoudingsproces. Dus voor, 
tijdens en na de aanhouding. Als 
betrokken aanhoudingsinstanties –  
dat is dus inclusief de ketenpartners – 
zich aan die actiepuntenlijsten dan wel 
checklisten houden, dan is er veel 
gewonnen. ‘Het is een manier om een 
duwtje te geven’, aldus Joni Reef. 
‘Iedereen moet het in het eigen 
systeem krijgen’ en in dat van de 
bureaucratie. Het zijn – Reef zegt dat 
terecht – vaak van die kleine dingen. 
Waarom neem je bijvoorbeeld geen 
knuffel mee als je weet dat er een kind 
zit? Eigenlijk kun je veronderstellen 
dat het gewoon – wat is gewoon – niet 
in het systeem zit. Inderdaad. Hoe dan 
ook. Reef en Ormskerk vragen zich af 
waarom het niet belangrijk gevonden 
wordt dat de politie tijdens de aanhou-
ding de tijd neemt om de aanwezige 
kinderen uit te leggen dat het niet hun 
schuld is. En – zeggen ze - vermijd 

Leiden - Ik moet zeggen dat ik het 
ontzettend jammer vind dat het een 
somber en weemoedig stuk in 
deBonjo geworden is. Mijn inzet is 
altijd om optimistisch te blijven.  
We weten nu dat er geen formele 
procedure is en er is wel ruimte voor 
verbetering (bewustwording en 
goede wil bij de juiste mensen: 

Waarom neem je 
bijvoorbeeld geen 
knuffel mee als je 
weet dat er een 
kind zit?

Reactie van Joni Reef, 
universitair docent 
criminologie aan de 
Universiteit van Leiden:

‘Er is hoop,  
er wordt aan 
verbetering  
gewerkt’

handboeien en grove taal zoveel moge-
lijk waar de kinderen bij zijn. Het is 
wat het is: het moet bij de politie 
tussen de oren komen. Dat is wat anders 
en wezenlijker dan afvinklijstjes. 

politiemensen zijn ook vaders en 
moeders) en er zijn in de Tweede 
Kamer vragen gesteld over het rapport. 
De minister is ermee bezig, er is een 
stuk in de krant verschenen en ik heb 
geld voor meer onderzoek. Kortom,  
er gebeurt meer dan in de afgelopen  
tig jaar. Uit bovenstaande stuk klinkt 
vooral door dat het rapport niet gaat 

helpen en het een verloren zaak is. 
Dat vind ik jammer. Zo zie ik het 
niet. En dat zou ik niet willen uitdra-
gen. Ik probeer de mensen binnen 
altijd hoop te geven, en te laten zien 
dat ik voor ze aan de slag ben. Er 
wordt gewerkt aan verbetering.  
ze worden niet vergeten.

Naomi Ormskerk, onderzoekster.

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

Minister geeft gedetineerden de schuld 

Onterechte uitkering bij detentie
Van de redactie 

Het actualiteitenprogramma 
Nieuwsuur kwam met de onthul-
ling dat gedetineerden onterecht 
een uitkering ontvangen hebben. 
Het was groot nieuws. Althans 
volgens de boze buitenwereld. 
Want alles wat met gedetineerden 
te maken heeft, is nieuws tegen-
woordig. Reden voor minister 
Wouter Koolmees (D’66) om aan  
de bel te trekken. 

Hij schreef in een brief aan de Tweede 
Kamer dat als een uitkeringsgerech-
tigde gedetineerd wordt, dat deze ver-
plicht is dit bij het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV),  
de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of 
de gemeente te melden. Dat gebeurt 
klaarblijkelijk onvoldoende want er 
zijn gedetineerden van wie de uitkering 
doorgelopen is terwijl ze binnen zitten. 
Dat gedetineerden het niet meteen 
melden, is niet zo raar. Je wordt opge-
pakt, gaat naar het Huis van Bewaring 
(HvB), soms in beperkingen en hebt 
wel wat anders aan je hoofd dan je af 
te melden. In het verleden werd er bij 
de intake gevraagd wat je allemaal aan 
verplichtingen, voorkeuren en derge-
lijke hebt. De Medewerker 
Maatschappelijke Dienst (MMD) 
regelde dat. Die is weg. Nu doet de 
casemanager dat, maar zoals we allen 
weten is de casemanager behoorlijk 

overbelast en zijn er simpelweg te 
weinig. Nu is er sinds mei 2000 – 
schrijft de minister – een koppeling 
gerealiseerd tussen de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) en de uitkeringsin-
stanties. Deze ontvangen dagelijks van 
DJI nieuwe insluitingen. Daarmee 
moet de keten rond zijn. Dat dit klaar-
blijkelijk niet het geval is, wijt de 

minister niet aan het slecht functioneren 
van DJI. Althans niet in die bewoor-
dingen. De minister schrijft integen-
deel dat het niet uitgesloten is dat 
gedetineerden een uitkering aanvragen 
vanuit detentie en daarmee buiten 
beeld blijven van de gegevensuitwisse-
ling. Daar zijn echter geen voorbeelden 
van gevonden. Dus dat kan het niet 

zijn.Wat hierboven omschreven is voor 
detentie in het binnenland geldt ook 
voor gedetineerden in het buitenland. 
Ook die moeten zelf melden dat hun 
uitkering gestopt moet worden. Hoe 
dat moet als je in bijvoorbeeld Costa 
Rica wordt gedetineerd, is een open 
vraag. Maar ook hier is wel voorzien 
in een vorm van uitwisseling. 

Buitenlandse zaken doet dat voor 
zover de gegevens bij hen bekend zijn. 
Elke maand geeft BZ aan de 
uitkerings instanties een overzicht van 
insluitingsdata. Dan moet ook dat 
kloppen. Dat dit niet gebeurd is tussen 
medio 2016 en medio 2019 geeft te 
denken. De minister verwacht dat het 
om kleine aantallen gaat. Opnieuw: 
veel gedoe om niks. Het is alles bij 
elkaar zeker voor binnenlands ingeslo-
tenen raadzaam te vragen aan de case-
manager of inderdaad is doorgegeven 
dat je ingesloten bent en dat dus de  
uitkering gestopt moet zijn. Aan terug-
betalingsverplichtingen heb je niks en 
al gauw hangt er dan onterecht een 
geur van fraude omheen.

Aan  
terugbetalings-
verplichtingen 
heb je niks en  
al gauw hangt  
er dan onterecht 
een geur van 
fraude omheen

Minister Koolmees sluit niet uit dat uitkeringen worden aangevraagd vanuit detentie. 

Van de redactie

Marbella - Onbekenden hebben 
onlangs ernstige vernielingen aange-
richt bij een dure club in Marbella:  
de nachtclub Momento. Ze kwamen 
stond middernacht aangereden in 
voertuigen van het duurdere segment 
en waren gekleed in hoodies. Met 
golfclubs, honkbalknuppels en andere 
slagwapens bestormden ze de nacht-
club en verwoestten alles wat op hun 

pad kwam. Toen ze door het interieur 
van het etablissement liepen, trokken 
ze alles wat los zat van zijn plaats om 
het kapot te slaan: meubels, verlich-
ting, glaswerk, flessen. Er waren niet 
al te veel klanten aanwezig. Een van 
de medewerkers van Momento raakte 
licht gewond. Momento is één van de 
duurste clubs in Marbella, gelegen 
langs de weg naar Puerto Banús.  
Er zit daar meer dure horeca. Langs 
die weg liet een Saoedische koning 

een kopie van het Witte Huis bouwen: 
de Milla de Oro (gouden mijl). Net zo 
snel als ze binnen waren gekomen 
verlieten ze de club weer. Volgens 
Spaanse media hadden de aanvallers 
hun vluchtroute goed gepland.  
Ze namen niet de dichtbijzijnde oprit 
naar de snelweg A-7 om te vluchten. 
Die kruising had de politie snel 
afgezet toen ze hoorde van de overval 
van klanten die 112 hadden gebeld. 
Ze zijn waarschijnlijk wel over de A-7 

gevlucht. De politie doet onderzoek 
naar de zaak. Er zijn de afgelopen 

Alles kort en klein geslagen in nachtclub Marbella

maanden op meer plaatsen branden 
gesticht in horeca- gelegenheden.

Gezellig in nachtclub Momento.
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Jaap Brandligt

San Francisco – Jaitsen Singh is 
zijn naam. Rachel Imamkhan is 
zijn advocaat. Zij stond eerder 
Romano van der Dussen met succes 
bij, die in Spanje twaalf jaar vast 
zat voor drie zedenmisdrijven die 
hij niet begaan had. Nu steunt ze 
Jaitsen Singh die in Amerika al 33 
jaar in een cel zit. Zonder dat de 
Nederlandse staat een poot uit-
steekt om hem uit de gevangenis  
te krijgen. Ondanks dat zijn niet-
schuld overduidelijk is. De zaak 
Jaitsen Singh gaat over de ver-
oordeling van een Nederlander 
die in de Verenigde Staten een 
gevangenisstraf uitzit voor het 
laten vermoorden van zijn vrouw 
en stiefdochter. De rechtmatigheid 
van de veroordeling wordt door 
verschillende partijen aangevoch-
ten. Jaitsen Janandun Singh is 
een Nederlander van Surinaamse 
afkomst. Zijn vrouw en stiefdochter  
werden op 27 augustus 1983 door 
Singh en zijn zoon aangetroffen 
in de kofferbak van de auto van 
Grace. Zij was doodgeslagen met 
een honkbalknuppel en Daphne 
was met veertien messteken om 
het leven gebracht. Het huis was 
geplunderd. 

In april 1984 werd Singh gearresteerd 
op basis van de verklaring van één 
getuige, Raymond Copas, die op dat 
moment zelf gevangen zat. In 1986 
werd Singh veroordeeld tot 56 jaar cel 
voor het opdracht geven tot de dubbele 
moord. Het vonnis rustte slechts op de 
verklaring van Copas, die zijn getuigenis  
later in een schriftelijke verklaring 
heeft ingetrokken en kort daarna 
omkwam bij een arrestatie. Ook daarna 
zou uit tal van verklaringen en dossier-
stukken zijn gebleken dat Singh 
vrijwel zeker niets te maken had met 
de dubbele moord. De weduwe en een 
broer van een van de vermoedelijke 
daders hebben een verklaring 

ondertekend waarin staat dat de 
Nederlander niet schuldig is aan de 
moorden. De getuigenverklaring 
waarop het vonnis steunde, bleek na 
onderzoek door een privédetective en 
de FBI te zijn gekocht door aanklager 
Dennis Stout, die later vanwege cor-
ruptie al zijn strafzaken moest beëindi-
gen. Een ontlastende getuigenis van de 
destijds 14-jarige zoon van Jainandun 
Singh is altijd buiten het proces 
gehouden. 

Nederlands consulaat
Singh zit opgesloten in de San Quentin 
State Prison bij San Francisco. Sinds 
zijn veroordeling zijn er diverse her-
zieningsverzoeken ingediend, alsmede 

rechtshulpverzoeken aan de 
Nederlandse staat. Die is naar het 
oordeel van Singh jarenlang ernstig 
tekortgeschoten in het bepleiten van 
zijn zaak bij de Amerikaanse justitie. 
Uit stukken die de Volkskrant heeft 
opgevraagd op basis van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur (WOB). 
Bezoeken van het Nederlandse consu-
laat bleven uit, brieven vanuit de cel 
werden niet beantwoord, Nederland 
werkte niet mee aan een mogelijke 
overplaatsing van Singh naar zijn 
vaderland. Vanuit de Tweede Kamer  
is er meermaals aangedrongen op hulp 
van de Nederlandse overheid aan 
Singh. In juni 2018 schreef minister 
van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan 
de Tweede Kamer dat later dat jaar een 
commissie in Californië een besluit 
zou nemen over een vervroegde vrijla-
ting van Jaitsen Singh. In september 
2018 bleek echter dat de desbetref-
fende zitting geen doorgang zou 
vinden. De rol van Nederland bij de 
zaak van Singh kwam in augustus 
2019 weer in de belangstelling, na een 
bezoek van minister Grapperhaus aan 

Crowdfundingactie
Jaitsen Singh is nu 72 jaar. Hij zit nu 
30 jaar en zijn strafrestant is onvol-
doende om zijn straf in Nederland  
uit te zitten en te resocialiseren. 
Slachtoffer van onmacht, slachtoffer 
van onwil en slachtoffer van Haagse 
regelzucht. Er is nog een mogelijkheid. 
Herziening van zijn strafzaak. Dat gaat 
echter geld en tijd kosten. En dat geld 
is er niet. Een lokale advocaat, een 
privé onderzoeker om getuigen op te 
sporen. Hoge proceskosten, want in 
Amerika gaat zoiets niet voor niets. 
Zijn advocaat is een crowdfundingactie 
gestart. Wie daar meer over wil weten: 
Prison Law 020 663 3397. Er loopt 
ook een petitie. Te vinden op  
www.prisonlaw.nl.

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

Jaitsen Singh zit al 33 jaar in een cel. Prison Law staat hem bij

Slachtoffer van onmacht, slachtoffer van onwil  
en slachtoffer van Haagse regelzucht

Singh heeft 56 jaar straf voor opdracht dubbele moord.

Thailand, vanwege de detentie in dat 
land van de Nederlandse voormalige 
coffeeshophouder Johan van 
Laarhoven. Er zijn vragen Kamer in de 
Tweede over gesteld. Dat gebeurde 
ook al eerder namelijk in 2015.  
Ard van der Steur, toen onze minister, 
zegt dan dat Amerika nooit om het 
overnemen van zijn straf heeft 
gevraagd. Dat is evident niet waar, 
want een van zijn medewerkers  
Jaap Koopman heeft afwijzend op 
vragen uit Amerika geantwoord.  
Net als Saskia de Reuver van hetzelfde 
ministerie eerdere pogingen – onder 
meer van de consul-generaal in  
San Francisco – heeft geblokkeerd. 
Kort en goed of eigenlijk slecht dus. 

Zij was 
doodgeslagen 
met een  
honkbalknuppel
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 ‘We luisteren goed naar de samenle-
ving, maar we blijven altijd binnen de 
kaders van de wet en de koers die door 
rechtspraak wordt uitgezet.’

Bart Swier wijst erop dat de ontucht 
meestal in een ver verleden heeft 
plaatsgevonden. ‘Er is vaak geen 
ondersteunend bewijs’. Dat zorgt 
ervoor dat hij cliënten duidelijk maakt 
dat zaken moeilijk bewijsbaar zijn en 
dat het hem ‘enorm zou verbazen’ als 
zijn cliënt ervoor veroordeeld wordt. 
Minister Ferd Grapperhaus van Justitie 
en Veiligheid stuurde in juni 2018 een 
brief naar de Kamer waarin hij conclu-
deert dat er tussen 2015 en 2018 in 
gemiddeld 54 procent van de zeden-
zaken werd afgezien van vervolging. 
In driekwart van die zaken was gebrek 
aan bewijs daarvan het gevolg. Als 
iemand wordt vervolgd voor een 
zedenzaak en er volgt geen veroordeling 
dan zijn de gevolgen voor de vervolgde, 
niet veroordeelde heel vaak groot. 
Swier vertelt over de ontslagen 

adjunct-hoofdredacteur van Kidsweek 
die verdacht werd van het bezitten en 
verspreiden van kinderporno. Hij werd 
door de rechter vrijgesproken, maar zit 
vijf jaar na de politie-inval nog steeds 
werkloos thuis. Elke toekomstige 
werkgever googelt en vindt hem. Het 
aloude gezegd : waar rook is, is vuur, 
doet dan opgeld. 

Vijf procent is vals 
Eva Kwakman legt uit dat een speciaal 
opgeleide recherche op professionele 
wijze onderzoek doet. Er is door het 
Openbaar Ministerie samen met politie 

Bij ongeveer de 
helft van de  
aangiften, is er 
onvoldoende  
bewijs

Ronaldo gaat vrij uit

Las Vagas -Cristiano Ronaldo 
hoeft niet langer te vrezen voor 
vervolging. De openbaar aan-
klager uit Las Vegas heeft beslo-
ten om vanwege gebrek aan 
bewijs geen strafzaak te starten 
tegen de Portugese topvoetballer, 
die in 2009 in het Amerikaans 
gokparadijs een vrouw zou 
hebben verkracht. De vrouw 
meldde zich in augustus vorig 
jaar bij de politie in Las Vegas, 
met het verzoek om het onderzoek 
te heropenen.
Sāo Paulo - De Braziliaanse 
stervoetballer Neymar zal door 
de politie van São Paulo niet 
worden aangeklaagd voor  
verkrachting. Dat meldt de 
Braziliaanse nieuwssite G1. Het 
26-jarige Braziliaanse model 
Najila de Souza beschuldigde de 
voetballer ervan haar op 15 mei 
in een hotel in Parijs te hebben 
verkracht.

Avocaat Swier: ‘Zedenzaken raken alle lagen.

de afgelopen jaren flink geïnvesteerd 
in juist kwalitatief en neutraal onder-
zoek. Dat neemt niet weg dat het rook 
en vuurgevolg ook blijkt uit een andere 
zaak die Bart Swier aanreikt. De zaak 
van een rector van een middel bare 
school die kinderporno bezit. ‘In alge-
mene zin is het door de hoge werkdruk 
bij de zedenpolitie niet ongebruikelijk 
dat de inhoudelijke behandeling enkele 
jaren op zich laat wachten. Dan is de 
verdenking desastreus, ook als iemand 
uiteindelijk wordt vrijgesproken.’ Ook 
al omdat betrokkenen zijn tijd in een 
vijandige bajes in voorarrest zit. Dat 

schaadt emotioneel en maatschappe-
lijk.  
Dan hebben we het nog niet gehad 
over de valse aangiftes van verkrach-
ting. André de Zutter geeft daar cijfers 
over. Vijf procent is vals. Hij voert een 
Frans op die in 2006 werd aangehouden 
op verdenking van veelvuldige ver-
krachting van zijn ex-partner. Hij zat 
zes weken in voorarrest. ‘Hij werd 
vrijgelaten op voorwaarde dat hij geen 
contact meer opnam met zijn ex en 
kinderen. Drie-en-een half jaar later  
is de rechtszaak. ‘Onschuldig,’ zegt de 
rechtbank in Breda. Die vervolgens 

vernietigend oordeelt over het handelen 
van justitie en politie. Hij heeft zijn 
kinderen negen jaar na de valse aan-
gifte niet meer gezien. Zoals Bart 
Swier zegt: ‘Een daad bij een zeden-
zaak laat vaak geen aantoonbaar letsel 
achter. Dat maken zaken moeilijk 
bewijsbaar’. Inderdaad: de moeilijke 
zedenproblematiek.

Behandeling zedenzaken laten lang op zich wachten 

Den Haag - Minister Ferd Grapperhaus 
van Justitie en Veiligheid vindt dat de 
beloning voor een gouden tip die leidt 
tot de arrestatie van topcriminelen 
omhoog moet. Ook steeds meer 
Tweede Kamerleden steunen de 
plannen voor een flink hoger tipgeld. 
De discussie over hogere beloningen 
voor een gouden tip kwam op gang na 
de liquidatie van advocaat Derk 

Wiersum in Amsterdam-Buitenveldert. 
Peter R. de Vries zei dat ‘het beloninkje 
van 100.000 euro’ voor de gouden tip 
die leidt tot de aanhouding van de 
meeste gezochte Ridouan Taghi en 
Saïd Razzouki ‘een fooi is’. ‘Het laat 
de benepenheid zien van justitie’, 
aldus De Vries. Hij suggereerde dat het 
tipgeld omhoog moest naar 2,5 tot 5 
miljoen euro. Kamerleden van 

verschillende politieke partijen denken 
eerder aan een verhoging tot 1 miljoen 
euro. Er zijn geen wettelijke aanpas-
singen nodig voor het verhogen van 
het maximum van tipgeld. In 2017 
werd er 77 keer uitgeloofd, slecht één 
keer uitgekeerd en wel 15.000 euro. 
Vorig jaar werd er 71 keer uitgeloofd 
en niet één keer uitgekeerd.

Meer steun voor hoger tipgeld 

Politiefoto Ridouan Taghi.
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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 herstel

MOORD OF DOODSLAG?  
GERECHTSHOF DEN BOSCH LEGT ZES JAAR MINDER OP!

Arthur van der Biezen
 
’s-Hertogenbosch - Cliënt werd 
ten laste gelegd moord, of te wel 
het doden van een persoon met 
voorbedachte rade, en hoorde bij 
de rechtbank een eis van dertien 
jaren onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf tegen zich eisen. De 
omstandigheden waaronder cliënt 
tot het zeventien maal steken van 
het slachtoffer met een mes was 
gekomen, waren echter zo bijzon-
der dat van de eis van het open-
baar ministerie uiteindelijk weinig 
over bleef. 

In september 2015 wordt het slachtoffer 
in zijn woning aangetroffen met vijf 
steekverwondingen in de borst, één 
steekverwonding in de buik alsmede 
elf steekverwondingen in het linker-
been. Als doodsoorzaak wordt aange-
geven perforatie van de longen met 
functieverlies gecombineerd met 
omvangrijk bloedverlies. In de woning 
van het slachtoffer heeft vervolgens 
een uitgebreid sporenonderzoek plaats-
gevonden waarbij naar voren kwam 
dat door vrijwel het gehele appartement 
gevochten moet zijn nu op wanden en 
meubels bloed en steeksporen werden 
aangetroffen.

Cliënt vertelde nog dezelfde dag na het 
gebeuren aan enkele kennissen wat er 
precies gebeurd was. Dat het slachtoffer 
onder invloed van drugs en alcohol 
was. Dat het slachtoffer woedend werd 
toen cliënt weigerde om drugs voor 
hem te gaan halen. Dat het slachtoffer 
opgefokt naar de keuken liep om 
aldaar een groot vleesmes te pakken en 
dat hij vervolgens woedend op cliënt 

begon in te steken. Met letsel aan zijn 
arm, ontstaan bij het afweren, kreeg 
cliënt in doodsangst het voor elkaar  
het mes om te draaien en de aanvaller 
in de buik te steken. Daarna ging het 
gevecht echter gewoon door en bleef 
de aanvaller op cliënt af stormen.

Géén geheugenopslag
De psychiater concludeerde dat cliënt 
vervolgens ‘reflexmatig’ moet hebben 
gehandeld en dat hij in dat automati-
sche handelen géén geheugenopslag 
meer had. Cliënt kon zich slechts nog 
de eerste steken herinneren en het 
verdere verloop van het gevecht niet. 
Gedragsdeskundigen concludeerden 
dat dit niet ongebruikelijk is bij zeer 
traumatische gebeurtenissen. De recht-
bank geloofde het niet en verwierp het 
beroep op noodweer en stelde dat er 
derhalve evenmin sprake kon zijn van 
noodweer exces en verwierf dus ook 
dat verweer en veroordeelde cliënt tot 
11 jaren onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf. Tijdens het hoger beroep dat 
volgde, liep de zaak gelukkig heel 
anders. Na een uitvoerig pleidooi 
gericht op de onderbouwing van de 
evidente noodweer situatie oordeelde 
het Hof als volgt:
‘Het hof is van oordeel dat verdachte 
op het moment van de aanval door het 
slachtoffer met het mes zich in een 
noodweersituatie heeft bevonden.  
Er is sprake van een ogenblikkelijke, 
wederrechtelijke aanranding van  
verdachte door het slachtoffer en ver-
dachte was genoodzaakt zich hiertegen 
te verdedigen. Door op enig moment 
het lemmet van het mes vast te pakken 
en de hand van het slachtoffer om te 
draaien - ten gevolge waarvan het mes 
in de buik van het slachtoffer is 

terechtgekomen - heeft verdachte de 
grenzen van noodzakelijke verdediging 
niet overschreden. Verdachte bevond 
zich in deze eerste fase van het gevecht 
immers in een (potentieel) levensbe-
dreigende situatie, waarbij hij door het 
latere slachtoffer werd aangevallen 
met een mes. Het voornoemde handelen 
van verdachte voldoet naar het oordeel 
van het hof ook aan de eisen van pro-
portionaliteit en subsidiariteit, zodat 
verdachte ten aanzien hiervan een 
beroep op noodweer toekomt.’

Wel of niet in cassatie?
Een volstrekt andere conclusie dan 
door de drie rechters bij de rechtbank 
getrokken werd. Die waren van 
mening dat cliënt in zijn verklaring 
onbetrouwbaar was en dat op basis  
van wat buren gehoord hadden (door 
de muur) de zaak heel anders verlopen 
zou zijn dan dat cliënt verklaard had. 
Aan het feit dat hij kort daarna het hele 
gebeuren gedetailleerd verklaard had 
tegenover vrienden ging de rechtbank 
gemakshalve maar voorbij. Maar op 
het punt van noodweer exces oor-
deelde het hof dat daar geen sprake 
van zou zijn en legde aan cliënt een 
gevangenisstraf van zes jaren op. 
Een enorme overwinning kan je onder 
meer stellen. Nu komt echter de vraag 
naar boven of er in deze zaak in cassatie 
gegaan moet worden of niet? Juist 
deze week is er arrest gewezen in een 
zaak waarbij de Hoge Raad de zaak 
gecasseerd had. Dat arrest, in een min 
of meer vergelijkbaar geval, luidde op 
het cruciale punt van het noodweer 
exces als volgt:
‘Het hof verwerpt het beroep op nood-
weer, omdat de wijze van verdedigen 
niet in verhouding staat tot de 

aanranding door het slachtoffer. Het 
hof is van oordeel dat de verdachte  
wel een geslaagd beroep op nood-
weerexces toekomt, omdat de aanval 
door het slachtoffer bij de verdachte 
een hevige gemoedsbeweging heeft 
veroorzaakt ten gevolge waarvan de 
verdachte het slachtoffer met een mes 
heeft gestoken. De verdachte is om die 

reden niet strafbaar en wordt ontslagen 
van alle rechtsvervolging”.
Een gedurfde uitspraak die hoop geeft 
voor mijn cliënt en die er wellicht toe 
leidt dat we ook in zijn zaak cassatie 
zullen aantekenen. Wordt vervolgd…

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

EEN GEBOREN KLASBAK
Een jongen lang geleden geboren

Verder in de tijd alle realiteit verloren
Dus naar de flikken om te verhoren
Ze houden je vast, je bent bevroren

Advocaten en rechters die samen horen
Sluiten je op in een huis vol sensoren

Met hier en daar een kleine toren
Zo heb je mensen die willen scoren

Om directie en cipiers te kunnen bekoren
Want hier mag je de rust niet storen
Wat vraagjes hier een puzzel daar

Ik noem ze gewoon de psycho monitoren

Bepalend in welk vakje je zal behoren
Bij al die deugnieten die samenhoren

Dan na vele therapies herboren
Met vorming en lessen als toebehoren

Om als vroeger te worden
Die jongen lang gelden geboren

Ronny van Dorst, PI Leuven
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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

Een probleem? Bel Bonjo!
Gratis nummer 0800 3334446
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Stidag, Zwolle
Straat Consulaat, Den Haag
Surant bezoekersgroep, Almere

Dini van het Noorden

‘Onderwijs,’ zei onlangs een kennis 
tegen me, ‘onderwijs is zo belang-
rijk. Hoe meer je leert, hoe meer 
kansen je hebt in het leven. En 
kansen moet je niet laten liggen.’ 
‘Je hebt helemaal gelijk,’ ant-
woordde ik. ‘Maar wat, als het niet 
zo goed lukt met leren? Wat, als 
de leerstof je te moeilijk is, of het 
tempo van de lessen te hoog?’  
Zijn antwoord was duidelijk:  
‘Detijd aanpassen aan het tempo, 
en verder nooit vergeten dat leren 
niet alleen hoeft af te hangen van 
een examen. Omdat zelfontwikke-
ling ook belangrijk is. En daar zijn 
geen diploma’s voor nodig,’ zei hij.

Maar leren is niet altijd leuk. De les-
boeken zijn niet voor iedereen boeiend, 
de leerstof kan moeilijk zijn en de 
tijdsdruk frustrerend. En bij ons op 
afdeling Onderwijs moeten we, of we 
willen of niet, wél altijd rekening 
houden met de tijd. Gedetineerden 
leven constant met de klok. Elke acti-
viteit ligt immers vast in het dagpro-
gramma. Het hangt van de dagbesteding 
van de gedetineerde af hoe lang een les 
duurt. Meestal is dat een uur. Toch 
maken wij ons aan de taaltafel niet zo 
druk om de tijd. Tijdsdruk en haast 
betekenen stress, en dat is niet goed 
voor het leren. 

Komt een taaloefening niet af, of lukt 
het niet een hoofdstuk helemaal uit te 
lezen? Dat is geen ramp, we gaan de 
volgende keer wel weer verder. En 
steekt, om wat voor reden dan ook, bij 
een cursist de stress toch onverhoopt 
de kop op dan gaan we even praten. 
Hij kan dan zijn verhaal even kwijt,  
en praten is óók goed voor de taal-
ontwikkeling, per slot.

Heimwee-ogen
Laatst vroeg een gedetineerde of ik als 
taalvrijwilligster zélf ook iets leerde  
op afdeling Onderwijs. En ja, ik leer 
zelf ook veel. Ik heb van verscheidene 
gedetineerden bijvoorbeeld kookles 
gehad. Theoretisch weliswaar, maar 
toch. En ik kreeg gratis en voor niets 
verhalen over de thuislanden van 

gedetineerden die met heimwee-ogen 
over hun vaderland vertelden. En over 
hun vlucht naar ons veilige land, waar 
de mensen, de cultuur en de wetten zó 
onbegrijpelijk anders zijn. Van een 
musicus leerde ik het een en ander 
over klassieke muziek. 

En van iemand die met zijn cursus 
Veiligheid Checklist Aannemers 
(VCA) bezig was, leerde ik over  
veiligheidsmaatregelen in de bouw.  
En naast dat alles leerde ik ook over 
kameraadschap en saamhorigheid 
tussen gedetineerden. En over zorg-
zaamheid. Zoals het delen van een zelf 
gekookte maaltijd. Het helpen bij huis-
werk. Niet elke anderstalige is laagge-
letterd, en ik ontdekte dat verscheidene 
cursisten in het bezit zijn van een 
behoorlijke algemene kennis die ze 
ook best willen delen. Deze gedeti-
neerden gaan regelmatig naar de 
bibliotheek. Want onze bieb is er niet 
alleen voor de leuke tijdschriften of 
spannende boeken, maar heeft ook 

Om stap voor stap vooruit te komen

DE BIKKELS DIE ELKE KANS GRIJPEN

veel te bieden bij zelfstudie en alge-
mene ontwikkeling. Als taalvrijwilligster 
leer ik zelf dus ook veel op afdeling 
Onderwijs. Maar er zijn ook zaken 
waar ik nooit veel over hoor. De zware 
criminaliteit, agressie, drugs, drank, 
vechtpartijen, manipulatie en machts-
misbruik. Zaken waar naar mijn 
mening geen mens gelukkig van kan 
worden, maar op Onderwijs merk ik 
vrijwel nooit iets van die kant van 
gedetineerden. Bij ons komt men om  
te leren, per slot. ‘Hoe meer je leert, 
hoe beter,’ zei de kennis met wie ik 
laatst over onderwijs sprak. ‘Je hebt er 
je hele leven profijt van.’ Hij heeft 
gelijk en daarom vind ik het zo mooi 
om laaggeletterden te helpen met lezen 
en schrijven, en anderstaligen bij het 
leren van onze taal. Het is juist deze 
kwetsbare groep die ik het zo gun de 
achterstand op het gebied van taal  
grotendeels weg te werken. Het zijn  
ook vaak deze cursisten die niet gauw 
afhaken, maar doorgaan met leren.  
De doorzetters. De bikkels die niet 
opgeven maar elke kans grijpen om  
te leren. En om stap voor stap vooruit 
te komen. 

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

‘Je hebt er je hele leven profijt van.’

‘Ik heb van  
verscheidene  
gedetineerden 
bijvoorbeeld 
kookles gehad’

GOED GEWETEN
Daar zit ik dan

Midden in de nacht
Het is al laat

En nog lang niet stil
Ik heb mijn best gedaan

Vandaag de dag
Het ging beter dan
Ik had verwacht
Koffie als ontbijt

En schuif aan
Bij het groepsgesprek
Het onderwerp is tbs

De meesten kijken er tegenop
Daar kijk ik niet meer vanop
En ben de aangewezen man

Ik weet er het een en ander van
Drie maal is het me opgelegd

En voor de tweede keer 
moet ik eraan geloven

agressie wordt vaak uitgelokt
maar dat staat niet in het rapport
wel antisociaal en schizofreen
of paranoïde en hoog recidief
nooit hoogbegaafd en creatief

dat is te positief
voor een geesteszieke crimineel

want die neemt geen deel
aan het grote geheel

omdat je werkloos bent
en dus nutteloos

of hopeloos
dan is de maatschappij meedogenloos

had ik dat 20 jaar 
eerder geweten
dan had ik hier 
nu niet gezeten

C.E. van der Sluijs Schiphol
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ruim twintig jaar alleen groei was en 
ook beleidsmatig alles omvangrijker 
werd. Een langzaam proces dat er toe 
leidde dat er veel stabiliteit en struc-
tuur in de gevangenissen ontstond.  

En structuur is zeker niet onbelangrijk 
in een organisatie waar het gaat om 
veiligheid en discipline. Eric Nijman: 
‘En toen kwam de krimp en niet zo 
zuinig ook. En niet alleen in de 
bajesen, maar ook bij de Tbs- en de 
jeugdinrichtingen, die van honderd 
procent naar dertig procent terug-
gingen in capaciteit.’ Het leidde ertoe 

Total Training Service, Rotterdam
Vereniging Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden, Alkmaar
Vereniging Vrijwilllige Hulpverlening Gedetineerden, Zuid-Scharwoude
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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

Samenwerking met vrijwilligersorganisaties heeft enorme vlucht genomen

Baas van alle bajesen is streng maar rechtvaardig 

Eric Nijman is prettig verbaasd over samenwerking met vrijwilligers. 
(Foto: Paul Grijpma)

Jaap Brandligt en  
Paul Grijpma

Den Haag – Hoog in de toren 
van Justitie in Den Haag zit de 
centrale van het gevangenis-
wezen, de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI). Een van de 
bazen daar is Eric Nijman. En 
dat is niet zo maar iemand, hij 
werkt al meer dan veertig jaar in 
alle standen in boevenland. Hij 
had onder meer de leiding in de 
Bijlmerbajes en in de Zaanbajes. 
Nu is hij plaatsvervangend divi-
siedirecteur Gevangeniswezen en 
Vreemdelingenbewaring op het 
ministerie van Justitie en Veilgheid. 

We trappen af met: De beschaving 
van een land kun je afmeten aan de 
wijze waarop dat land met zijn gedeti-
neerden omgaat. ‘Ja, maar dat geldt 
andersom ook. Dat de beschaving van 
die gedetineerden ook wel maakt hoe 
zij worden ontvangen door diezelfde 
samenleving. Dat vergeten we wel 
eens te zeggen, het is wederkerig.’

Eric Nijman vindt dat het gedrag en 
de omgangsvormen in detentie door 
gebrek aan respect er niet beter op 
zijn geworden. ‘En ja, dan gaan wij 
als systeem daar op reageren, verhar-
ding dus. De gedetineerde wordt  
problematischer, accepteert weinig  
en voelt zich slecht behandeld. Het 
gebrek aan respect en het slechte 
gedrag buiten de bajes en vooral in  
de grote steden wordt niet geaccep-
teerd en dat zie je ook terug in binnen 
onze muren. Wij grijpen daar op in. 
Er gaat geen week voorbij of we 
treffen telefoons en andere contra-
bande aan en dan moeten ze ons niet 
kwalijk gaan nemen dat wij veel meer 
gaan spitten. Het zijn een paar 
jongens die het doen, maar het leidt 
wel tot onrust op de hele afdeling van 
zo’n 24 man. Als het systeem op de 
leef-afdeling zichzelf niet corrigeert 
dan moeten wij dat doen en dan gaat 
de boel overhoop en zetten we een 
speurhond in. Dat moet wel, anders 
wordt het onbeheersbaar. En dat is 

een trent.’ Nijman is streng maar 
rechtvaardig en vindt dat er in het 
voortraject veel meer moet gebeuren 
en dan heeft hij het over de ouders,  
de familie en vrienden. In het voortraject 
moet de bal niet te snel naar de 
gezagsdragers worden toegespeeld. 
Maar in dat sociale netwerk moet 
natuurlijk wel de nodige veerkracht 
zitten. Nijman:  
‘De mores krijg je niet mee van de 
wijkagent, maar van je sociale omge-
ving. En dat begint al bij de mevrouw 
of meneer die het trapveldje oploopt 
en tegen de jeugdigen zegt dat het al 
na tienen is en dat het misschien tijd 
is om naar huis te gaan.’ 

Krimp
Nederland heeft vijftig locaties verspreid 
over het land en met een personeels-
bestand van ruim 13.000 medewerkers 
is DJI een van de grootste overheids-
organisaties van het land. Jaarlijks 
gaan ruim 37.000 justitiabelen, zoals 
DJI ze noemt, in en uit de bajesen. 
Eric Nijman heeft interessantere 
cijfers. Zijn organisatie is sinds de 
jaren tachtig alleen maar gegroeid.  
In die jaren waren er 3100 cellen.  
Dat is toegegroeid naar 14.000 plaat-
sen in 2000. Dat betekent dat er in 

dat maar liefst twintig inricht ingen in 
relatief korte tijd van 2014 tot 2015 
en in 2019 (Almere) werden gesloten. 
En ook de beroemde Bijlmerbajes 
ging dicht. En als dan ook nog een 
paar duizend mensen van de 8000 á 
9000 man die wij hadden worden 
overgeplaatst dan kost het echt een 
paar jaar voordat er weer stabiliteit is 
in die inrichtingen. Je moet die 
mensen de tijd geven. Dat gebeurde 
allemaal onder VVD-staatssecretaris 
Fred Teeven. Ik ben directeur geweest 
in Zaanstad. Ik heb daar vijf bloed-
groepen gehad, mensen die van alle 
kanten kwamen, uit Zwaag, Haarlem, 
Almere en Heerhugowaard. maar het 
waren bij elkaar wel een zo’n duizend 
jaar ervaring. Maar ze kenden elkaar 
niet. Toen ik in 2018 daar weg ging 
was er nog steeds sprake van een ken-
nismakingsperiode. En je moet niet 
vergeten dat het voor die mensen daar 
die vijftien tot twintig jaar in de 
koepel in Haarlem hebben gewerkt 
een schok moet zijn geweest om 
opeens met nieuwe collega’s in een 
nieuw gebouw te zitten. Geef de 
directeur met zijn medewerkers wat 
ruimte voor ordening zodat het stof 
kan neerdalen. Dat heeft tijd nodig’
En dat geldt volgens Nijman ook voor 
de scholing van het personeel. Nu de 
krimpperiode achter de rug is, ziet 
Nijman weer kansen. Want krimpen 
en tegelijkertijd opleiden was heel 
verwarrend. ‘Nu krijgen we in de 
komende periode honderd miljoen 
euro voor scholing ter beschikking. 
We zijn bezig extra mensen aan te 
stellen en hebben met de inrichtingen 
afgesproken dat de mensen intern en 
extern opleidingen kunnen volgen.’ 
Voor Eric Nijman is stabiliteit de 
hoogste prioriteit. ‘Er was sprake van 
gedwongen mobiliteit. Nu zijn we 
weer op zoek naar die stabiliteit.  
We moeten terug naar een nieuw 
evenwicht. Die vijf bloedgroepen in 
Zaanstad moeten één bloedgroep 
worden. We zijn weer op de goede weg.’

Enorme vlucht
Uiteraard komt de rol van vrijwilli-
gersorganisaties in het 

gevangeniswezen op tafel. En daar 
heeft Nijman heel goed nieuws over.  
‘In relatief korte tijd dat wij met vrij-
willigersorganisaties in de slag zijn 
gegaan, heeft die samenwerking een 
enorme vlucht genomen. Eigenlijk…
om eerlijk te zijn had ik gedacht dat 
er in het gevangeniswezen veel meer 
weerstand zou zijn om überhaupt te 
werken met vrijwilligers. Maar ik heb 
zelfs het tegendeel ondervonden.  

In de Zaanbajes heb ik het ook gezien 
en gemerkt. De organisatiegraad van die 
clubs daar in de regio is heel goed. Het 
heeft me prettig verbaasd dat de ontvan-
kelijkheid van het gevangeniswezen 
voor het fenomeen van vrijwilligers 
gewoon bijna vanzelfsprekend was. 

Zie ook pag. 20 en 25

‘Het zijn een paar 
jongens die het 
doen, maar het 
leidt wel tot  
onrust op de  
hele afdeling’

‘Ik had gedacht 
dat er in het  
gevangeniswezen 
veel meer weer-
stand zou zijn 
om überhaupt te 
werken met  
vrijwilligers’

De redacteuren Jaap Brandligt en 
Paul Grijpma spraken bajesenbaas.
(Foto: Dini van het Noorden)
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en waarden houden en daarmee resoci-
aliseren. Er moet aandacht zijn voor de 
interne veiligheid van de inrichtingen. 

Vrijwilllige Hulpverlening aan (ex-)Gedetineerden, Leeuwarden
When the eagle learns to fly, Den Haag
Young in Prison (YiP), Amsterdam

BEL BONJO 
GRATIS!
0800 

3334446

Personeel heeft geen tijd, geen contact met gedetineerden 

KWALITEIT GEVANGENISSEN ONDER DRUK
Van de redactie 

Den Haag - De inspectie justitie en 
veiligheid van het gelijknamige 
ministerie heeft in 2017 onderzoek 
gedaan naar de kwaliteit van de 
taakuitvoering binnen het gevan-
geniswezen. De inspectie doet 
belangrijke uitspraken op basis  
van onderzoek in zes gevangenissen. 
De conclusies gelden – vindt de 
inspectie – voor het gevangenis-
wezen als geheel. De kwaliteit  
is onder de maat, vindt de inspec-
tie. Er zijn problemen met de 
interne veiligheid, met de omgang 
met gedetineerden en de beschik-
baarheid van voldoende goed 
opgeleid personeel.   
   

De inspectie stapelt nog wat op. Het 
merendeel van het gevangenispersoneel 
heeft te weinig tijd om de reguliere 
taken binnen de instellingen goed aan 
te kunnen pakken. Er is te weinig 
contact met de gedetineerden. 
Daardoor zijn de medewerkers niet 
meer in staat vroegtijdig te signaleren 
dat er zaken escaleren of onveilig zijn. 
Er is gebrek aan personeel en daarmee 
onvoldoende toezicht op gedetineerden 
en er is een toename van het aantal 

agressie-gerelateerde incidenten. Er  
is te weinig moderne technologie om 
te voorkomen dat er contrabande  
binnenkomt of deze zelfs maar op te 
sporen. Dat is een hele waslijst 
waaraan de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) moet gaan werken. 
Voeg daarbij dat er meer en meer  
gedetineerden zijn met psychische  
en gedragsproblemen. Medewerkers 
voelen zich daarbij onveilig. 

Adequate inschatting
Het nieuwe beleid dat gedetineerden 
zich zelfstandig mogen verplaatsen 
binnen de inrichting, maakt het ook al 
niet safer. Dat kan alleen – zegt de 
inspectie – als er voldoende personeel 
is en goede techniek. Allemaal niet 
dus. De inspectie vindt het belangrijk 
dat medewerkers een goed beeld 
hebben van de gedetineerden, de  
doelgroep, dat ze deze goed in beeld 
hebben. Daar hoort een adequate 
inschatting van de vrijheid die gedeti-
neerden aankunnen, bij. Dat is alle-
maal niet het geval. De inspectie vindt 
dat de problemen zoals hierboven 
beschreven risico’s opleveren voor  
de veiligheid van het personeel en  
van de gedetineerden. Op lange termijn 
ziet de inspectie risico’s voor de effec-
tiviteit van de gevangenisstraffen en als 
gevolg daarvan het terugdringen van de 
recidive. Het hoofd van de inspectie, 
mr. Gertjan Bos, geeft wel wat verkla-
ringen voor al deze ontwikkelingen, 
deze negatieve ontwikkelingen. Hij 
noemt de afnemende capaciteits-
behoefte en de opdracht om fors te 
bezuinigen. Het gevolg is geweest dat 
het penitentiaire regime versobert is, 
dat het meerpersoonscelgebruik is geïn-
tensiveerd, dat het dagprogramma is 
ingekort, dat de personeelsformatie 

Er zijn ook eenpersoonscellen waar gewoon een stapelbedje wordt ingezet.

Er is gebrek aan 
personeel en 
daarmee  
onvoldoende  
toezicht op  
gedetineerden

Personeel moet 
de maatschappij 
beveiligen tegen 
mensen die een 
bedreiging  
vormen

– zoals Bos het fraai uitdrukt – neer-
waarts is aangepast. Zaken die door 
Bonjo herhaaldelijk onder de aandacht 
zijn gebracht. 

Cellentekort
Gertjan Bos heeft bij het kijken naar de 
gevolgen specifiek gekeken naar de 
personele bezetting, het borgen van de 
interne veiligheid en de omgang met 
gedetineerden. Terecht constateert de 
inspectie dat het werken in een gevan-
genis veel eist van medewerkers. Zij 
moeten de maatschappij beveiligen 
tegen mensen die een bedreiging 
vormen, zij moeten gedetineerden 
zover krijgen dat ze zich aan normen 

Afrondend: door de veranderingen in 
de personele bezetting zijn de interne 
veiligheid en de omgang met gedeti-
neerden onder druk komen te staan.  
De feitelijke korte termijn problematiek 
ingegeven door de drang te bezuinigen 
leidt er nu bijvoorbeeld toe – maar dat 
staat nog niet in het inspectierapport – 
dat overwogen wordt eenpersoonscel-
len in Lelystad om te bouwen tot 
tweepersoons. Er dreigt een cellente-
kort. Hoe dwaas kan het dan zijn dat 
recent bijvoorbeeld Almere dicht 
gegaan is. Hier ging de cost zoals zo 
vaak voor de baet uit.

Zie ook pag. 19 en 25

Rechtszaak tegen Taghi zonder pers en publiek
Van de redactie

Amsterdam - De inleidende zittingen 
in het proces tegen Ridouan Taghi en 

zijn vermeende criminele organisatie 
waren onlangs niet toegankelijk voor 
pers en publiek. Het besluit om de  
zittingen achter gesloten deuren te 

houden, noemt de rechtbank 
Amsterdam als gevolg van de moord 
op Derk Wiersum. ‘Deze geplande 
inleidende zittingen vonden plaats 

zeer kort nadat een van de advocaten 
die bij de strafzaak betrokken was op 
straat werd doodgeschoten,’ schrijft 
de rechtbank. ‘De implicaties van 

deze gebeurtenis zijn op dit moment 
nog niet volledig te overzien.’  
Het proces vond plaats in de extra- 
beveiligde zaal van de rechtbank op 
Schiphol. De inhoudelijke behande-
ling van de zaak wordt pas volgend 
jaar verwacht.
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Zorgconcept, Monnickendam
Stichting Duurzame Bewustwording, Eindhoven
Stichting Re-Boost, Amsterdam

088 1260600

FRAUDEZAKEN
WITWASSEN
VERMOGENSDELICTEN

BEL BONJO
GRATIS!

0800
3334446

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

Oproep vanuit de PI Lelystad 

LAAT JE SNOR STAAN VOOR HET GOEDE DOEL 
R.Vorstenbosch

Lelystad - Helaas kennen we  
allemaal wel iemand die ooit met 
kanker of zelfmoord in aanraking  
is geweest. Daarom leek het ons 
een goed idee om in november 
mee te doen met Movember.  
Wij van afdeling E in PI in Lelystad 
gaan met plus minus 30 gede-
tineerde en 6 Piw’ers onze snor 
laten staan om zo bewust stil te 
staan wat kanker en zelfmoord in 
sommige levens aanricht. 

Ook willen een aantal van ons graag 
geld doneren aan de Movember foun-
dation. Tevens proberen we zoveel 

mogelijk mensen van buiten af te laten 
doneren en mee te laten doen met dit 
initiatief. Wij willen de Bonjo bedan-
ken voor het plaatsen van dit artikel  
en proberen om zo zoveel mogelijk 
PI’s mee te laten doen met dit initiatief. 
Binnen onze PI is het al aardig overge-
waaid, er zijn al meerdere afdelingen 
die mee doen. Voor degene die niet 
bekend zijn met Movember kunnen 
terecht op google en simpelweg op 
Movember zoeken. Je wordt dan direct 
door verwezen naar de Nederlandse 
variant van de website. Voor degene 
die dat niet kunnen: Movember staat 
voor prostaatkanker, teelbalkanker en 
zelfmoordpreventie. 

Saamhorigheid  
Ikzelf ben de voorzitter van de  
Gedetineerdencommissie (Gedeco) 
van de PI Lelystad en wil de gedeco’s 
van de andere PI’s vragen om zichzelf 
hiervoor in te zetten. Uiteraard kunnen 
jullie zelf je eigen goede doel kiezen 
en hoeven jullie niet de Movember 
foundation te steunen. Het leuke van 
dit is dat je met je hele afdeling jezelf 
ergens voor inzet, het is tevens goed 
voor de saamhorigheid op de afdelingen. 
En op zondag 1 december het met zijn 
allen afsluiten en iets leuks organiseren 
voor alle deelnemers. Wij hebben de 
directie om een bijdrage gevraagd.  
Zo kunnen jullie ook jullie directieleden 
vragen voor een leuke bijdrage. Wij 

hebben een bingo en kookproject, ook 
laten wij een fotograaf komen en maken 
een mooie groepsfoto voor later. En 
voor degene die willen, kunnen we de 
foto eventueel inzenden naar de Bonjo 
voor het eindresultaat. Wij hopen dat 
jullie op 1 november met ons van start 
gaan en massaal onze snor laten staan 
en geld inzamelen. Zo kunnen we toch 
mooi iets goeds doen, zelfs vanuit 
de positie waar we nu zijn. Als jullie 
vragen hebben over dit project laat het 
ons weten. 

Initiatiefnemers, 
R. Vorstenbosch & N. Wartenbergh 
of schrijf naar de Gedeco voorzitter 
in PI Lelystad R. Vorstenbosch

WAT IS HET 
ALLERERGSTE?

Wat is het allerergste
Van zitten in het gevang?

Dat je alles kwijt bent
En voortdurend bang?

Dat je nu een crimineel bent
Al dan niet terecht

Dat onrecht is gedaan
(de vraag is dan aan wie?):

Het recht moet nu geschieden
Al lukt dat soms ook niet

Dat alles maar hier binnen
Saaie routine is

Of het kwijt zijn van je liefje
Dat is een groot gemis!

Dat je lang moet wachten
Voor je weet wat er gebeurt

Of dat bewakers vinden

Bij elke vraag: je zeurt
Dat je ook je ouders 
familie, wie dan ook 

voor schut gezet hebt met
een gordijn van rook?
dat je niet meer weet

wat waarheid is of niet
en of het eerlijk is
wat er is geschied?

Dat het eten smerig smaakt,
Gebrek aan vitamien

Of bij het zien van iemand
Meteen maar telt tot tien?

Dat je toch niet veilig bent,
Met dood worden bedreigd

Is dat verdiend
Het loon dat je nu krijgt?

Dat je steeds meer twijfelt
Wie of je zelf wel bent?

Emotioneel een wrak
In plaats van ‘stoere vent’

Dat je niet kunt slapen
Op het harde bed;

Een matras van steen
Voor jou daar neergezet
Dat je niets kunt doen

Dan wachten op de dag
Dat het zover is

Dat je naar buiten mag?

@ E. van Delft, 2019

KROONGETUIGE ZEGT  
CONTRACT OP MET JUSTITIE 
Van de redactie 

Kroongetuige Nabil B. heeft een 
contract met justitie over zijn 
bescherming eenzijdig opgezegd. 
Dat kan van invloed zijn op het 
Marengo-proces waar verschil-
lende verdachten terecht staan 
voor meerdere liquidaties. B. 
voelt zich belazerd door het Team 
GetuigenBescherming (TGB) van 
justitie en weigert nog langer met 
het team samen te werken, aldus 
De Telegraaf. 

Het conflict komt voort uit het feit  
dat B mogelijk wordt overgeplaatst 
naar een Huis van Bewaring (hij zit 
nog in voorarrest) waar veel minder 
mogelijkheden voor beveiliging zijn. 
B. verblijft momenteel in een speciale 
vleugel van de PI in Vught. Dat deel 
is speciaal bedoeld voor kroongetuigen 
en wordt extra beveiligd. Daar zou B. 
dus uit moeten vertrekken. Mogelijk 
zou hij dan in een Huis van Bewaring 
terecht kunnen komen waar ook ver-
dachten van het Marengo-proces 
gedetineerd zitten. Het is nog niet  
duidelijk welke consequenties het 

opzeggen van het contract door  
Nabil B. zal hebben voor het 
Marengo-proces. Naast het contract 
over de bescherming heeft B. ook een 
overeenkomst gesloten over zijn  
strafvermindering. (In ruil voor zijn 
verklaringen over de organisatie van 
Ridouan Taghi gaat het Openbaar 
Ministerie 12 jaar cel tegen B. eisen 
voor zijn betrokkenheid bij 2 liquida-
ties.) De ruzie tussen B. en het TGB 
hoeft nog niet te betekenen dat de 
kroongetuige als verloren beschouwd 
moet worden voor het Marengo-
proces. Zijn reeds eerder afgelegde 
verklaringen zijn gewoon bruikbaar. 
Wel kan B. weigeren nog verder te 
verklaren of op de zittingen van het 
proces te verschijnen. Vooralsnog 
heeft B. niet te kennen gegeven te 
willen stoppen met verklaren.

Hoge prijs
Naast ontsleutelde pgp-berichten, 
spelen volgens het Openbaar 
Ministerie de verklaringen van  
kroongetuige Nabil B. een heel 
belangrijke rol in de bewijsvoering. 
B. heeft Ridouan Taghi samen met 
Saïd Razzouki aangewezen als 

opdrachtgevers van meerdere liquida-
ties. Het tweetal staat al maanden op 
de Nationale Opsporingslijst, maar 
nog steeds ontbreekt ieder concreet 
spoor. B. betaalde een zeer hoge prijs 
voor het afleggen van zijn verklarin-
gen: zijn onschuldige broer Redouan 
werd vorig jaar op 29 maart door een 
huurmoordenaar doodgeschoten in 
zijn kantoor in Amsterdam-Noord.  
Na de moord op de onschuldige broer, 
moest een andere broer van B., die 
een hoge functie beklede bij KPMG 
halsoverkop uit zijn huis in Den Haag 
worden gehaald. Achteraf heeft justitie 
toegegeven dat de inschatting van de 
dreiging voor de familie van kroonge-
tuige Nabil B. niet goed is geweest. 
Het Openbaar Ministerie blunderde, 
volgens De Telegraaf in dit dossier 
ook door een foto van kroongetuige 
Nabil B. te verstrekken aan de  
advocaten van de verdachten van  
het Marengo-proces. Het portret  
verscheen daarop – geblurd – in de 
media. Binnen justitie zegt niemand  

te begrijpen waarom Nabil B. op dit 
moment afziet van beschermende 
maatregelen, aldus De Telegraaf.

HUMOR OM TE LACHEN

Peter staat voor de rechter omdat 
hij zijn vrouw heeft doodgeschoten, 
toen hij haart met en vreemde 
man in bed aantrof. ‘Waarom 
heeft u eigenlijk uw vrouw neer-
geschoten?’ wil de rechter weten. 
‘Ach,’ zegt Peter, ‘het leek me 
handiger om één keer mijn vrouw 
dood te schieten dan iedere week 
een andere vent.’
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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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Wet en beleid Openbaar Ministerie (OM) zijn hardvochtig en onredelijk 

VERVANGENDE HECHTENIS BIJ 
DE SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL: BIZAR
Jaap Brandligt 

Amsterdam - 
Slachtofferbescherming en slacht-
offerhulp. Daar is niets mis mee, 
integendeel. De wetgever en de 
beleidsmakers hebben volkomen 
terecht de afgelopen jaren in toe-
nemende mate oog gekregen voor 
de positie van slachtoffers in het 
strafproces. Maar hoewel terecht, 
dit wil niet zeggen dat alle regels 
en plannen ook goede regels en 
plannen zijn. In een niet gering 
aantal gevallen leidt de steeds 
betere rechtspositie van het slacht-
offer tot situaties die alles met 
leedtoevoeging en niets meer met 
slachtofferbescherming te maken 
hebben. Dit raakt niet alleen de 
daders in negatieve zin, ook slacht-
offers hebben daar weinig aan. 
Vooral bij oplegging van de scha-
devergoedingsmaatregel komen 
situaties voor die in ieder geval 
mijn rechtsgevoel tarten.
 
Hoe zit het? De rechter geeft de staat 
de opdracht om het bedrag van de 
schadevergoeding te incasseren,  
zodat het slachtoffer niet zelf zijn 
schade hoeft te halen bij de dader.  
De wet schrijft hierbij voor dat de 
rechter moet bepalen dat als geen  
volledige betaling volgt, vervangende 
hechtenis wordt toegepast. De wet en 
het beleid van het Openbaar Ministerie 
(OM) zijn hardvochtig en onredelijk  
te noemen. Om die reden heeft menig 
advocaat een kort geding aangespannen 
tegen de Staat der Nederlanden. 
Vrijwel iedere advocaat heeft daarbij 
zijn tanden stuk gebeten: de conclusie 
van rechters is steevast dat de overheid 
met de executie van de vervangende 
hechtenis niet onrechtmatig handelt.

Kale kippen 
De rechtbank Den Haag behandelt 
deze procedures. Kort weergegeven is 
dit wat er gebeurt: een onherroepelijke, 
veroordelende beslissing van de straf-
rechter moet zo spoedig mogelijk ten 
uitvoer worden gelegd. Dat geldt ook 

voor de executie van een opgelegde 
schadevergoedingsmaatregel. Daarbij 
kan uitstel van betaling worden ver-
leend, dan wel kan betaling in termij-
nen worden toegestaan. Het Centraal 
Justitieel Incassobureau (CJIB) is 
belast met de executie van de schade-
vergoedingsmaatregel. Het CJIB is 
hierbij gebonden aan de zogeheten 
Aanwijzing executie. Daarin is opge-
nomen dat het CJIB in beginsel geen 
betalingsregeling treft en dat alleen op 
grond van bijzondere omstandigheden 
een verzoek daartoe kan worden geho-
noreerd. De termijn waarbinnen volle-
dige betaling moet plaatsvinden is in 
beginsel maximaal twaalf maanden.  
In bijzondere gevallen kan de termijn 
worden verlengd tot hoogstens 36 
maanden maar alleen als binnen de 
afgesproken termijn betaling van de 
gehele vordering aannemelijk is. 
Slechts in uitzonderingsgevallen kan 

van de maximale termijn van 36 
maanden worden afgeweken. In dat 
geval wordt maatwerk toegepast in het 
individuele geval, maar ook dan moet 
de regeling er wel toe leiden dat het 
(totaal) verschuldigde bedrag binnen 
een redelijke termijn volledig wordt 
voldaan. Je hoeft geen ervarings-
deskundige te zijn om te kunnen 
bedenken dat veel veroordeelde daders 
kale kippen zijn, armlastig zijn, in 
detentie verblijven, buitenlander zijn 
en daarmee ofwel onbereikbaar zijn 
ofwel de bureaucratische weg niet 
weten te vinden en dat tal van daders 
verstandelijke beperkingen hebben. 
Ook is er weinig fantasie voor nodig 
dat de verstandelijk beperkte dader of 
bijvoorbeeld een zwerver, een junk of 
anderszins een zwakke broeder (en 
daar zijn er heel veel van in het straf-
recht) niet de capaciteiten of de moge-
lijkheden heeft om met het CJIB te 

corresponderen. Betaling binnen één 
jaar of binnen drie jaar is veelal 
on mogelijk. Daarbij moet nog bedacht 
worden dat tal van door de strafrechter 
opgelegde schademaatregelen uitkomen 
op bedragen van duizenden of tien-
duizenden euro’s en soms zelfs op nog 
hogere bedragen. 

Betalingsonmacht 
En zo kan het gebeuren – en zo  
gebeurt het ook in de praktijk – dat 
mensen een vol jaar in detentie  
verblijven, alleen omdat ze een schuld 
niet kunnen betalen. Of omdat ze 
feitelijk niet de mogelijkheid hebben 
gehad om een betalingsregeling te 
treffen. Terzijde zij nog opgemerkt 
dat veel strafadvocaten zich er wel 
voor lenen om pogingen te doen om 
een betalings regeling met het CJIB te 
bereiken. Maar lang niet iedereen heeft 
een advocaat, terwijl de werkzaamheden 
van een advocaat in deze situatie  
bovendien niet door de overheid 
vergoed worden. Het is overduidelijk: 
betalingsonmacht doet er niet toe.  
  
Een voorbeeld uit de praktijk: een 
gedetineerde veroordeelde dader had 
een betalingsvoorstel gedaan van  
(uiteindelijk) vijftig euro per maand. 
In de wetenschap dat een gedetineerde 
voor zijn werkzaamheden in detentie  
slechts 0,76 euro per uur krijgt geen 
ondermaats voorstel. Het CJIB 
wees het voorstel echter af, want die 
regeling zou in dit geval een looptijd 
hebben van ruim 44 jaar. De advocaat 
van betrokkene spande hierover een 
kort geding aan. Voor de strafpraktijk 
interessant is dat de civiele rechter 
in het vonnis overweegt geen enkele 
boodschap te hebben aan de persoon-
lijke omstandigheden van de veroor-
deelde dader. Met andere woorden: 
betalingsonmacht doet er niet toe. 

Dreigende detentie  
De rechtbank Den Haag overweegt  
in het hiervoor genoemde vonnis dat 
artikel 36f van het Wetboek van 
Strafrecht onder meer inhoudt dat  
vervangende hechtenis wordt opgelegd 

voor het geval geen of onvolledige 
betaling of verhaal plaatsvindt. Hieruit 
volgt volgens de Rechtbank dat de 
hechtenis ook ten uitvoer wordt gelegd 
in situaties waarin de veroordeelde niet 
aan de maatregel kan voldoen: 
betalings  onmacht vormt geen deugde-
lijke grond voor het afzien van de ten-
uitvoerlegging van de vervangende 
hechtenis, dan wel het toestaan van een 
betalingsregeling waarbij het volledige 
schadebedrag niet binnen een redelijke 
termijn wordt voldaan. Daar komt bij 
dat de hoogte van de door de strafrechter 
opgelegde schadevergoedingsmaatregel 
is gebaseerd op de door het slachtoffer 
geleden schade, zonder daarbij reke-
ning te houden met de draagkracht van 
de veroordeelde. Dit betekent dat soms 
relatief hoge maatregelen tot schade-
vergoeding worden opgelegd aan  
veroordeelden met een (zeer) beperkte 
aflossingscapaciteit, in welke gevallen 
de dreiging met vervangende hechtenis 
niet tot snellere betaling leidt. Dat de 
vervangende hechtenis daarmee in 
feite neerkomt op een strafoplegging in 
plaats van een drukmiddel om tot beta-
ling over te gaan, maakt de tenuitvoer-
legging evenwel niet onrechtmatig. De 
gevorderde leeftijd van [eiser] (73 jaar) 
kan evenmin aan de tenuitvoerlegging 
van de vervangende hechtenis in de 
weg staan. Aangenomen moet worden 
dat de strafrechter destijds rekening 
heeft gehouden met de leeftijd van 
[eiser] en desondanks de schadever-
goedingsmaatregel, inclusief vervan-
gende hechtenis, heeft opgelegd’. Een 
aanzienlijk aantal mensen zit binnen 
omdat ze niet kunnen betalen en/of 
omdat ze niet de capaciteiten hebben 
om een betalingsregeling voor elkaar 
te boksen. Voor strafadvocaten bete-
kent het OM-beleid dat bij de inhoude-
lijke zitting in dit soort situaties al 
voorgesorteerd moet worden op een 
dreigende detentie. Bij pleidooi dienen 
de portemonnee, de capaciteiten, de 
persoonlijke omstandigheden en het 
OM-beleid benadrukt te worden. 

Zie ook pag. 23

Hoe voelt een gedetineerde met schulden zich? Zo dus.
(Tekening: Leo van Heijningen)
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Naves mentorschap, Zwolle
Aktiva, Hoogeveen
Regenboogkind, Hilversum

Een goed resultaat komt niet 
vanzelf. Gelijk heb je nooit, maar 
moet je krijgen. Bel ons als er 
doorgepakt moet worden!
 
Wij houden deze  
volgorde voor ogen:
1. Ken het recht
2. Ken het dossier
3. Verplaats je in je cliënt
4. Verplaats je in de rechter
5. Kies de juiste woorden
 
Wij behandelen alle soorten 
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

Voor meer informatie:
Mr. D.M. Penn
088-2503200/06-29179198
Www.pennadvocaten.nl

P E N N
A D V O C A T E N

Schulden kunnen snel oplopen, net als het stresslevel

DOOR GRATIS PRÉ-BEWIND VAN AKTIVA 
GEEN FINANCIËLE ZORGEN MEER
Erwin Kuijpens

Hoogeveen - Aktiva heeft onlangs 
de budgetbeheerdienst pre-
bewind uitgebreid en gratis 
gemaakt. Waarom dat is gedaan,  
is eigenlijk heel simpel: de praktijk  
gaf aan dat dit nodig was. Er
kwamen geluiden op dat de  
hulp voor gedetineerde bij een  
reintegratie traject te kort zou 
schieten en dat het beter zou 
kunnen door bij voorkeur ‘binnen’, 
in de bajes zelf, al te gaan beginnen.  
Op basis van die geluiden is aan 
gedetineerden, casemanagers 
en hulpverleners gevraagd wat 
er anders of beter kan om zo de 
dienst beter aan te laten sluiten op 
de behoefte van de gedetineerden. 

Conclusie: als pré-bewind gratis is  
en de mogelijkheden gelijk zijn aan 
beschermingsbewind dan kan iemand 
die vastzit maanden voor hij vrij komt 
al professioneel worden geholpen. 
Iemand van Aktiva komt altijd langs 
om uit te leggen wat pré-bewind exact 
is en brengt dan gelijk, samen met de 
gedetineerde, de persoonlijke financiële 
situatie in kaart. Zijn er betalingsach-
terstanden, schulden of ander geld-
problemen, dan worden die door 
Aktiva aangeschreven om betalingsre-
gelingen te treffen. Gelijk met het 
opstarten van het pré-bewind vraagt 

Aktiva ook beschermingsbewind aan 
en dient deze op het juiste moment in 
om er zo voor te zorgen dat op het 
moment van vrijlating alle financiële 
zaken geregeld zijn. Bijzondere bij-
stand wordt dan ook al aangevraagd, 
zodat het uiteindelijke beschermings-
bewind ook kosteloos blijft voor de 
(ex-)gedetineerde.

‘Zwart gat’
Als iemand vrij is en de beschikking 
van de Rechtbank voor beschermings-
bewind is afgegeven dan word het  
pré-bewind omgezet naar bescher-
mingsbewind. Het voordeel van deze 
werkwijze is dat de gedetineerde zich 
niet bezig hoeft te houden met geld-
zaken en hij zich compleet kan richten 
op een goede terugkeer in de 

Gedetineerde kan zich compleet richten op terugkeer.

maatschappij. In een eerdere editie van 
deBonjo was te lezen dat er bij vrijlating 
vaak een redelijk ‘zwart gat’ valt.  
Er moet van alles worden geregeld, 
terwijl de maatschappij als een snel-
trein voorbij dendert. Eigenlijk is er 
eerst even tijd nodig om op adem te 
komen en is het wennen aan de 
snelheid van de maatschappij. Die 
kans is er niet, want door de detentie 

zijn er schulden ontstaan, staan de 
schuld eisers al in de rij en er is nog 
niet eens een inkomen. De gedeti-
neerde heeft zelf of via een hulpverlener 
contact gezocht met een bewindvoerder 
om beschermingsbewind te laten aan-
vragen bij de rechtbank. Het proces 
van het eerste contact en de toekenning 
van de rechtbank gaat zeker nog een  
maand of vier duren. Iedereen begrijpt 
dat in de tussentijd schulden snel 
kunnen oplopen, net als het stresslevel 
van de ex gedetineerde. Door gebruik 
te maken van pré-bewind zijn er geen 
zorgen meer over de financiële situatie, 
want dit niet langer meer aan de orde. 
De (ex-) gedetineerde kan zich samen 
met bijvoorbeeld de mensen van 
Prison Gate Office of een andere  
zorg aanbieder volledig focussen  
op het slagen van de terug keer in  
de maatschappij. 

Zie ook pag. 22 
  
Erwin Kuijpens is relatiebeheerder 
bij Aktiva Inlichtingen: 
Hoofdkantoor Aktiva, Postbus 2115, 
7900 BC Hoogeveen, 0630621246

KABINET WIL GELD STOPPEN IN  
VERBETERING RECHTSPRAAK
Van de redactie 

Den Haag - Het kabinet investeert  
de komende jaren in de rechtspraak. 
Het geld is nodig om de financiële 
tekorten weg te werken en maakt het 
mogelijk dat de rechtspraak stappen 
zet om de organisatie en de kwaliteit 
van het werk te verbeteren. Dat 
schrijft minister Dekker van 
Rechtsbescherming aan de Eerste  
en de Tweede Kamer. Het extra geld 
dient ervoor om de huidige financiële 
problemen op te lossen. De problemen 
zijn voornamelijk ontstaan omdat de 
rechtspraak steeds minder zaken voor-
gelegd krijgt én omdat de digitalise-
ring van de rechtspraak is vertraagd. 
Extra geld is er ook omdat zaken 
zwaarder zijn geworden. 

Naast het op orde krijgen van de 
financiële basis wordt de komende 
jaren ook verder geïnvesteerd in 
kwaliteitsverbetering.

Achterstanden wegwerken. Dit geld 
stelt de rechtspraak in staat om in te 
zetten op het verbeteren van door-
looptijden. Ook het wegwerken van 
achterstanden, krijgt hoge prioriteit. 
Daarvoor gaat de rechtspraak allerlei 
acties ondernemen, zoals de inrichting 
van een flexpool van rechters, het 
overdragen van zaken aan andere 
gerechten en het landelijk stroomlijnen 
van werkprocessen. De rechtspraak 
voert al pilots en experimenten uit om 
de rechtspraak maatschappelijk effec-
tiever te maken. 

Doel is om beter aan te sluiten bij wat 
mensen nodig hebben: niet altijd het 

doorhakken van een juridische knoop, 
maar zorgen dat er een oplossing van 
een probleem komt. De komende 
jaren zullen hierop verdere vorderin-
gen worden gemaakt. Een andere  
verbetering zit in de organisatie  
van de rechtspraak. Dit is van belang 
om zaken die landelijk spelen, zoals 
de digitalisering en het 

Extra geld omdat 
zaken zwaarder  
worden

maatschappelijk effectiever maken 
van de rechtspraak, goed te kunnen 
regelen. De Raad voor de rechtspraak 
gaat samen met de gerechtsbesturen 
zorgen dat op bepaalde belangrijke 
thema’s veel sneller besluiten kunnen 
worden genomen door een kleine 
groep gemandateerde bestuurders.
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Minister wilde duidelijk maken hoe succesvol strafrechtketen zijn werk doet

’T KOST ‘N PAAR CENT, MAAR DAN HEB JE OOK 
WAT ? OF NIET?
Jaap Brandligt 

Den Haag - Het voorkomen en 
bestrijden van criminaliteit is een 
groot goed in onze maatschappij.  
Vandaar dat we jaarlijks flink 
wat geld investeren in de straf-
rechtketen. De kosten voor de 
opsporing, zo becijferde het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) in 
de meest recente publicatie van 
Criminaliteit en Rechtshandhaving, 
bedroegen zo’n 2,8 miljard euro. 
De kosten voor vervolging bedroe-
gen 563 miljoen euro en de berech-
ting 354 miljoen euro. Tenslotte 
werd volgens het WODC nog eens 
2,3 miljard euro besteed aan de 
tenuitvoerlegging van de opge-
legde straffen.

Maar wat leveren die investeringen  
nu uiteindelijk op? Hoe effectief is de 
organisatie van de strafrechtspleging? 
Dat is geen eenvoudige vraag en eentje 
die op vele manieren te beantwoorden 
is. Het strafrecht heeft immers niet 
alleen een repressieve, maar ook een 
preventieve werking. Niet alleen 
worden misdrijven opgelost en crimi-
nelen vervolgd, maar de aanwezigheid 
van een goed werkend apparaat voor-
komt dat mensen een criminele carrière 
starten of continueren. Desondanks 
ontstond de wens in de Tweede Kamer 
om – het liefst in een eenvoudig getal 

Uiteindelijk gaat 63 procent van de verdachten achter de tralies.

– een beeld te krijgen van de effectivi-
teit van de strafrechtspleging.

‘Interventiepercenage’ 
Er was al wel een getal; het ophel-
deringspercentage. Dat getal geeft 
weer hoe vaak het de politie en het 
Openbaar Ministerie (OM) lukt om een 
verdachte aan een misdrijf te koppelen. 
De indicator geeft echter niet weer 
hoe vaak de verdachte ook daadwer-
kelijk wordt gestraft, terwijl dit bij de 
beoordeling van de prestatie natuurlijk 
relevante informatie is. Reden voor de 
Minister van Justitie en Veiligheid om 
eind vorig jaar een indicator aan de 
Kamer te presenteren die op eenvoudige 
wijze duidelijk zou moeten maken 
hoe succesvol de strafrechtketen zijn 
werk heeft gedaan. Die indicator 
heet het ‘interventiepercentage’. Het 
interventiepercentage is het resultaat 
van alle interventies gedeeld door het 
totaal aantal uitgestroomde zaken. 
Interventies zijn in dit geval schuldig-
verklaringen door de rechter, zaken die 
zijn afgedaan via een strafbeschikking 
of een transactie, een voorwaardelijk 
sepot, een HALT-verwijzing en een 
zeer beperkt aantal sepotbeslissingen 
waarbij de Officier van Justitie tot 
het oordeel komt dat strafrechtelijke 
vervolging niet gewenst is. Niet  
geslaagde interventies zijn onder  
andere sepotbeslissingen vanwege 
onvoldoende bewijs of vrijspraken 
door de rechter. Van alle zaken die bij 
het OM instromen wordt 82 procent 
afgedaan met een strafrechtelijke 
interventie.

Geen volledig beeld 
De uitkomst van het rekensommetje  
is niet zo spannend. Het OM berekent 
al jaren een interventiepercentage en 
publiceert dat in het jaarbericht. Het 
interventiepercentage van het OM 
beweegt zich steevast rond 82 procent. 
Met andere woorden: van alle zaken 
die bij het OM instromen, wordt 82 
procent afgedaan met een strafrechte-
lijke interventie. De indicator van de 
strafrechtketen is iets omvattender en 

telt ook nog een aantal interventies 
mee van de politie. In dat geval komt 
het percentage uit op 63 procent. Dat 
betekent dat van alle mensen die door 
de politie als verdachte zijn aange-
merkt, uiteindelijk 63 procent wordt 
gestraft of krijgt te maken met een 
interventie van politie of OM. Of dat 
een goed resultaat is? Geen idee. Een 
norm ontbreekt vooralsnog. Maar het 
percentage is in de afgelopen jaren 
nauwelijks veranderd. Wat zegt het 
interventiepercentage niet? Het zegt 
niets over de vraag of de opgelegde 
straf ook daadwerkelijk is uitgevoerd 
of de vrijheidsstraf is uitgezeten, de 
geldboete is betaald of de taakstraf is 
verricht. Daarvoor moet je toch echt 
dieper de cijfers in duiken. Het zegt 
ook niets over het preventieve effect 
van de strafrechtspleging of het ver-
minderen van recidive na de interventie. 
Daarnaast wordt in de bestrijding van 
ondermijnende criminaliteit steeds 

vaker gebruik gemaakt van alternatieve 
interventies, bijvoorbeeld de inzet van 

het bestuursrecht en van civielrechte-
lijke instrumenten. Die tellen niet mee. 
De indicator geeft vanuit dit gezichts-
punt dus geen volledig beeld van de 
prestaties van de keten. Kortom, de 
kritische beschouwer zal bij het zien 
van de nieuwe indicator nog steeds 
met veel vragen blijven zitten. Maar  

op moeilijke vragen is helaas geen 
eenvoudig antwoord mogelijk. (Dit 
artikel is geïnspireerd op cijfers van 
het Openbaar Ministerie gepubliceerd 
in Opportuun nr.1) Een vergelijkend 
naschrift: De vrijwilligersorganisaties 
die gedetineerden bezoeken of anders-
zins helpen, hebben te maken met een 
vergelijkbaar dilemma. In de doelstel-
lingen staat ‘terugdringen van recidive’. 
Cijferfetisjisten en andere kwantita-
tieve afrekenaars zouden graag willen 
zien dat we hard kunnen maken dat 
zoveel gedetineerden van recidive 
hebben afgezien door de inspanningen 
van de vrijwilligersorganisaties. Bij  
de pogingen tot herziening van het 
subsidiesysteem van de vrijwilligers-
organisaties gaat het vaak om kwaliteit s   -
analyses en eigenlijk vooral om kwan-
titeitsanalyses, afrekensystemen.  
Dat lukt alsmaar niet. Haalt je de 
koekoek: je kunt kwaliteit niet op  
die manier meten. 

De kosten voor 
vervolging  
bedroegen 563 
miljoen euro en 
de berechting 
354 miljoen euro

Van alle zaken 
die bij het OM 
instromen wordt 
82 procent  
afgedaan met een 
strafrechtelijke 
interventie
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Themis Monchique (P)
Total Training Service (TTS) Breda
Vereniging Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden, Alkmaar 

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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Door hoog ziekteverzuim bajes Alphen voelt personeel zich onveilig 

MEER PERSONEEL NODIG VOOR VEILIGERE BAJESEN 
Jaap Brandligt

Den Haag - Het schiet op met de 
personeelswerving bij de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI). 
Minister Sander Dekker deelde 
dat onlangs aan de Tweede Kamer 
mee. Vanaf mei 2017 zijn er 1200 
nieuwe medewerkers aangenomen. 
Zo’n getal zegt weinig als er geen 
harde cijfers beschikbaar zijn van 
het aantal medewerkers dat het 
gevangeniswezen verlaten heeft. 
De toenmalige staatssecretaris 
Klaas Dijkhoff schreef in mei 2017 
‘dat er een kwetsbaar evenwicht 
is tussen leegstand, de personele 
bezetting en het waarborgen van 
de veiligheid’. Dijkhoff kondigde 
toen een ‘wervingscampagne voor 
nieuw executief personeel aan’.  
Als gevolg van die personele 
krapte en de veiligheidsproblema-
tiek moesten de PI’s in Zoetermeer 
en Almere dicht. Voor de Zaanbajes 
gold toen een vertraagde instroom 
van gedetineerden, want te weinig 
personeel.

Afijn: personeel van de gesloten  
locaties is nu herplaatst. Maar zoals 
Dekker schrijft: ‘DJI zet de wervings-
activiteiten met kracht voort.’ En dat  
is allemaal om de veiligheid van het 
personeel te vergroten. Het is in 
Dekkers woorden zo dat ‘de aanwezig-
heid van contrabande en Voortgezet 
Crimineel Handelen tijdens Detentie’ 
(VCHD) ‘de veiligheid binnen en 
buiten de inrichting’ in gevaar brengt. 
Gedetineerden moeten ‘zich gedragen 
en zich volledig richten op hun veilige 
terugkeer naar de samenleving.’ Geen 
smokkelwaar meer, geen filmpjes van 
feestende gedetineerden. 

Geen drones 
Dekker heeft 3 miljoen structureel 
beschikbaar gesteld voor de strijd 
tegen smokkelwaar, zegt hij. 
Verdubbeling van speurhonden, beter 
hekwerk, betere netten en natuurlijk 
camera’s. De panacee voor alle kwalen 

in de samenleving. Dekker constateert 
dat er in de eerste vier maanden van 
het jaar op een totaal van ongeveer 
95.00 operationele cellen 1.760 vond-
sten van contrabande zijn geregis-
treerd. Zestig procent – meestal 
– marihuana, dertig procent zogeheten 
communicatiedragers. Maar ook 
wapens (geen vuurwapens), alcohol, 
rookwaar en geld. Rookwaar? Het zal 
duidelijk zijn dat het belangrijk is dat 
er geen spullen binnen komen. Hoe 
dan ook. Ook niet via de bewakers 
nemen we aan. Meer speurhonden, 
betere muurdetectie. Geen drones. 

Wellicht een zogeheten GSM-paraplu 
waarmee telefoonverkeer gelokaliseerd 
en verstoord kan worden. Dekker rap-
porteert dat daarmee in de Zaanbajes 
succesvol is geëxperimenteerd. In de 
brief van Dekker wordt onder ‘consta-
tering en opsporing’ feitelijk een inten-
sivering van bekende maatregelen 
genoemd. Toegangscontroles, urine-
inspecties, periodiek doorspitten van 
cellen. ‘Dat dit soms onder druk komt 
te staan door krapte in de personeels-
bezetting is onwenselijk’. ‘Het vermin-
deren van de werkdruk en het 
terugdringen van ziekteverzuim’ heeft 
uiteraard prioriteit. Hoe hoog het ziek-
teverzuim is, blijf in het officiële onge-
wisse, maar het ziekteverzuim in de 
gevangenis in Alphen aan den Rijn 
was bijvoorbeeld in 2018 zo hoog,  

Opsporen Straf
• Verscherpen toezicht op basis van 

risicoanalyse per gevangenis (lokaal 
bepaald). Waar nodig extra investeren 
in hekwerk, netten en camera's.

• Invoeren beperkt beveiligde afdeling 
(BBA): gedetineerden die naar buiten 
mogen om te werken verblijven 
afgezonderd van de rest van de 
gedetineerden (Wet SenB).

• Structureel investeren in innovatieve 
manieren om binnenbrengen en gebruik 
smokkelwaar tegen te gaan zoals de 
GSM paraplu.

• Verdubbelen van het aantal speurhonden 
voor drugs en telefoons.

• Periodieke celinspecties waarbij de cel en 
inventaris volledig worden doorzocht.

• Periodieke spitacties waarbij de hele 
afdeling c.q. inrichting binnenste buiten 
wordt gekeerd.

• Ruimte voor de maximale straf 
(14 dagen strafcel) bij handel of bezit 
van smokkelwaar.

• Binnenbrengen en bezit van smokkelwaar 
heeft consequenties voor verlof en v.i. 
(Wet SenB).

• Bij constatering strafbare feiten altijd 
aangifte.

• Het wordt strafbaar voor bezoekers, 
leveranciers en personeel om smokkel-
waar binnen te brengen (vanaf najaar 
2019).

Voorkomen

Strijd tegen smokkelwaar 
Ter bevordering van de veiligheid binnen en buiten de gevangenissen.

Drie miljoen euro voor de strijd tegen smokkelwaar.

De minister:  
‘Het verminderen 
van de werkdruk 
en het  
terugdringen van 
ziekteverzuim’ 
heeft uiteraard 
prioriteit

dat personeel zich onveilig voelt.  
Tien procent van de medewerkers zat 
ziek thuis. 

Sfeer grimmiger 
SP-Tweede Kamerlid Michiel van 
Nispen heeft de minister toen gevraagd 
hoe het kan dat het ziekteverzuim zo 
hoog is. Bewaarders lopen met te 
weinig gekwalificeerd personeel op 
een afdeling. De gaten in het rooster 
worden gevuld met de inhuur van 
beveiligers die niet opgeleid zijn om  
in de gevangenis te werken. Dat geeft 
te denken bij de voorgestelde maat-
regelen. Makkelijker is het om de 
sanctiekaart aan te scherpen. Voor 
gedetineerden is dat makkelijk. Maar 
ook bezoek en leveranciers kunnen 
bestraft worden. Strafrechtelijk zelfs. 
En natuurlijk verdwijnt bij niet keurig 
gedrag het uitzicht op de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling (v.i.). 
Gedetineerden die zich in de bajes 

bezig houden met zware criminaliteit 
kunnen naar de Extra Beveiligde 
Inrichting (EBI). Alles bij elkaar veel 
aandacht voor maatregelen. Minder 
voor re-integratie. Maar ja, van gedeti-
neerden wordt verwacht dat zij zich op 
hun rol in een keurige samenleving 

voorbereiden. Dat dit ook voor het  
personeel moeilijker wordt naarmate 
de sfeer in de bajes grimmiger is, is 
klaarblijkelijk geen punt van overwe-
ging. Repressie boven resocialisatie. 

Zie ook pag.19

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen stelde vragen over ziekteverzuim.
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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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Banken moeten zakelijk risicoprofiel aan leggen

ABN AMRO MOET VIJF MILJOEN KLANTEN DOORLICHTEN 
F.J.Stoker

Amsterdam - De directie van 
de Nederlandse Bank (centrale 
overheidsbank) heeft aan de ABN 
AMRO bank de opdracht gegeven 
om bijna vijf miljoen particuliere 
klanten door te lichten. De centrale 
bank (DNB) heeft daartoe besloten 
in de strijd tegen het witwassen. De 
bank wil meer inzicht verkrijgen in 
de geldstromen van haar cliënten. 

Deze grote operatie staat niet op zich-
zelf en is onderdeel van een breed 
front die de overheid inzet om geld-
stromen te lokaliseren met een ver-
moedelijke criminele herkomst. 

Opmerkelijk is dat de hoogste baas van 
de ABN AMRO, Kees van Dijkhuizen, 
er nu al rekening mee houdt dat de 
bank een boete opgelegd zal krijgen in 
verband met deze kwestie. De bank zal 
onderzoeken of haar particuliere 
klanten de rekeningen niet oneigenlijk 
hebben gebruikt door bijvoorbeeld  
privérekeningen te gebruiken voor 
zakelijke transacties. De bank dient 
namelijk een ander ‘zakelijk risico-
profiel’ aan te leggen bij gebruikers 
van zakelijke rekeningen dan bij privé-
rekeningen het geval. Bij geconsta-
teerde misstanden op een bankrekening 
zouden de banden met bepaalde 
klanten verbroken kunnen worden.

Op voorhand verdacht 
Niet alleen de Nederlandse banken zijn 
al langer bezig met het napluizen van 
dubieuze geldstromen op 

bankrekeningen en het doen van klan-
tenonderzoek. Ook de Marokkaanse 
banken waaronder de Bank Al Magrib 
heeft nieuwe maatregelen aangekon-
digd om geldoverdrachten vanuit het 
buitenland naar Marokko beter te con-
troleren. Zo zullen deze banken nauw-
gezetter dan in het verleden het geval 
was bancaire overboekingen naar 
Marokko aan de Centrale Bank van 
Marokko moeten rapporteren en de 
identiteit van de afzender zal worden 
gecontroleerd op justitiële antecedenten. 
De Marokkaanse banken zijn op 
verzoek van de Europese Commissie 
verzocht om medewerking te verlenen 
naar het onderzoeken van geldstromen. 
Het gaat hierbij dus om transacties ABN AMRO moet vijf miljoen klanten doorlichten.

Van onze redactie

Amsterdam - Een klager krijgt 
discipli nair veertien dagen opsluiting 
in een strafcel. Dat omdat hij een 
poging zou hebben gedaan tot ont-
vluchting tijdens een transport. Klager 
ontkent dat hij dat gedaan heeft, pogen 
te ontvluchten. Hij zat in de transport-
wagen samen met een andere gedeti-
neerde. Beiden zeggen dat de ander het 
heeft gedaan. De camera afgeplakt en 

met een aansteker geprobeerd het luik 
te openen. De directeur straft ze dus 
beiden disciplinair. Dat had hij niet 
mogen doen, zegt de Commissie van 
Toezicht, waar dit verhaal zich 
afspeelt. Want hij heeft geen opdracht 
voor het transport gegeven en dus is hij 
niet bevoegd om een beslissing te 
nemen over wat zich heeft voorgedaan. 
De disciplinaire straf is dus ten 
onrechte opgelegd. In de Penitentiaire 
beginselenwet (Pbw) staat immers 

– althans in de bijlage – dat er ondui-
delijkheden zijn over de bevoegdheden 
en beklag- en beroepsmogelijkheden 
tijdens het vervoer. Althans als Dienst 
Vervoer & Ondersteuning (DV&O)  
het vervoer doet. Als de inrichting het 
vervoer zelf doet, is het wel duidelijk, 
maar anders niet. De directeur is niet 
verantwoordelijk voor wat zich tijdens 
het vervoer van de klager geeft voorge-
daan. Dus is de straf onterecht opge-
legd. Saillant is – en dat maakt het 

Gedetineerdenvervoerder rapporteert onzorgvuldig

waarvan het vermoeden bestaat dat 
deze verband hebben met witwassen 
en/of financiering van terrorisme.  

De verdacht verklaarde transacties 
kunnen gebruikt worden door de 
opsporings-inlichtingen en veiligheids-
diensten als startpunt van een opspo-
ringsonderzoek. Overboekingen van 
grote bedragen zonder deugdelijke 
(zakelijke) grondslag zijn op voorhand 
als verdacht aan te merken. 

BANCO DEL ORINOCO PER DIRECT DICHT
F.J Stoker 

Willemstad (Curaçao) - De centrale 
bank van Curaçao (de tegenhanger van 
de Nederlandse Bank) heeft de Banco 
del Orinoco gevestigd te Willemstad 
NA onmiddellijk gesloten. De directie 
van de bank is buiten bevoegdheid 
gesteld. Recent heeft de Centrale bank 

eigenlijk wel weer leuk om te lezen – 
dat als de directeur wel bevoegd 
geweest zou zijn geweest de klager 
ook in het gelijk was gesteld. ‘De door 
de medewerkers opgemaakte rapportage 
is zeer summier en maakt niet duide-
lijk welke rol de klager heeft gehad in 
de door de medewerkers (van DV&O) 
beschreven gedragingen’. 

Bron: Kenniscentrum Commissie  
van Toezicht

van Curaçao aan de rechter te 
Willemstad een verzoek gedaan om 
een noodregeling te mogen toepassen. 
De van oorsprong Venezolaanse bank 
die meer dan 25 jaar in Willemstad is 
gevestigd, had de administratie niet op 
orde en tevens bestonden er gegronde 
vermoedens dat zij terrorisme zou  
faciliteren. Ook bleek de bank niet 

Ook  
Marokkaanse 
banken hebben 
maatregelen  
aangekondigd

Ook wereldwijd 
banken onder 
verscherpt  
toezicht

meer in staat om rekeninghouders uit 
te betalen en zou de directie verant-
woordelijk zijn voor witwaspraktijken. 
Met ingang van 2 september 2019 is 
het verbod aan de bank opgelegd. 
Hieruit blijkt dat niet alleen in 
Nederland maar wereldwijd banken 
onder verscherpt toezicht zijn komen 
te staan. 

Geld voor de  
boete ligt al klaar 
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GA VOOR 
SPOED NAAR 

www.strafzaken.nl
Tel. 073 610 2005, 

voor gedetineerden 
0800-1001. 

Iets te melden? Stuur het naar Bonjo!

Het moet efficiënter, meer maatwerk 

Sander Dekker-bezems vegen schoon
Van onze redactie

Den Haag - Ook door het jeugd-
gevangeniswezen gaat de  
Sander Dekker-bezems. De 
noemer: aanpak jeugdcriminaliteit. 
In zijn brief aan de Tweede Kamer 
sluit hij aan bij het rapport van 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) 
waarin staat dat ruim een derde 
van de veroordeelde jongeren 
binnen twee jaar weer in de fout 
gaat. Dat vindt hij te veel en dus 
kijkt hij naar de effectiviteit van 
het jeugdstrafrecht. Dus volgt er  
de in Haagse kringen bekende 
inzet naar meer maatwerk 

De minister ziet dat er een combinatie 
van ernstige problemen is bij jongeren: 
‘Psychische problemen, verstandelijke 
beperkingen, verslaving, school- en 
leerproblemen.’ Hij stelt ook vast dat 
er heel veel preventief gehechten zijn, 
waarvan vijftig procent binnen een 
maand weer buiten staat. 

En juist preventief gehechten zijn de 
grootste groep instromers de Justitiële 
Jeugd Inrichtingen (JJI’s). De decen-
tralisatie van de jeugdzorg biedt de 
minister ook nieuwe mogelijkheden. 
Dekkers conclusie: Een stelsel waarin 
jongeren in een kleinschalige voor-
ziening (KV) dan wel in een landelijk 
specialistische voorziening (LSV) 
geplaats worden. Na een goede risico-
taxatie, dat wel.
 
Tevredenheid
Met kleinschalige voorziening in de 
jeugddetentie is de laatste jaren ervaring 
opgedaan. In Amsterdam, in 
Groningen/Veenhuizen en in 
Nijmegen. Pilots, proefplekken dus. 
Inmiddels zijn Groningen en Nijmegen 
als pilot afgerond. Die in Amsterdam 

wordt gecontinueerd. Er komen vier 
nieuwe kleinschalige voorzieningen. 
Een in Rotterdam, in Den Haag en dan 
nog eentje in de beide regio’s Noord en 
Zuid. De vereniging Bonjo ziet al 
tijden veel in kleinschalige voorzienin-
gen – overigens niet alleen voor jeug-
digen – dus er is tevredenheid over 
deze beleidsrichting. Ook jeugdigen 
worden in de bajesen niet beter, zoals 
ook het Bureau Beke in een literatuur-
studie naar ‘Het nut van vasthouden’ 
van september 2018 heeft vastgesteld. 
De kleinschalige voorziening is niet 
voor jongeren met levensdelicten, 
zedendelicten of ernstige psychiatrische 
problematieken. Ook kan het zijn dat 
slachtoffers te dicht bij de KV wonen. 
Hier hangt weer het bekende maatwerk 
adagium over heen, maar toch. 

Minder boefjes
Naast de kleinschalige voorzieningen 
komen er landelijk specialistische 
voorzieningen. De ‘oude’ JJI’s  
ontwikkelen zich door naar dergelijk 
Landelijke Specialistische 
Voorzieningen (LSV’s). Daar zitten 
jongeren met een specifiek profiel en/ 
of meervoudige problematieken, die 
intensieve zorg en een hogere mate van 
beveiliging nodig hebben. Ze krijgen 
gepersonaliseerde behandelprogram-
ma’s. Ach, eigenlijk dus hetzelfde als 
in de grote mensen bajesen. Het blijft 

wat ingewikkeld dat – waar het aantal 
High Impact Crimes toeneemt en ook 
de recidive onder die groep criminele 
jongeren – maar ook bij de jongeren 
zijn er minder boefjes, die met straf-
recht te maken krijgen. Dus is er over-
capaciteit. Die wordt afgebouwd.  
Het bedrag is in 2020 € 3 miljoen en 
loopt op tot € 17,2 miljoen vanaf 2024. 
Structureel. Dat betekent dat Het 
Keerpunt in Cadier en Keer sluit.  

Dat geldt ook voor Het Poortje/Juvaid 
in Veenhuizen. Het Forensisch 
Centrum Teylingereind gaat naar de 
naastgelegen nieuwbouw. De nadere 
JJI’s – Het Forensisch Centrum 
Teylingereind, de JJI Lelystad en de 
Rijks JJI – gaan richting LSV. De leeg-
staande JJI-locatie Teylingereind wordt 
afgestoten. De nazorg ligt ook voor 
jeugdige criminelen of ex-criminelen bij 
de gemeentes. Daar heeft de minister 
van rechtsbescherming verder geen 
bemoeienis mee. De problemen en de 
geldtekorten bij de gemeentes waar het 
jeugdzorg betreft, zijn inmiddels 
overbekend.

Jeugdinrichting Het Keerpunt in Cadier en Keer sluit.

Er komen vier 
nieuwe  
kleinschalige 
voorzieningen

IK HEB JOU NODIG
Ik heb jou nodig

Ik heb jouw liefde nodig
Ik heb jouw begrip nodig
Ik heb jouw kracht nodig

Ik heb jouw vergeving nodig
Ik heb jouw verlangen nodig

Ik heb jouw vertrouwen nodig
Ik heb jouw gebed nodig

Ik heb jouw zielsverlangen nodig
Ik heb jouw luisterend oor nodig
Zonder jou is het leven donker
Zonder jouw is het leven koud

Ik heb het zo nodig dat je dichtbij bent
Als mijn cel eens kon praten

Hoeveel pijn en verdriet
Hoeveel gevoel en strijd
Hoeveel tranen en spijt
Alles weg. Alles kwijt.

Voor mijn gevoel niemand om meer voor te leven
Maar deze cel geeft me ook een nieuw begin

Voor veel mensen niet te begrijpen
Het geeft me een gevoel van vreugde en hoop

Zodat ik ondanks al deze tegenslagen
Ik kan zeggen: het komt goed
Ik kan zeggen: ik kom terug

Jan van Asselt, juni 2019 PI Alphen aan den Rijn

LIQUIDATIE OUD-VOETBALLER MAYNARD
Van de redactie

Amsterdam Zuidoost - Voordat hij 
werd doodgeschoten is oud- 
profvoetballer Kelvin Maynard (32) 
volgens de politie woensdagavond 
waarschijnlijk achtervolgd vanaf het 
Wethouder De Roosplein in de  
richting van de Valburgdreef. Zijn 
auto reed toen tegen de gevel van  
de brandweerkazerne op de 
Langbroekdreef in Amsterdam-
Zuidoost. Maynard werd rond 20.30 
onder vuur genomen. De schutter zat 
met iemand anders op een motor. 
Volgens de politie was die zwart en 

waren de twee ook in het zwart 
gekleed. De verdachten vluchtten op 
de motor. Maynard was een bekende 
van de politie, terzake waarvan is 
onbekend. Kelvin Maynard voetbalde 
onder meer bij FC Volendam,  
FC Antwerp en FC Emmen. Dit 
seizoen speelde hij bij Alphense Boys 
in Alphen aan den Rijn. Zijn laatste 
clubs waren FC Burton Albion, 
Spakenburg en Quick Boys. Daarvoor 
voetbalde hij in het buitenland ook in 
Portugal en Hongarije, bij SC 
Olhanense en Kecskemeti MT.

Geldtekorten  
bij gemeente 
overbekend 
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Pak die kans 

START FOUNDATION GAAT SCHOLINGSPROBLEEM OPLOSSEN
Van de redactie

Eindhoven - Ex-gedetineerden en 
werkgestraften beschikken vaak niet 
over de benodigde vakkennis en/of 
certificering die vereist zijn bij het 
uitoefenen van een functie. 
Bemiddelingsorganisaties en potentiële 
werkgevers ondervinden dit geregeld: 
er is een vacature waar zowel kandi-
daat als werkgever enthousiast over 
zijn, maar er staat iets in de weg.  

De kandidaat mist bepaalde scholing 
om de vacature te vervullen. Een 
kwalificatie-gap dus, waardoor de 
kandidaat niet aan het werk kan.  
De cursussen en opleidingen die 
nodig zijn om de kwalificatie-gap 
tussen kandidaat en vacature weg te 
nemen zijn vaak te prijzig of te risico-
vol om te worden gefinancierd. Dit 
probleem lost Start Foundation op 
met het scholingsfonds. De financiële 
belemmering willen ze wegnemen 

door de opleidings- / cursuskosten te 
vergoeden. Zo verlagen ze de drempel 
voor toetreding tot de arbeidsmarkt en 
maken ze de kandidaat aantrekkelijker 
voor potentiële werkgevers. 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een 
vergoeding moet er in ieder geval aan 
de volgende voorwaarden worden 
voldaan. Er moet sprake zijn van een 
concrete vacature, waarbij de te 

volgen opleiding/cursus een functie 
vereiste is; De potentiële werkgever is 
bereid bij voldoen aan de functie-
eisen een arbeidsovereenkomst voor 
minimaal 2 maanden voor minimaal 
26 uur per week aan te bieden;
De te volgen opleiding/cursus is  
algemeen geaccepteerd, waarbij de 
vergoeding van het scholingsfonds 
maximaal €3.000,- bedraagt. 
De vergoeding is gekoppeld aan de 
individuele kandidaat en is niet 

overdraagbaar. Heeft u binnen uw 
netwerk contacten voor wie dit echt 
een oplossing zou zijn? Of heeft u 
zelf een geschikte kandidaat? Ga naar 
www.startfoundation.nl/scholings-
fonds voor het aanvraagformulier en 
de procedure of als je geen internet 
kunt gebruiken, doe het via Bonjo. 
Je kunt Start Foundation ook  
Doesje Fransen bereiken via  
040 2461850. 

Overheid wil levensstijlen inwoners van bovenop sturen 
Van de redactie

Den Haag - Er is veel toezicht in 
Nederland. Er is steeds meer  
toezicht in Nederland. Dan hebben 
we het niet over het toezicht 
op de financiële markten, maar 
over toezicht op lieden die een 
straf of een maatregel opgelegd 
gekregen hebben als gevolg van 
een delict. Het uitdijende toe-
zicht is er overigens niet alleen 
in Nederland. Miranda Boone 
en Marit Scheepmaker hebben 
het in het nummer van Justitiële 
Verkenningen dat geheel gewijd is 
aan dat toezicht over in Europa 195 
personen op de 100.000 inwoners. 
Het dubbele van het aantal mensen 
dat zich in detentie bevond. Cijfers 
van december 2015. In Nederland 
zijn het er 250 per 100.000 inwo-
ners. Dat is overigens nog niets ver-
geleken met de Verenigde Staten 
waar 4,5 miljoen mensen onder 
toezicht staan. 

Terug naar Nederland. Daar zitten 50 
op de 100.000 mensen in detentie. 
Waar het aantal gedetineerden almaar 
afneemt in de afgelopen tien jaar,  
zo zeggen Boone en Scheepmaker, 

verdubbelde het aantal gevallen met 
reclasseringstoezicht van 7224 naar 
13.790. Het is een toezichtmaatschappij 
tegenwoordig. Steeds meer controle 
en steeds minder tolerantie. Was in 
het nog niet zo verre verleden drie 
jaar wel zo ongeveer het maximum 
van toezicht, nu is dat soms levens-
lang. Daartoe hebben regering en  
parlement besloten voor voormalig 
Tbs-gestelden en voor lieden met een 

lange detentie. Die komen dan nooit 
meer van toezicht af. 
Het kan allemaal tegenwoordig. 
Elektronisch toezicht en alcoholmeters 
bijvoorbeeld. En er komt nog veel 
meer aan. Onderzoekster Liza Cornet 
van de Universiteit Twente schrijft 
daarover in een WODC-rapport. 
Stappentellers om na te gaan of een 
onder toezicht gestelde wel genoeg 
beweegt en zweetmeters om te weten 

te komen als toezichthouder dat het 
stressniveau niet te veel oploopt.  
Wie heeft het hier nog over de 
alziende overheid die alles controleert. 
Interessant is ook de gedachte van 
minister Sander Dekker van 
Rechtsbescherming om vrijheids-
beperking in het wetboek op te 
nemen. Dat kan als voorwaarde bij 
een schorsing van de voorlopige  
hechtenis, maar ook als zelfstandige 
maatregel. Dat zou dan het aantal 
voorlopig gehechten doen afnemen. 
Interessant is, volgens Boone en 
Scheepmaker, dat toename van  
toezicht vaak ook inhoudt toename 
van detentiepopulatie. Ook in 
Nederland. Hoe dat gaat uitpakken  
nu er zoveel cellen zijn opgeheven, 
dat is spannend. Als er voor lichte 
delicten wordt gestraft of met toezicht 
belast is er sprake van toename van 
vrijheidsbeneming. Toezicht wordt 
dan ook nog steeds intenser. Boone en 
Scheepmaker stellen vast dat ‘toezicht 
niet steeds in de plaats komt van  
vrijheidsbeneming, in combinatie met 
de vaststelling dat over toezicht en 
juridische waarborgen bij het toepassen 
ervan niet licht moet worden 
gedacht’. Het is zeker geen gunst 
doordat verdachten en veroordeelden 

HUMOR OM TE LACHEN

Een dronken spookrijder wordt 
aangehouden door de politie.  
‘Zo meneertje,’ ‘waar gaan we 
naartoe,’ vraagt de agent streng.  
‘Ik weet het niet meer,’ lalt de man, 
‘maar waarschijnlijk ben ik veel te 
laat, want iedereen komt al terug.’

blij zouden moeten zijn dat ze uit de 
gevangenis blijven. Dit probleem van 
toezicht en controle rond detentieland 
past naadloos in een land waar de 
overheid steeds meer geneigd is en 
zich bevoegd voelt de levensstijlen 
van de inwoners van boven af ts 
sturen en daarbij steeds betere instru-
menten ontwikkelt. 
 
Dan valt de toezichtmaatschappij 
bijna naadloos samen met een contro-
lemaatschappij. Alles wat niet binnen 
het volgens de overheid dominante 
frame past, wordt dan afgestraft. 

Liza Cornet heeft stappentellers om te kijken of er genoeg wordt bewogen.
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MET DE HOED IN DE HAND KOMT 
MEN DOOR HET GANSE LAND.

Van de redactie

Den Haag- Hoe zit dat nu met die  
discussie over het boerkaverbod? 
Simpel, het is helemaal geen verbod  
op één kledingstuk. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft een folder 

 5
4

Die vrijheid wordt begrensd op bepaalde locaties 
waar het noodzakelijk is dat je elkaar kunt herkennen 
en aankijken. Het dragen van gezichtsbedekkende 
kleding is daarom niet toegestaan in de gebouwen 
van de overheid, de zorg, het onderwijs en in 
het openbaar vervoer.

 3
2

Gezichtsbedekkende kleding is kleding 
die het gezicht geheel bedekt of waarbij 
alleen de ogen zichtbaar zijn. 

Vijf dingen die je moet weten over het 
gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding

1

Wie op deze locaties toch gezichts-
bedekkende kleding draagt, kan door 
een medewerker van de locatie 
worden verzocht om de gezichts-
bedekking af te doen of anders de 
locatie te verlaten. Desnoods kan 
de politie worden ingeschakeld en 
kan een boete worden opgelegd.

Gezichtsbedekkende kleding is op deze 
locaties wel toegestaan als dat nodig 
is voor de beoefening van een sport, 
het werk of bij evenementen en feesten.

In een vrij land als Nederland hee� 
iedereen in principe het recht om 
zich naar eigen inzicht te kleden, 
wat anderen daar ook van vinden.

Handleiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

gemaakt waarin het verbod op 
gezichtsbedekkende kleding wordt uit-
gelegd. De woorden boerka, integraal 
helm en bivakmuts komen er  
niet in voor, alleen in de afbeeldingen. 
Het gaat om gezichtsbedekkende 
kleding. Dus als je een laken over je 

VERSLAG VAN EEN WORKSHOP IN LELYSTAD
Post uit de bajes

Wolter Koster

Lelystad - We hebben in de zomer een 
workshop gehad. We begonnen met 

‘over de streep’. We kregen een vraag 
gesteld zoals: kon je vroeger echt kind 
zijn. Veel mensen die er waren liepen 
over de streep. Ook deden we een 

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

TOPKUNST IN PI TER APEL
Paul Grijpma

Ter Apel - Dat moet een droom van 
hem zijn geweest, een eigen expositie 
in zijn bajes. Een Hongaarse gedeti-
neerde schilderde in de PI Ter Apel 
canvasdoeken van onder anderen poli-
tici, acteurs, bijbelfiguren en ook leden 
van het Koninklijk Huis. Enkele mede-
gedetineerden timmerden schilders-
ezels en lijsten in elkaar om de boel 
tentoon te kunnen stellen. Het is al 
bijna driekwart jaar geleden, maar we 
kregen de informatie pas recentelijk 
onder ogen. Niettemin toch nog de 
moeite waard om te laten zien wat er 
allemaal mogelijk is in zo’n PI. De 
schilderijen hingen in de gang en in de 
bibliotheek. Plaatsvervangend direc-
teur Marja Thomas beloofde alvast dat 
dit niet de laatste tentoonstelling is in 
haar PI, wel de eerste. ‘Het is ook nog 

Gedetineerde exposeert.

hoofd trekt, ben je ook de Sjaak, in 
overtreding dus. Het heeft te maken 
met gevoelens van onveiligheid. Hou 
het daar maar op.

oefening over het geven van compli-
menten aan je medemens. Eerlijk 
gezegd is dat best een moeilijke 
opdracht. Ik kreeg vroeger thuis nooit 

een compliment. Ik wil de PI Lelystad 
bedanken dat dit mogelijk werd 
gemaakt. Door zo’n workshop kunnen 
wij over onze gevoelens praten. Je zag 
veel emotie en verdriet bij de mensen. 
Maar iedereen had respect voor elkaar. 
Dat is zo mooi, vooral in de PI. Een 
cursusleider zei ook wat moois: dat we 
ook gewoon mensen zijn. Ze zei ook 

dat ze wou dat er meer geld vrij 
gemaakt wordt voor zulke workshops. 
Ze hadden een lunch geregeld. 
Heerlijke broodjes met zalm, ham en 
met camembert. Ik wil de directie en 
de Piw’ers bedanken dat dit mogelijk 
werd gemaakt.

Wolter Koster

eens een bijzondere plaats voor een 
expositie,’ zei ze. ‘We hebben hier 
mensen uit veel landen, met veel ver-
schillende culturen en talen. Een ieder 
moet een goede manier vinden om zijn 
tijd achter de deur gemakkelijker te 
maken.’ Tijdens een bezoek van de  
bisschop van het bisdom Groningen-
Leeuwarden overhandigde de schilder 
de bisschop een van zijn schilderijen. 
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Gebrekkige informatieoverdracht schaadt ISD-traject
Van de redactie 

Den Haag - Sluiting van een gevan-
genis kan grote gevolgen hebben 
voor de overgeplaatste gedetineer-
de, in dit geval een ISD’er.  
Juist voor mensen in een zorg-
traject – en dat is ISD of dat zou 
het moeten zijn – is zorgvuldig-
heid vereist. Niet voor niets 
schreef minister Sander Dekker 
voor Rechtsbescherming eind 
vorig jaar aan de Tweede Kamer: 
‘Om de verplaatsing van de ISD-
afdeling zo goed mogelijk te 
laten verlopen heeft de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) een 

kwartiermaker aangesteld. Tussen 
de betrokken inrichtingen wordt 
geregeld afgestemd. 

De verplaatsing is een ingrijpende  
operatie. De inzet is erop gericht om 
voor de overplaatsing de noodzakelijke 
randvoorwaarden voor de tenuitvoer-
legging van de ISD-maatregel op orde 
te hebben zodat de continuïteit daarvan 
zo goed mogelijk is gewaarborgd’.  
Dat maakt de beklagzaak waarover een 
commissie van toezicht op onlangs  
uitspraak gedaan heeft (KC 2019/013) 
interessant. Maar ook met in het ach-
terhoofd de zaak Anne Faber, waarbij 
informatieoverdracht ook al niet 

subliem was. Zoals bij iedereen bekend 
moet zijn, zeker in het justitiële circuit, 
gaat bij overplaatsing het dossier van 
betrokkene gelijk met de formele over-
plaatsing mee naar de nieuwe plaats 
waar de gedetineerde terecht komt. 
Zonder dat dossier kan de ontvangende 
bajes weinig doen om het zorgtraject 
handen en voeten te geven. De gesloten 
bajes stuurde het dossier niet mee en 
de ontvangende bajes deed geen enkele 
poging het dossier te pakken te krijgen 
om de behandeling voort te kunnen 
zetten. In plaats daarvan ging men een 
eigen nieuw stand-van-zaken onder-
zoek doen, waardoor kostbare behan-
deltijd verloren ging. De commissie 
van toezicht verwijt dat natuurlijk de 

gesloten bajes, maar zeker ook de ont-
vangende. Die had best kunnen proberen 
het dossier met spoed te ontvangen.  
De beklagrechter stelt dan ook vast dat 
te tenuitvoerlegging van het ISD-
traject van de klager onwenselijk lang 
heeft stil gelegen. 
 
Laksheid   
De oorzaak: gebrekkige informatie-
overdracht. Maar ook laksheid van de 
ontvangende bajes. De beklagrechter 
toont wel begrip voor de complexiteit 
van sluitings- en overplaatsingsopera-
ties, maar oordeelt hard over het feit 
dat klager er de dupe van is geworden. 
Zeker omdat er in het dossier detentie-
vrijheden (begeleid en onbegeleid ver-

lof en een externe werkplaats) te vinden 
waren geweest. Saillant is ook dat de 
ontvangende bajes in haar verweer 
stelde dat men niet kon controleren 
of de klager met verlof mocht, terwijl 
de beklagrechter dat in de strafrechts-
databank met een oogopslag gevonden 
heeft. Dus een gewonnen zaak voor de 
klager, die daar echter in essentie niet 
beter van wordt. Maar moge het een 
signaal zijn aan bajesen die slordig om 
gaan met de dossiers van gedetineerden 
die zonder hun dossier en met een 
laks ontvangende bajes geen kant op 
kunnen. Het lijkt standaard, dergelijke 
slordigheid. 
Bron: Kenniscentrum Commissie  
van Toezicht

AANGESCHERPTE  
PRIVACYWETGEVING 
VERLANGT  
AANPASSING  
GEGEVENSVERKEER
Den Haag – Het gegevensverkeer  
tussen de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) en de gemeente 
is aangepast. Het ziet er inge-
wikkeld uit, maar dat is het mis-
schien wel niet. Daar komen we 
later wel achter. DJI vervangt het 
Digitale Platform Aansluiting 
Nazorg (DPAN) door de Applicatie 
Gegevensverstrekking Gemeenten 
(AGG) Dit alles te maken met de 
aangescherpte privacywetgeving. 

Voor het delen van gegevens over de 
vijf basisvoorwaarden is nu toestem-
ming van de gedetineerde nodig. Ook 
is er een nieuw systeem voor digitaal 
gegevensverkeer in gebruik. Sinds mei 
2019 versturen penitentiaire inrichtingen 
gegevens naar gemeenten via de 
Applicatie Gegevensverstrekking 
Gemeenten (AGG). Dit vervangt het 
oude systeem Digitaal Platform 
Aansluiting Nazorg (DPAN). Daarnaast 
moet een gedetineerde nu een toestem-
mingsverklaring ondertekenen als DJI 
informatie over hem/haar op het gebied 
van de vijf basisvoorwaarden wil delen 
met de gemeente. Dit geldt niet voor 
de melding begin en einde detentie.  
Deze blijft DJI op de oude wijze naar 
gemeente sturen. Voor gegevensdeling 
over de vijf basisvoorwaarden vult de 
gedetineerde samen met de casemanager 
een toestemmingsverklaring in. Hij 
geeft per basisvoorwaarde (werk en 
inkomen, onderdak, zorg, schulden, 
identiteitsbewijs plus zorg voor thuis) 
toestemming. Samen vullen ze een 
informatieblad in, waarin verschillende 
vragen over de leefgebieden worden 

gesteld. De casemanager uploadt het 
document in Tulp Selectie en stuurt  
het via de nieuwe applicatie AGG naar 
de gemeente. Deze neemt op zijn beurt 
contact op met de gedetineerde als die 
een hulpvraag heeft en de gemeente 
ondersteuning wil of kan bieden.

Eenrichtingsverkeer
Groot verschil met de oude werkwijze 
is dat het informatieblad uit slechts 
twintig onderwerpen bestaat, terwijl 
DPAN 220 tekstvelden telde. De infor-
matie is minder en gerichter. Daarnaast 
is de uitwisseling over en weer tussen 
DJI en gemeenten via het systeem niet 
meer mogelijk. Het is meer eenrich-
tingsverkeer vanuit DJI. Na toezending 
van het informatieblad is het aan de 
gemeente contact op te nemen met  
de gedetineerde (direct of via de case-
manager). De gedetineerde kan de  
toestemming in een later stadium 
intrekken of wijzigen. Daarvoor onder-
tekent hij een intrekkingsverklaring. 
Bij wijziging vult hij samen met de 
casemanager een nieuw informatieblad 
in dat naar de gemeente wordt gestuurd.

Tijdelijke oplossing
Het project Detentie & Re-integratie 
van de divisie Gevangeniswezen heeft 
de andere werkwijze ontwikkeld in 
samenspraak met casemanagers en 
gemeenten. Overigens is AGG een  
tijdelijk systeem. In een later stadium 
worden de melding begin en einde 
detentie en het informatieblad  
verstuurd via Injus, het systeem van  
de Justitiële Informatie Dienst.

Na overgang Vreemdelingen-
bewaring naar Huis van  
Bewaring ontbreken passende 
arbeidsvoorzieningen
Schiphol - Het is Schiphol. Ooit was 
dat een plek voor vreemdelingen-
bewaring. Dat is niet meer zo.  
Het is nu – naast plaats voor arres-
tanten – vooral Huis van Bewaring. 
Alleen de voorzieningen ontbreken. 
Voorzieningen voor arbeid. Een 
klager – en met hem anderen – 
doet zijn beklag: er wordt geen 
arbeid aangeboden en daar heeft 
hij recht op. 

Klager klaagt er ook over dat de 
arbeidsvervangende recreatie wordt 
beperkt. Een arbeidsblok wordt elke 
week niet gecompenseerd. De 
maandag wordt er ingesloten. Er mag 
wel een uur gelucht worden. De direc-
tie steekt – begrijpelijk – min of meer 
de handen in de lucht. Hij zegt bij de 
beklagcommissie dat de Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI) toen er 
gekozen werd voor omzetting naar 
Huis van Bewaring bewust gekozen 
heeft voor een situatie waarbij arbeid 
niet mogelijk was. Er zijn, zegt hij, 
zelfs vragen in de Tweede Kamer over 
gesteld in 2018. De beklagcommissie 
heeft ongetwijfeld compassie met de 
moeilijke situatie van de directeur, 
maar kan er niet om heen dat het niet 
deugt. De minister heeft de 
Kamervragen overigens wel beant-
woord: ‘Met de uitvoering van het 
transitieplan komen er op Schiphol 
meer plaatsen voor het Huis van 
Bewaring. Gedetineerden die daar  
verblijven krijgen geen arbeid aange-
boden. Als het aanbieden van arbeid 
niet mogelijk is, dan is het gangbare 
alternatief dat gedetineerden in plaats 
van uren arbeid, uren buiten cel op de 

Tot voor kort stond er nog vreemdelingen door het raam naar buiten te kijken. (Foto: Paul Grijpma)

Arme directeur met de handen in de lucht : 

‘leefafdeling’ verblijven (recreatie). 
Verkend wordt of er bouwaanpassingen 
doorgevoerd kunnen worden om arbeid 
mogelijk te maken’. De commissie van 
toezicht kan niet anders dan vaststellen 
dat dat niet gebeurd is en zelfs niet 
gepoogd is. De beklagcommissie vindt 
dan ook dat ten onrechte geen arbeid 
wordt aangeboden. Volledige compen-
satie – arbeidsvervangende recreatie – 
is op zijn minst aangewezen. Klager 
krijgt als compensatie € 90,- voor de 
periode dat de schending van zijn 
rechten heeft geduurd en € 15,- euro 
per maand voor schendingen die nog 
komen gaan. Arme directeur. 

Bron: Kenniscentrum Commissies  
van Toezicht

Hard oordeel commissie van toezicht
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STRAFRECHTERS ZAKKEN BEETJE 
BIJ BEETJE VERDER ONDERUIT IN HUN STOEL
Brian de Pree

Utrecht - De maatschappij heeft 
indirect meer en meer invloed 
heeft op de strafrechtspraak.  
De roep om langer en harder 
straffen is van alle tijden, maar 
door zaken als die van de moord 
op Anne Faber, de tramschutter 
in Utrecht en van veroordeelde 
tbs’ers die tijdens hun verlof 
opnieuw de fout in gaan, roept 
de maatschappij opnieuw luid(er) 
om een hardere aanpak. Want hoe 
kan er in die zaken fout op fout 
gestapeld worden, of waarom liep 
de Utrechtse tramschutter in een 
schorsing? De enige ‘echte’ oplos-
sing voor de gewone burger is om 
nog harder en langer te straffen en 
niemand meer naar buiten te laten 
in afwachting van de inhoudelijke 
behandeling van hun strafzaak.  

 Aan deze roep behoort de rechter 
natuurlijk niet zomaar gehoor te geven, 
maar de rechter is uiteraard ook niet 
doof en daarnaast is de rechter, zonder 
de toga aan ook onderdeel van de 
maatschappij en zo nu en dan zelfs een 
‘gewone burger’. Toch is de indirecte 
invloed van de maatschappij op de 
strafhoogte van de rechter bij lange na 
niet het grootste gevaar voor een eer-
lijke en juiste strafrechtpleging, want 
dat is de strafrechter zelf. Of liever 
gezegd de houding van de strafrechter. 

Beetje bij beetje  
Sinds dat de hoogste rechter in ons 
land, de Hoge Raad, heeft bepaald dat 
slechts in extreem bijzondere gevallen 
het openbaar ministerie niet ontvanke-
lijk mag worden verklaard, lijken de 
strafrechters beetje bij beetje verder 
onderuit te zakken in hun stoel en 
weinig tot geen controle meer uit te 

oefenen op de manier waarop een 
opsporingsonderzoek wordt uitgevoerd 
onder leiding van de officier van justitie. 
Op onjuiste gronden doorzoekingen 
uitvoeren of het op twijfelachtige wijze 
vergaren van bewijs; de rechter doet 
dit steeds vaker af met de redenering 
dat het inderdaad niet de schoonheids-
prijs verdient, maar dat de belangen 
van de verdachte niet of onvoldoende 
zijn geschaad om consequenties te ver-
binden aan deze onrechtmatige wijze 
van opsporing. Maar ook het door 
advocaten willen aantonen van (grove) 
onrechtmatigheden in het opsporings-
onderzoek wordt door de strafrechter 
zo goed als onmogelijk gemaakt. 

Onbegrijpelijk en  
frustrerend 
Een voorbeeld. In februari van dit jaar 
vond de inhoudelijke behandeling van 
een grote drugszaak plaatst van een 
cliënt, waarbij meerdere buitenlandse 
undercoveragenten waren ingezet. Al 
in een redelijk vroeg stadium ontstond 
het beeld dat er niet volgens de regels 
was gewerkt door de undercovers en 
hun begeleiders. De stukken waaruit 
dit duidelijk zou kunnen worden, zaten 
in een overlappend Belgisch onder-
zoekdossier, maar ondanks meerdere 
verzoeken om deze stukken in te 
mogen zien, bleef de rechtbank weige-
ren om deze stukken aan het dossier 
toe te voegen. Niet alleen waren daar-
door die stukken niet in te zien, maar 
door de rechtbank dus zelf ook niet. 
Blijkbaar was er sprake van totale  
desinteresse in een goed en volledig 
beeld in het undercovertraject in deze 
zaak bij de betreffende rechters. Het 
dossier in deze zaak voelde hierdoor 
alsof je in het midden van een film  
was ingestapt en om het einde van 
deze film te snappen je overduidelijk 
ook het eerste deel van deze film 

Zonder toga is de rechter ook maar een ‘gewone burger’.

gezien moet hebben. Maar de rechters 
vonden de film (lees: de zaak en het 
onderzoek) begrijpen niet belangrijk. 
Hun oordeel was vast al gevormd. 
Voor een strafrechtadvocaat is dit 
natuurlijk onbegrijpelijk en frustrerend. 
Maar ook als neutrale deelnemer aan 
het rechtssysteem en zelfs als mens 
een onbegrijpelijke insteek en visie 
van de rechtbank. En zo is het op dit 
moment met zoveel verzoeken tot 
onderzoek gesteld in grotere strafza-
ken. Natuurlijk krijgt een verdachte 
een paar getuigen toegewezen en 
natuurlijk krijgt hij vaak meer inzicht 
in het telecomonderzoek.
 
Onschuldige mensen 
Maar de verzoeken tot onderzoek naar 
de echt cruciale bron van informatie of 
achtergrond van het onderzoek worden 
veel te vaak geweigerd door rechters. 
En waarom? Hoe dan ook zijn rechters 
op deze manier vooral bezig met de 
bescherming van de opsporing en de 
officier van justitie in plaats van met 

de bescherming van de rechtstaat.  
Het doel, het veiliger maken van de 
maatschappij, heiligt blijkbaar op  
dit moment alle middelen, dus ook 
onrechtmatige opsporing. Maar we 
hebben als maatschappij ooit regels 
bepaald waaraan de opsporing moet 
voldoen. En als deze regels niet meer 
belangrijk genoeg worden bevonden,  
is het einde zoek, als het gaat om een 
eerlijk strafproces en zullen steeds 
meer en meer ook onschuldige mensen 
worden veroordeeld voor dingen de ze 
niet hebben gedaan. Gewoon omdat ze 
op het verkeerde moment op de ver-
keerde plaats waren, of met de ver-
keerde mensen contact hadden. Omdat 
dit beeld de huidige lijn lijkt van veel 
rechters lijken inmiddels ook veel 
advocaten zich daar min of meer maar 
een beetje bij neer te leggen. Maar als 
dat gebeurt, is het einde pas echt zoek.

Brian de Pree is strafrechtadvocaat 
bij De Pree Strafrechtadvocatuur  
in Utrecht

Voor een strafrechtadvocaat natuurlijk onbegrijpelijk en frustrerend

Lijfwacht vier 
jaar achter de 
tralies
Van de redactie

Zwolle - De 51-jarige Ayhan B. uit 
Zwolle is door de rechtbank veroor-
deeld tot 4 jaar cel. De rechtbank acht 
hem schuldig aan afpersing en mis-
handeling van meerdere leden van de 
inmiddels verboden motorclub No 
Surrender. Het Openbaar Ministerie 
had vijf jaar geëist. Bewijs dat B. 
betrokken was bij onder andere bad 
standings waar het hard aan toe ging, 
ziet de rechtbank onder andere in 
afgeluisterde (telefoon)gesprekken, 
volgens RTV Oost. De politie had 
tijdens het onderzoek naar B. onder 
andere afluisterapparatuur geplaatst  
in een clubhuis van No Surrender en 
in de auto van de verdachte. 

Verschillende slachtoffers zouden  
nog steeds doodsbang zijn. Volgens 
het OM zou B. de afpersingen en  
mishandelingen hebben uitgevoerd  
in opdracht van Henk Kuipers. Tegen 
Kuipers loopt een aparte zaak voor  
de rechtbank. B. woonde een tijdje  
in huis bij voormalig captain van  
No Surrender, Henk Kuipers, in 
Emmen en werkte ook als zijn lijf-
wacht. Later werd B. naar eigen 
zeggen verantwoordelijk voor de vei-
ligheid en orde binnen de motorclub.
 

Slachtoffers nog 
steeds doodsbang 
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RECIDIVE HIGH IMPACT CRIME-DADERS DAALT NIET MEER
Van de redactie 

Den Haag - De nieuwste recidi-
vemeting onder daders van high 
impact crimes (HIC) duidt op een 
trendbreuk in de recidiveontwik-
keling. Tot 2013 daalde de recidive 
onder woninginbrekers, straat-
rovers en overvallers (ofwel HIC-
daders), maar in 2014 en 2015 is dit 
gestagneerd en is bij straatrovers 
en overvallers zelfs sprake van een 
stijging van de recidive. Dit blijkt 
uit onderzoek van het WODC.

Uit het onderzoek blijkt dat de recidive 
onder alle drie de typen HIC-daders 
die veroordeeld zijn in de periode 2006 
tot en met 2015 is afgenomen of gelijk 
gebleven. Er lijkt echter sprake van 
een trendbreuk. Tot en met 2013 zijn 
dalende trends waarneembaar, maar in 
de jaren 2014 en 2015 is daar voor alle 
drie de HIC-dadergroepen een einde 
aan gekomen. Met name de recidive-
ontwikkeling bij overvallers is opvallend. 

In de periode 2006 tot en met 2013 is 
de grootste recidivedaling bij 

overvallers te zien, terwijl in de jaren 
2013 tot en met 2015 bij deze groep 
juist de grootste recidivestijging te zien 
is. Het aandeel veroordeelde woningin-
brekers, straatrovers en overvallers in 
2015 dat binnen twee jaar opnieuw is 
veroordeeld is respectievelijk 56%, 
54% en 43%. Bij de berekening van 
deze recidivecijfers is rekening  
gehouden met verschillen in de tijd  
in de achtergrondkenmerken van de 
daders. De recidive is onderzocht tot 
juli 2018. De komende jaren zal 
moeten blijken of deze trendbreuk 
doorzet. 

Jonger dan 16 jaar
In het onderzoek is gekeken naar de 
achtergrond- en strafzaakkenmerken 
van de veroordeelde HIC-daders. 
Hieruit blijkt dat HIC-daders een 
actieve dadergroep vormen en vaak al 
op een jonge leeftijd beginnen met  
crimineel gedrag. Verder valt op dat 
met name straatrovers erg jong zijn ten 
tijde van de huidige strafzaak: ruim  
40 procent van de veroordeelde straat-
rovers is minderjarig en 2 procent is 
jonger dan 16 jaar. Ter vergelijk: van 
de woninginbrekers is slechts 13 

Straatroof heeft ook een grote impact.

Het WODC  
heeft er geen  
verklaring voor

procent minderjarig en van de overval-
lers 19 procent. Woninginbraken, 
straatroven en overvallen zijn delicten 
die veel impact hebben op het slachtof-
fer, zijn directe omgeving en het vei-
ligzheidsgevoel onder burgers. De 
overheid heeft de afgelopen jaren sterk 
ingezet om deze ‘High Impact Crimes’ 
(HIC) aan te pakken, aldus het ministe-
rie van justitie en veiligheid. Het 
WODC komt op basis van dit onder-

zoek tot een paar conclusies. De  
HIC-daders vormen een actieve  
dadergroep en zijn vaak al op jonge 
leeftijd actief. Het risico bestaat, aldus 
de onderzoekers, dat juist deze minder-
jarige daders uitgroeien tot veelpleger. 
De onderzoekers weten niet waardoor 
de trendbreuk komt, maar wijzen er 
wel op dat de aandacht voor HIC-
daders vooral niet afgezwakt moet 
worden. Als laatste stellen ze vast dat 

het aantal veroordeelde HIC-daders 
sinds 2002 is afgenomen terwijl de  
recidive lang niet zo sterk is gedaald. 
Paradoxaal. Het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatie Centrum 
van Justitie heeft er geen verklaring voor.

 
Bron: Ministerie van Veiligheid  
en Justitie

RECIDIVE ONDER JEUGDIGE DADERS IS GESTEGEN
Van de redactie 

Den Haag – De recidive onder jeug-
dige daders laat een stijgende ont-
wikkeling zien na jaren van daling. 
Het Wetenschappelijk Onderzoek en  
Documentatiecentrum, van het 
Ministerie van Veiligheid en 
Justitie (WODC) voert tweejaarlijks 
zogeheten recidivemetingen onder 
deze vaste dadergroepen uit. 
    

In het onderzoek is de recidive 
beschreven van alle volwassen en 
jeugdige daders die in de periode  
2006 tot en met 2015 zijn veroordeeld 
en ex-gedetineerden, ex-JJI-pupillen, 
ex-werkgestraften en ex-onder-toe-
zicht-gestelden wier straf in de periode 
2006 tot en met 2015 is afgelopen. Er 
is tot juli 2018 nagegaan in welke mate 
deze dadergroepen terugvallen in 

crimineel gedrag. Bij het beschrijven 
van de recidivetrends is rekening 
gehouden met veranderingen in de 
samenstelling van de onderzoeksgroep. 
Het percentage volwassen daders dat 
binnen twee jaar recidiveert, fluctueert 
licht over de tijd. Dit percentage is 
gedaald van 28 procent in 2006 tot 26 
procent in 2012. Daarna stijgt de reci-
dive weer tot 28 procent onder de 
daders veroordeeld in 2015. Het per-
centage jeugdige daders dat binnen 
twee jaar recidiveert, laat na een daling 
tot 2012 een stijging zien. Van 2006 tot 
2012 is de zogenoemde recidivepreva-
lentie gedaald van 40 procent naar 34 
procent. Daarna stijgt de recidive tot 
38 procent onder de daders veroor-
deeld in 2015.

Eerst daling, dan stijging
De tweejarige recidive onder ex- 
gedetineerden is zeer licht gedaald 
over de onderzochte periode, van 49 
procent onder de gedetineerden vrijge-
komen in 2006 naar 47 procent onder 
de in 2015 vrijgekomen gedetineerden. 
Het grootste deel van de daling vindt 
plaats in de eerste jaren van de onder-
zochte periode. De laatste jaren blijft 

de trend ongeveer stabiel. De twee-
jarige recidive van ex-JJI-pupillen laat 
eerst een daling en daarna een stijging 
zien. Van 2006 tot 2011 is de recidive-
prevalentie van 60 procent naar 55 
procent gedaald. Vanaf 2011 stijgt de 
recidive onder ex-Justitiële Jeugd 
Inrichtingen-pupillen tot 63 procent 
onder de in 2015 vrijgekomen jeugd-
igen. Het aandeel ex-werkgestraften 

dat binnen twee recidiveert, is gedaald 
over de tijd, van 33 procent in 2006 
naar 29 procent in 2015. De sterkste 
daling van de recidiveprevalentie doet 
zich voor in het begin van de onder-
zoeksperiode. In de laatste jaren stabili-
seert de trend. De tweejarige recidive 
onder ex-onder-toezicht-gestelden is 

Toename recidive onder jongeren. Hoe komt dat?

afgenomen over de tijd, van 41 procent 
in 2006 naar 36 procent in 2015. Ook 
hier geldt dat de sterkste daling zich 
voor doet in het begin van de onder-
zoeksperiode. De laatste jaren blijft 
de trend ongeveer stabiel. Opvallend is 
dat de recidivetrends onder volwassenen 
de laatste jaren lijken te stabiliseren, 
maar onder jeugdigen na een 

De sterkste 
daling doet zich 
voor in het  
begin onder -
zoeks periode

Nieuw onderzoek nodig naar oorzaak

WODC gaat  
nader onderzoek 
doen

Komende jaren 
moet blijken  
of trend zich 
doorzet 

jarenlange daling een stijgende ont-
wikkeling laten zien. Het WODC gaat 
aanvullend onderzoek doen om tot een 
verklaring van de toename te komen. 

Bron: Ministerie van Veiligheid  
en Justitie
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Boekbespreking

DE ROERIGE JAREN VAN  
POLITIEWOORDVOERDER WILTING

Oud-procureur-generaal Dato Steenhuis is nogal somber

Jaap Brandigt

Leeuwarden - Velen zullen hem 
niet (meer) kennen. Kwestie van 
leeftijd en historische kennis. Dato 
Steenhuis is gepromoveerd op een 
proefschrift dat de interessante 
titel heeft ‘Effecten van staffen 
bij rijden onder invloed’. In een 
voor hemzelf uiterst turbulente 

tijd was hij (vanaf 1982) bij het 
Openbaar Ministerie. Eerst als 
plaatsvervangend officier van 
justitie in Den Haag en later als 
advocaat-generaal en nog later als 
procureur generaal in Leeuwarden. 
Bij het gerechtshof. In Leeuwarden 
raakte hij verstrengeld in belan-
genconflict. Een bijbaantje bij het 
toen nog bestaande adviesbureau 
Bakkenist paste niet bij een zaak 
die in Leeuwarden op de rol stond. 
Voor in historie geïnteresseerden: 
de zaak Lancée, een politiechef op 
Schiermonnikoog die van zijn bed 
werd gelicht, omdat hij door zijn 
dochter van ontucht werd beticht.. 

Steenhuis werd voor straf overgeplaatst 
naar het hof in Arnhem. In 2006 kwam 
hij opnieuw in opspraak. De chauffeur 
van zijn dienstauto reed in opdracht van 
Steenhuis met 140 over de vluchtstrook 
en soms met de sirene aan. Dat schoot 
beter op. Saillant was ook dat hij als lid 
van het College van procureurs-gene-
raal publiekelijk verklaarde dat mensen 
met een paar drankjes op beter konden 
autorijden. Voor de beeldvorming van 
de mens Steenhuis is het ook boeiend 
dat hij ervoor pleitte dat bekeuringen en  
richtlijnen belangrijker zijn dan het 
opsporen van criminelen. In 2006 ging 
hij met pensioen. In de werkkamer 
boven zijn schuur wilde hij een weten-
schappelijk boek schrijven over het 

handhaven van wetten. Dat boek is er 
nu. Of het wetenschappelijk is? De titel: 
Ik zal handhaven. Het woord handhaven 
komt inderdaad veel in het boek voor. 
In die zin sluit het aan bij zijn opvat-
tingen binnen het Openbaar Ministerie. 
Hij rekt het begrip behoorlijk op. ‘Een 
gele kaart op het voetbalveld is hand-
having en een penalty ook. Het opleg-
gen en incasseren van een bestuurlijke 
boete is handhaving en het opleggen 
(en uitvoeren) van een gevangenisstraf 
door de strafrechter ook. Handhaven is 
het uitvoeren van macht en/of het tonen 
van gezag.’ Sociale controle valt buiten 
Steenhuis’ bestek van handhaven. Hij 
heeft het in zijn boek steeds over 
‘formele handhaving’. ‘Handhaven is 
een kwestie van continuïteit van steeds 
opnieuw, van volhouden (...) van stel-
selmatig en consequent de vinger op de 
plek leggen.’ 

‘Versofting’ 
Steenhuis wil toezicht en handhaving 
niet in een adem genoemd hebben 
zoals veel gemeentes en provincies – 
zegt hij - wel doen. De essentie van 
handhaven is het tot de orde roepen, 
confronteren met de negatieve gevol-
gen en de overtreder verplichten iets te 
doen waartoe hij niet was gehouden.’ 
En passant foetert hij tegen celstraffen 
die niet worden uitgezeten en open-
staande celstraffen van minder dan 120 
dagen. In 2018 waren dat er 12.000 

schrijft Steenhuis. Steenhuis is tegen 
‘de naadloze overgang van waarschuwen 
naar handhaven. Handhaven is echt 
wat anders’. Meevoelen, meedenken, 
compassie vertonen. Het zijn begrip-
pen die niet passen bij Steenhuis’ 
invulling van handhaven. Handhaven 
moet, omdat ‘de mens niet van nature 
goed is’. Voor de uitoefening in de 
strafrechtsketen zijn drie instanties echt 
verantwoordelijk: het Centraal 
Justitieel Incasso Bureau, het gevange-
niswezen en de reclassering. De bij 
Steenhuis zo geheten ‘versofting’ van 
de samenleving maakt hem niet geluk-
kig. Dat verbaast niet voor die gehecht 
is aan handhaven in formele zin. ‘De 
reikwijdte van het strafrecht is in de 
afgelopen twaalf jaar fors afgenomen 
… veel minder vaak wordt er met een 
echte interventie van een sanctie gerea-
geerd’. Steenhuis: ‘In ons land wordt 
zo’n dertig procent van alle vonnissen 
nooit ten uitvoer gelegd.’ Steenhuis wil 
dat de bureaucratie plaats maakt voor 
uitvoering. 
 
Er zijn te weinig mensen op straat. 
Steenhuis ziet dat we niet echt weten 
‘in welke mate het niveau van straf-
rechtelijke handhaving bijdraagt aan 
de naleving van de normen. We weten 
niet,’ zegt hij, ‘of een ophelderingsper-
centage bij inbraken van 7,5 procent en 
een taakstraf inbrekers weerhoudt van 
recidive. Er is ‘een gigantisch gebrek 

aan kennis over het effect van hand-
havend optreden bij (bijna) alle betrok-
ken organisaties.’ Steenhuis is de facto 
nogal somber. Lees maar: ‘Het meest 
bedreigende resultaat van het gebrek 
aan handhaving is dat corruptie en 
machtsmisbruik vaste voet aan de grond 
krijgen, de criminele onderwereld zich 
vermengt met de bovenwereld, onder-
mijning van de rechtsstaat aan de orde 
van de dag is en de goedwillende burger 
het nakijken heeft en zich tenslotte gaat 
afvragen: ‘Waarom houd ik me in  
vredesnaam wel aan de regels.’

Amsterdam - Ruim twintig jaar lang 
is Klaas Wilting woordvoerder van 
het Amsterdamse politiekorps 
geweest. Hoe heeft hij in deze functie 
de hoofdstedelijke ontvoeringen, 
liquidaties, en krakersrellen in die 
jaren ervaren? En wat heeft de  
persoonsbeveiliging van hem en van 
zijn gezin met hem gedaan na plannen 
hem te ontvoeren, na bedreigingen en 
een bommelding op zijn privéadres? 
Voor het eerst vertelt 

oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting, 
zonder een blad voor de mond te 
nemen, zijn verhaal. Hij verhaalt 
openhartig hoe deze jaren niet alleen 
voor hem zwaar en onvergetelijk zijn 
geweest, maar ook een enorm beslag 
hebben gelegd op zijn gezin. De 
hoofdstad maakt een zeer roerige 
periode door. Wilting krijgt zijn 
handen meer dan vol, dag en nacht.  
In dit boek kijkt hij terug op eenen-
twintig jaar hoogte- en dieptepunten 
uit zijn enerverende carrière en doet 
hij nog enkele onthullingen uit die 
tijd. In 1980 wordt Wilting, sinds 
1964 bij het Amsterdamse politie-
korps, overgeplaatst naar het Bureau 
Voorlichting waar hij woordvoerder 
en later hoofdcommunicatie van het 
korps wordt. De mediagenieke 
Wilting wordt al snel wereldberoemd 
in Nederland en hèt gezicht van de 
Amsterdamse politie. Voor hij door de 
toenmalige hoofdcommissaris werd 
aangetrokken, is het korps een 

gesloten vesting. Het is Wiltings doel 
geweest het korps open te gooien en 
een meer ‘menselijk gezicht’ te geven. 

In dit boek blikt hij ook terug op zijn 
jeugd in Drenthe en zijn beginperiode 
bij de politie. Met zijn ervaring als 
agent heeft hij de basis gelegd van 
zijn unieke vorm van woordvoerder-
schap; dienstbaar en behulpzaam zijn, 
24/7, midden in de samenleving.

Eén van zijn eerste grote zaken wordt 
de spectaculaire Heineken-ontvoering. 
Wilting is ook woordvoerder voor  
o.a. de liquidatie van Klaas Bruinsma,  
de ontsnapping van Stanley Hillis,  

de liquidatie van Sam Klepper, 
spraakmakende ontvoeringszaken, 
schietpartijen en afrekeningen. Dat 
blijkt niet zonder gevaar. Er volgen 
plannen hem te ontvoeren. Wilting 
treedt ook op als woordvoerder bij 
onder andere de grote krakersrellen 
die de stad lamleggen, de ontmante-
ling van de criminele RARA-
organisatie, de dood van agent  
Peter Lugten en kraker Hans Klok en 
het neerstorten van het El Al vliegtuig 
op de Bijlmer. Daarnaast is er de zeer 
geruchtmakende IRT-affaire, zijn er 
grote drugszaken, een bizarre handel 
in mensenhoofden en de zaak Yab Yum. 
Bovendien zijn er de Eurotop in 
Amsterdam, het Europees 
Kampioenschap voetbal en de successen 
(en dieptepunten) van Ajax. Wilting  
is een pionier geweest in een ander 
tijdperk; zonder mobiele telefoons en 
andere snelle digitale hulpmiddelen. 
En ook de perspresentaties zijn totaal 
anders dan die van nu. Klaas Wilting 

neemt op 1 januari 2001, na 21 jaar 
trouwe dienst als woordvoerder 
afscheid van het Amsterdamse korps. 
Niet om het rustiger aan te gaan doen, 
maar om zich te richten op andere 
werkzaamheden, waar hij uiteraard 
net als toen zijn ‘menselijke gezicht’ 
kan laten zien. 

Spectaculaire  
Heineken- 
ontvoering  
eerste grote  
zaak voor Wilting

HUMOR OM TE LACHEN

Op een dag komt een grote, 
sterke zwarte man de bus binnen 
lopen die zegt: ‘Bobo niet 
betalen.’ De bange buschauffeur 
durft er niets tegenin te brengen 
en laat hem doorlopen. Op een 
vergadering vertelt de chauffeur 
over de man en neemt de vol-
gende keer een sterke collega 
mee in de bus. Dan komt Bobo 
de bus weer in en zegt: ‘Bobo 
niet betalen.’ De collega zegt dat 
dit niet kan, waarop Bobo  
antwoord: ‘Bobo niet betalen, 
Bobo abonnement.’

Ook zijn jeugd  
in Drenthe komt 
aan bod

ISBN97890 8975 973 3 / prijs € 21,99
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Werkwijze

Snipper de knoflook zo fijn mogelijk, 
hier mag ook geperst worden. Roer de 
yoghurt met de mayonaise en de 
overige ingrediënten tot het één geheel 
is. Eventueel naar smaak nog wat 
suiker of zout toevoegen. Je kunt ook 
af en toe een druppel curry toevoegen. 
Alles tussendoor proeven!

Werkwijze

Maak de kip goed schoon, verwijder 
van de bouten de veertjes en het over-
tollige vel. Alle kippenvel verwijderen. 
Snijd de bout in drie stukken ongeveer 
even groot. Smeer de bouten in met: 
Paprikapoeder, peper, zout, chilipoeder, 
knoflookpoeder, kipkruiden en ketjap 
manis. Laat het geheel minimaal 1 uur 
lekker intrekken. Doe een beetje olie in 
een pan en bak de kipstukken kort aan. 
Na het aanbraden voeg je de rest van 

de marinade toe. Nadat je alles goed 
hebt doorgeroerd, voeg je een flinke 
scheut chilisaus en ketjap manis toe.  
Je strooit suiker over het hele opper-
vlakte van de pan en als je dat gedaan 
hebt voeg je water toe tot alles onder 
staat. Het geheel een kwartier laten 
pruttelen met de deksel erop en dan  
in 45 minuten zonder deksel lekker 
laten inkoken. Super malse en  
overheerlijke kip.

WELK WOORD IS ZOEK?

KIP A LA LEONARD

Oplossing puzzel, zie pagina 8.

Ingrediënten 
•  2 bollen knoflook

•  1/2 liter yoghurt

•  1/3 liter mayonaise

•  1 eetlepel afgestreken, 

knoflookpoeder

•  ½ eetlepel kerriepoeder

•  1 eetlepel citroensap

•  1 ½ eetlepel suiker

•  beetje tijm, basilicum of ander 

groen kruid.

Ingrediënten 
•  3 kippenpoten

•  zout, peper

•  paprika poeder

•  chilisaus

•  chilipoeder

•  knoflookpoeder

•  ketjap manis 

•  kipkruiden en suiker

Knoflooksaus

 AAGT

 ACCU

 AGITATIE

 AIDA

 ATTENT

 AUGURK

 BASIS

 BRANIE

 BREN

 CHAOS

 CORSAGE

 DAMP

 DOELMAN

 DORS

 DRAB

 DRUK

 EENHEID

 EGAAL

 EIND

 EISER

 ELFDE

 EMBLEEM

 ERGO

 ERNA

 ETUI

 GELUK

 GERST

 GONDEL

 GORS

 HEER

 HUID

 IDEE

 KADE

 KLOK

 KNEL
 KUKELEKU
 LOOM
 MEUG
NATUURKUNDE- BOEK
 NCRV
 NIEMAND
 NIKKEL
 NOOIT
 ONEER
 OPAAL
 ORGEL
 PEEN
 RAAT
 REPEL
 REUS
 ROUTINE

 SHEIK
 SILO
 SMEUÏG
 SMOES
 SNEL
 STADS
 STROOM
 TERRAS
 TOER
 TWEE
 UNANIEM
 VLAK
 VODDE
 VOLT
 ZUID
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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!

1831
Hoi meiden, ik Joost zoek leuke 
meiden om mee te schrijven. Ik ben 
bijna 38 en moet nog 8.5 maand en 
dan ben ik weer vrij om te gaan en 
staan. Wie wil er met een leuke en 
lieve man schrijven? Ik ben van 
Nederlandse afkomst met donker-
blond haar en blauwe ogen en kom uit 
Tilburg. Al moet jij nog langer of 
korter dan ik zitten, is geen probleem. 
Ik stuur je altijd een brief terug en 
hoop dat een schrijfcontact nog iets 
moois op kan leveren. Ik zit in PI 
Nieuwegein. Afkomst is niet belang-
rijk als je maar een goed hartje hebt. 
En ik heb zelf nog geen kids maar 
kids zijn geen bezwaar! Nieuwsgierig 
wie ik ben en voor wat ik zit, op al 
jullie vragen geef ik een eerlijk  
antwoord en leeftijd is ook niet 
belangrijk. Groetjes meiden, Joost.

1833
Hallo allemaal, ik zou mezelf even 
voorstellen. Ik ben een leuke jongen 
van 18 jaar van Nederlands / kwart 
Marokkaanse afkomst, uit de regio 
Vinkeveen en ben een echte levensge-
nieter en hou van lekker eten, mooie 
vakanties en gezellig samen dingen 
ondernemen. Ik ben een zorgzaam 
type en hou er van mensen in de 
watten te leggen. Ik ben een goed ver-
zorgde jongen die het leuk zou vinden 
om in contact te komen met een leuke 
lieve meid / dame. Leeftijd is voor 
mij niet belangrijk. Ik verblijf nu in PI 
Vught. Voor de rest zijn mijn hobby’s 
klussen / sleutelen aan auto’s en 
motors, en toch een beetje een hande-
laar. Ik zie uit naar jouw reactie. 
Hartelijke groet en dikke knuffel.

1834
Hallo dames, ik ben Marciano, 
creools, 48, sportief. Ben voorlopig in 
een kliniek en zoek schriftelijk 
contakt met jonge vrouwen (25-35). 
In mijn vrije tijd doe ik aan hardlo-
pen, boksen, krachttraining. Verder 
ben ik muzikaal en hoop op deze 
manier kontakt te leggen. Groetjes!

1835
Hallo lieve dames, ik ben Percy, 63, 
creools, rastaman, sportief en zeer 
muzikaal. Momenteel ben ik in een 
kliniek maar om de tijd aangenaam te 
maken zoek ik dames vanaf 40-53 
voor spannende briefwisselingen. 
Mijn hobby’s zijn gevarieerd. Aikido, 
yoga, hardlopen en sinds 3 maanden 

geleden ben ik in de gelegenheid 
gesteld om psychologie te volgen. 
Hiermee zou ik graag wat willen ver-
nemen van de bajesvrouwen vooral.

1836
My name is Tomasz. I’m polish, 38 
years old, 176 cm tall and 85kg. I am 
instructor ‘combat 56’, MMA and 
fitness. Sport, fitness, good food and 
dancing have my interest. I don’t 
smoke. I’m looking for somebody 
whom I can trust for friendship and  
if we connect maybe something more. 
I speak English very well. On the 
moment I’m sitting in the prison in 
Almelo. I look forward to getting in 
contact with you. You can write me in 
Polish and English. Best regards, 
Tomasz.

1837
Mijn naam is Pasquale. Ik ben 33 jaar 
jong en sportief gebouwd. Ze zeggen 
wel eens dat ik een beetje op Ronnie 
lijk van Jersey Shore op MTV. Helaas 
zit ik gedetineerd. Vandaar is mijn 
pen mijn enigste vriend. Ik heb bruine 
ogen, zwart kort haar. Ik ben een half 
bloed. Nederlands/Italiaans. Nooit 
geschoten is altijd mis toch? Ik ben 
misschien geen prins op een wit paard 
maar wel een gek die jou wel aan het 
lachen maakt. Ik ben niet echt op zoek 
maar wat er nog niet is kan nog altijd 
komen. Ik verblijf in PI Norgerhaven. 
Ik sport en kook veel en lees vel 
boeken. Een goed boek lezen geeft je 
toch een klein beetje vrijheid! Voor de 
rest is het dagen aftellen. Bekijk het 
positief, in het algemeen ben ik een 
vrolijke jonge man. Ik maak van mijn 
hart absoluut gen moordkuil. Wat je 
niet hebt kun je ook niet verliezen. Ik 
ben iemand van karakter. Wil je mij 
leren kennen, haast dan niet en maak 
gebruik van jouw pen. Keep smiling!

1838
Mijn naam is Rob, 35 jaar en ik ben 
een brabander van 1.88m, 88kh met 
bruine ogen en donkerblond haar. Als 
je precies wil weten hoe ik eruit zie 
dan kun je kijken op YouTube, daar 
sta ik namelijk met een paar liedjes op 
(Rob v Hout) AKA E.T. Dat dan ook 
een van mijn passies in het leven net 
zoals het ontwerpen van meubels 
(design) maar wie weet zitten we die 
een keer samen te bekijken. Ik zou 
graag een lieve zorgzame mooie 
attente vrouw hier tegen willen komen 
tussen de 27 en 35 jaar die verder kan 

en wil kijken dan een bajesverleden 
en een TBS status. Ik sport graag, kan 
goed koken en probeer te overleven in 
het het systeem wat niet altijd even 
makkelijk is maar goed ook dit gaat 
weer voorbij. Mocht je nou interesse 
hebben dan zou het gewaardeerd 
worden als je reageert met een foto. 
En het liefste met iemand die zelf 
vastzit ander wordt bezoeken zo’n 
dingetje. Groetjes, Rob

1839
Hallo dames, ik heet Bram (35) en ben 
een rustige nederlandse jongen. Ik ver-
blijf op moment in detentie in voorrar-
rest. Ik ben 204cm, groot, donkerblond 
haar, bruine ogen en heb een normaal 
postuur. Ik zou het leuk vinden om een 
schrijfmaatje te vinden. Ik verblijf op 
het moment in het zonnige zuiden van 
Limburg. Mijn hobby’s zijn koken, 
naar mijn ouders in Spanje gaan en 
sporten. Ik zou het leuk vinden om met 
een dame tussen de 30/40 jaar in 
contact te komen. Als je een foto zou 
hebben, zou dat leuk zijn. Ik zal er dan 
ook eentje terugsturen. Spreekt dit je 
aan, wacht dan niet en stuur me je 
brief. Tot snel

1840
Hoi, ik ben Jesse, 28 jaar, kom uit 
westen van het land en zit momenteel 
gedetineerd in een PI in Drenthe. Ik 
ben op zoek naar een leuk contact om 
mee te schrijven, en wie weet wat 
daaruit voortkomt. Ik zit een straf van 
7 jaar uit en mag volgend jaar faseren. 
Ik hou van de goede dingen in het 
leven zoals naar het strand gaan,  
terrasje, uiteten, etc. Gewoon genieten 
van het leven vind ik het belangrijkste. 
Ik ben bi dus iedereen mag reageren,  
je weet immers pas door elkaar te leren 
kennen of er een klik is. Ik sta overal 
voor open. Groetjes, Jesse en wie weet 
tot snel

1841
“All you need is Frank what else” 
Goed, gerijpte, sportieve 52-jarige man 
dobbert even uitzichtloos rond. Aan 
boord heeft hij humor. Liefde, zorg-
zaam en gezelligheid mag ik mijn 
bootje in jouw haven kwijt. Ben jij 
mijn reddingsboei voor de verdere 
vaart, neem de gok, ik ben de moeite 
waard. Nog wel ven wachten, ik vraag 
geduld, maar ik beloof dat ik jouw 
hartje met warmte vervul. Ben jij spor-
tief en durf jij die uitdaging aan. Laat 
die fles met jouw brief dan daar niet 

staan. Tot slot voor nu veel liefs en een 
zoen vanuit PI Vught, meer kan ik niet 
doen. Ahoy!

1842
Mijn naam is Richard. Ik voel me 
eenzaam en zou graag met briefcontact 
willen beginnen. Wie weet waar dat 
toe leidt. Ik ben half italiaans en half 
rotterdams. Mijn einddatum is juli 
2021. Altijd antwoord.

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

HUMOR OM TE LACHEN

Zitten twee mensen de cel. Zegt 
de ene tegen de andere: ‘Woow, 
wat een mooi horloge is dat. Wat 
heeft dat gekost?’ Zegt de andere: 
‘Twaalf maanden cel.’
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Bijschrift grote tekening:
We ontvingen een tekening van Buràsi 
Gy. Mooi werk. 
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Ronald Aarts 

Zaanstad – Ik zit in de PI Zaanstad, 
in het Penitentiair Psychiatrisch 
Centrum (PCPC)-gedeelte. Ik las 
toevallig in de vorige Bonjo dat 
de schrijver zich afvraagt wat de 
Gevangenis Monologen 2 oproept 
bij de gedetineerden. Nou, ik ben 
in een schrijfbui en was erbij. Wat 
zag ik en wat maakte ik mee?

Het decor was bijzonder leeg om zo 
het idee van gevangenschap uit te 
beelden. Een bed en een kastje vormen 
het centrale zichtbeeld met een opval-
lende leegte aan de linkerkant tussen 
die tafel en stoelen en het centrale bed. 
Rechts van het bed was een drumstel 
met daarachter een klein schermpje. 
Wat indruk op me maakte was dat 
gevangenschap net zo eenzaam is als 
het praatje met de reclassering. En die 
leegte is net zo verstorend als de 
emoties loskomen tijdens het ontmoeten 
van je voormalig beste vriend. Ook 
wel typerend was het boksgedeelte dat 
begint en eindigt tussen bed en tafel. 
Ikzelf heb wel eens gebruik gemaakt 
van de bokskooi hier op de isoleer.  
Het is de beeldspraak die indruk maakt. 
Leegte speelt een rol in het stuk dat 

begint en eindigt met een liedje. Het 
zal wel een riedeltje zijn waarmee in 
het begin de positieve dromerige 
houding wordt weergegeven van 
iemand die bijna weg mag. Naar het 
eind hetzelfde riedeltje voor een nieuw 
begin. Hoop en troost vond ik het best 
weergegeven met het gitaarspel. Ik 
verkies de klank van de gitaar boven 
het drumstel, 

Uit het publiek zag ik positief enthou-
siasme bij het eerste drumgedeelte, 
waar het laatste meer gelach en 
applaus kreeg vanuit dat ‘zie je wel, 
oppassen’ – gevoeld. Het gevoel in de 
zaal was goed te voelen, want ook hij 
heeft te maken met regels waar je als 
terugkeerder niet omheen kunt. Een 
voormalig beste vriend die hem te 
kijken zette. En natuurlijk die foute 
moeder. Er was opluchting op het 
moment dat de hoofdpersoon even  
van zich af kon reageren. Ik vond die 
zwarte zak wel goed om te laten zien 
hoe weinig je hebt als je buiten komt. 
Je kan allerlei therapie hebben gehad, 
maar ga die zal eens gebruiken als je 
wordt geconfronteerd met de vrouw 
van het slachtoffer. Het was een 
indrukwekkende voorstelling. Ikzelf 
heb daardoor nagedacht over wat 

DE GEVANGENIS MONOLOGEN: 
‘HET LEIDDE BIJ MIJ TOT NADENKEN’

Birgit Schuurmans en de anderen zetten gedetineerden aan her denken. 

Reactie uit de Zaanbajes

KOM OP, MELD JE AAN BIJ THE PRISONSHOW 
Frans Douw

Hoorn - Sinds augustus van dit jaar 
is er wekelijks een aflevering van  
The Prisonshow te beluisteren. 
Gastheren zijn Edwin Kleiss en Frans 
Douw. Edwin is een zeer ervaren 
radiomaker die met ReuringRadio 
onder andere diverse podcasts in 
opdracht maakt. Frans Douw is gepen-
sioneerd gevangenisdirecteur, consul-
tant en ‘dwarsdenker’. The Prisonshow 
is een programma van en voor iedereen 
die betrokken is bij delict, straf, herstel 
en terugkeer. Iedereen heeft recht van 
spreken en verdient erkenning voor 
wie hij of zij is. Gedetineerden kunnen 
helaas nog niet naar podcasts luisteren 
maar voor hun familie en vrienden, 
medewerkers, slachtoffers, nabestaanden 
en andere belangstellenden is 

Prisonshow te bereiken en te beluisteren 
via www.prisonshow.nl, en in podcast 
apps als iTunes, Google podcasts, 
Spotify en andere. Personeel kan 
schrijven of bellen en blijft op verzoek 
anoniem.

Gedetineerden kunnen contact 
opnemen en meewerken aan een 
podcast. Ze kunnen dat doen door  
toestemming te vragen. Als hij of zij 
toestemming aan de directeur vraagt  

en meteen aangeeft zich aan het  
volgende te houden, dan is er geen 
grond om te weigeren en zal beklag 
gegrond moeten worden verklaard. 
Contact met ons moet niet in strijd  
zijn met de orde en veiligheid, 
bescherming van de openbare orde  
en goede zeden, rechten en vrijheden 
van anderen en niet de opsporing van  
strafbare feiten belemmeren. U kunt 
ook een brief sturen die wij vervolgens 
voorlezen. Ook kunt u ons bellen of 
schrijven en verzoeken om uw naam 
niet te noemen. Wij zullen uw inbreng 
dan anoniem laten horen.  
De Prisonshow is een onafhankelijk 
medium en zal nooit ingaan op  
verzoeken van Justitie om een  
zogenaamd ‘media-contract’ te sluiten. 
Voor contact met de Prisonshow bel: 
0640642185

Frans Douw (l) en Edwin Kleiss in hun studio

langdurige detentie zou kunnen doen. 
Er waren ook mensen die er stress van 
kregen, maar een praatje tijdens het 
luchten leidde tot vooral positieve 
gedachten. 

Ik hoop dat ik meneer Brandligt en 
Bonjo een blik heb gegeven en de cast 
van de monologen een klopje op de 
schouders heb gegeven. Het stuk heeft 
me die ene ochtend goed gedaan. Het 
was erg leuk. En het leidde bij mij tot 
nadenken.

Zie ook pag. 8 

Daniel.

‘Financieel vampirisme’
Zwolle - In een strafzaak tegen 
een (voormalig) bestuurder van 
een melkpoederfabriek haalt het 
Openbaar Ministerie een nieuw 

delict uit de hoge hoed: financieel 
vampirisme. Eis: vijf jaar gevangenis. 
De zaak diende onlangs voor de  
rechtbank Zwolle. Daar stond een 

Prisonshow  
is een  
onafhankelijk  
medium

67-jarige (voormalig) bestuurder van 
een Kampense melkpoederfabriek 
terecht. Wat de man wordt verweten 
noemt de officier van justitie tijdens 

de zitting ‘financieel vampirisme’.  
Hij zou een onderneming hebben 
‘leeggezogen, leeggeplunderd, op 
een buitengewoon geraffineerde en 

slinkse wijze die grote schade aan die 
onderneming ten koste van schuldeisers 
heeft teweeggebracht’. 
Bron: Mr. Online
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sinds 1996 uw specialist in: 

•  strafzaken
•  beklag- en beroepszaken
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Iets te melden? 
Stuur het 

naar Bonjo!

KNVB - SPEELRONDESBONJO 
BAJES 
PUZZEL

Horizontaal
1. Neerslag - 5. Soort onderwijs - 7. Slang - 11. Voedsel - 12. Matroos - 13. 
Wagen - 14. Voorzetsel - 15. Wiel - 16. Koninklijke Landmacht - 17. Natuur-
verschijnsel - 21. Knock-out - 22. Boom - 23. Heb je nodig in de bergen met 
sneeuw - 30. Ter inzage - 31. Koude lekkernij - 32. Boom - 34. Luchtig baksel 
- 37. Geliefde - 40. Spaanse dans - 41. Dop - 42. Oosterlengte - 43. Zoutmeer - 
44. Heerser - 46. Vermoeid - 47. Luchtstroom - 48. Stop - 49. Antwoord betaald 
- 51. Laatstleden - 52. Takje - 53. Verdedigend - 58. Zijne Excellentie - 59. 
Vrijgevig - 60. Soort fluweel - 62. Woudrund - 64. Bevel - 65. Plakband - 67. 
Gelijkluidend - 71. In werking - 72. Keurig - 73. Omsluiting.

Verticaal
1. Jaargetijde - 2. Absolute atmosfeer - 3. Drukte - 4. Plus - 5. Vanaf - 6. Waar-
nemend - 7. Ovalen vat - 8. Zeurderig kind - 9. Laagwater - 10. Dichtstuk - 12. 
Jongstleden - 13. Kluwen - 16. Frisheid - 18. Maand - 19. Neerslag - 20. Grote 
bijl - 24. Tabaksvergif - 25. Onbetwist - 26. We - 27. Europese Commissie (afk.) 
- 28. In samenwerking met - 29. Tokkelinstrument - 33. Afgod - 35. Plant - 36. 
Zeer - 38. Boom - 39. Ter herinnering - 40. Ten westen van - 41. Italiaanse 
rivier - 44. Bedrijfsvorm - 45. Drietal - 48. Edelgas - 50. Verfverdunner - 53. 
Tweevoud - 54. En volgende (afk.) - 55. Telwoord - 56. Reptiel - 57. Mooi - 59. 
Vluchtige stof - 61. Koppel - 62. Springstof - 63. Sliert - 66. Akelig - 68. Fries 
riviertje - 69. Dat is (afk.) - 70. Lidwoord.

Oplossing puzzel, zie pagina 8.

SPEELRONDE 10 - 19,20 OKTOBER UITSLAG

zaterdag 19 oktober

FC Utrecht 18.30 PSV -

AZ 18.30 sc Heerenveen -

VVV-Venlo 19.45 Vitesse -

RKC Waalwijk 20.45 Ajax -

FC Twente 20.45 Willem II -

zondag 20 oktober

Feyenoord 12.15 Heracles Almelo -

PEC Zwolle 14.30 ADO Den Haag -

FC Emmen 14.30 Fortuna Sittard -

FC Groningen 16.45 Sparta -

SPEELRONDE 11 - 25,26,27 OKTOBER UITSLAG

vrijdag 25 oktober

FC Twente 20.00 FC Emmen -

zaterdag 26 oktober

Willem II 18.30 RKC Waalwijk -

Vitesse 19.45 ADO Den Haag -

Fortuna Sittard 19.45 VVV-Venlo -

Heracles Almelo 20.45 PEC Zwolle -

zondag 27 oktober

sc Heerenveen 12.15 FC Groningen -

Sparts 14.30 FC Utrecht -

PSV 14.30 AZ -

Ajax 16.45 Feyenoord -

SPEELRONDE 12 - 2,3 NOVEMBER UITSLAG

zaterdag 2 november

Sparta 18.30 PSV -

RKC Waalwijk 18.30 Heracles Almelo -

FC Utrecht 19.45 Fortuna Sittard -

AZ 20.45 FC Twente -

PEC Zwolle 20.45 Ajax -

zondag 3 november

FC Emmen 12.15 Vitesse -

VVV-Venlo 14.30 Feyenoord -

ADO Den Haag 14.30 sc Heerenveen -

FC Groningen 16.45 Willem II -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38 39

40 41 42

43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63 64 65 66

67 68 69 70 71

72 73

BUZING Puzzels

H A G E L V W O A D D E R
E T E N J A N K A R B IJ
R A D K L D O N D E R M
F O O A K O I E P
S N E E U W K E T T I N G U
T I R IJ S C O S E I K

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

Horizontaal 
1. Neerslag - 5. Soort onderwijs - 7. Slang - 11. Voedsel - 12. Matroos - 13. Wagen - 14. Voorzetsel - 15. 
Wiel - 16. Koninklijke Landmacht - 17. Natuurverschijnsel - 21. Knock-out - 22. Boom - 23. Heb je nodig 
in de bergen met sneeuw - 30. Ter inzage - 31. Koude lekkernij - 32. Boom - 34. Luchtig baksel - 37. 
Geliefde - 40. Spaanse dans - 41. Dop - 42. Oosterlengte - 43. Zoutmeer - 44. Heerser - 46. Vermoeid - 47. 
Luchtstroom - 48. Stop - 49. Antwoord betaald - 51. Laatstleden - 52. Takje - 53. Verdedigend - 58. Zijne 
Excellentie - 59. Vrijgevig - 60. Soort fluweel - 62. Woudrund - 64. Bevel - 65. Plakband - 67. 
Gelijkluidend - 71. In werking - 72. Keurig - 73. Omsluiting. 

 

Verticaal 
1. Jaargetijde - 2. Absolute atmosfeer - 3. Drukte - 4. Plus - 5. Vanaf - 6. Waarnemend - 7. Ovalen vat - 8. 
Zeurderig kind - 9. Laagwater - 10. Dichtstuk - 12. Jongstleden - 13. Kluwen - 16. Frisheid - 18. Maand - 
19. Neerslag - 20. Grote bijl - 24. Tabaksvergif - 25. Onbetwist - 26. We - 27. Europese Commissie (afk.) 
- 28. In samenwerking met - 29. Tokkelinstrument - 33. Afgod - 35. Plant - 36. Zeer - 38. Boom - 39. Ter 
herinnering - 40. Ten westen van - 41. Italiaanse rivier - 44. Bedrijfsvorm - 45. Drietal - 48. Edelgas - 50. 
Verfverdunner - 53. Tweevoud - 54. En volgende (afk.) - 55. Telwoord - 56. Reptiel - 57. Mooi - 59. 
Vluchtige stof - 61. Koppel - 62. Springstof - 63. Sliert - 66. Akelig - 68. Fries riviertje - 69. Dat is (afk.) - 
70. Lidwoord. 
 



39deBonjo
oktober 2019

SPEELRONDE 13 - 8,9,10 NOVEMBER UITSLAG

vrijdag 8 november

Vitesse 20.00 FC Groningen -

zaterdag 9 november

sc Heerenveen 18.30 Sparta -

Willem II 19.45 PSV -

Fortuna Sittard 19.45 ADO Den Haag -

Heracles Almelo 20.45 VVV-Venlo -

zondag 10 november

FC Twente 12.15 PEC Zwolle -

AZ 14.30 FC Emmen -

Ajax 14.30 FC Utrecht -

Feyenoord 16.45 RKC Waalwijk -

deBonjo
augustus 2016 35

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. 

SPEELRONDE 15 - 29,30 NOV EN 1 DEC UITSLAG

vrijdag 29 november

sc Heerenveen 20.00 Vitesse -

zaterdag 30 november

Willem II 18.30 Sparta -

Fortuna Sittard 19.45 FC Groningen -

FC Emmen 19.45 PSV -

Heracles Almelo 20.45 ADO Den Haag -

zondag 1 december

Feyenoord 12.15 PEC Zwolle -

FC Twente 14.30 Ajax -

AZ 14.30 VVV-Venlo -

FC Utrecht 16.45 RKC Waalwijk -

SPEELRONDE 14 - 23,24 NOVEMBER UITSLAG

zaterdag 23 november

FC Utrecht 18.30 AZ -

PSV 18.30 sc Heerenveen -

PEC Zwolle 19.45 Fortuna Sittard -

Ajax 20.45 Heracles Almelo -

ADO Den Haag 20.45 Willem II -

zondag 24 november

FC Groningen 12.15 Feyenoord -

RKC Waalwijk 14.30 FC Emmen -

VVV-Venlo 14.30 FC Twente -

Sparts 16.45 Vitesse -

SPEELRONDE 16 - 6,7,8 DECEMBER UITSLAG

vrijdag 6 december

PEC Zwolle 20.00 AZ -

zaterdag 7 december

Ajax 18.30 Willem II -

ADO Den Haag 18.30 FC Twente -

PSV 20.45 Fortuna Sittard -

VVV-Venlo 20.45 FC Emmen -

zondag 8 december

Vitesse 12.15 Feyenoord -

RKC Waalwijk 14.30 sc Heerenveen -

FC Groningen 14.30 FC Utrecht -

Sparts 16.45 Heracles Almelo -

Driel - Het is 75 jaar geleden dat de gerenom-
meerde Poolse parachutistenbrigade onder 
leiding van generaal Sosabowski landde op  
de oevers van de Rijn in de weilanden bij Driel.  
De plaatselijke voetbalvereniging RKSV Driel 
eert de mannen die hun leven in de waagschaal 
stelden op een bijzondere wijze: in het clublogo. 
Tik tak, tik tak, klinken de noppen van de  
voetbalschoenen op de tegels van het pad naar 
het voetbalveld. Zo snel als hij kan, sprint het 
jongetje naar het gras. ‘Hoi opa,’ zegt hij onder-
weg. Even daarvoor heeft opa Jacobs de plek 
aangewezen waar 75 jaar geleden de Poolse 
parachutisten zijn geland, een weiland verderop. 
Tussen de bomen is de spoorbrug over de Rijn 
zichtbaar. Arnhem is niet ver weg. ‘In het 
weiland stond ook de boerderij van mijn opa,’ 
zegt het bestuurslid van de Stichting Driel-
Polen. ‘Die is volledig verwoest.’ Net als een 
groot deel van Driel. Het dorp lag precies in de 
vuurlinie tussen de geallieerden en de Duitse 
bezetter. Bron: KNVB-site      

Eerbetoon van RKSV Driel aan Poolse bevrijders 

De jeugd van RKSV Driel.
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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. 


