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Emotionele taferelen bij workshop ‘Mijn kind en ik’

‘HET IDEE DAT JE VADER-AF 
BENT, AFSCHUWELIJK!’
Paul Grijpma

Vught - Gaandeweg het gesprek 
wordt duidelijk hoezeer het hem 
kwelt dat hij zijn kinderen niet 
meer ziet. Al tweeënhalf jaar niet 
en het zal de komende drie jaar die 
hij nog moet uitzetten waarschijn-
lijk ook niet gebeuren. De relatie 
met zijn vrouw is kapot. Hij heeft 
iets gedaan waarvoor hij een forse 
straf kreeg. Van zijn ex-vrouw mag 
hij de kinderen van negen en tien 
jaar niet meer zien. Het enige wat 
hij van ze heeft, zijn twee verjaar-
dagskaarten. Verder wil hij er niet 
op ingaan. *Ferdinand zit in een 
spreekkamertje in de gevange-
nis in Vught waar de workshop 
van Exodus ‘Mijn kind en ik’ elk 
moment kan beginnen. Hij heeft 
de acht wekelijkse bijeenkom-
sten al doorlopen voor het geval 
hij van zijn ex de kinderen mag 
zien. Dan wil hij er klaar voor zijn. 
Ferdinand: ‘Wat zal ik blij zijn. De 
workshop heeft mij en de andere 
jongens de ogen doen openen. 
Het waren soms totaal emotionele 
bijeenkomsten, want het was de 
confrontatie met de gevolgen van 
onze daad. Het idee onder een deel 
van de gedetineerden is dat als je 
in de cel zit dat je vader-af bent. 
Afschuwelijk.’

Gedetineerden moeten volgens 
Ferdinand ook inzien dat ze moeten 
kappen met het criminele gedrag, 
willen ze voorkomen dat hun kinderen 
dat gedrag ook normaal gaan vinden. 
‘Op de laatste dag van de cursus 
zeiden de jongens dat ze inzagen wat 
hun detentie met de kinderen doet.’ 

Met lede ogen ziet Ferdinand aan hoe 
medegevangenen wel hun kinderen 
geregeld op bezoek krijgen. Er zijn er 
bij die gebruik maken van de optie 
Bezoek zonder Toezicht (BzT) en dan 
niet om de liefde te bedrijven, maar 
om in de familiekamer met de kinde-
ren alleen te zijn. Ferdinand, voor zijn 
detentie eigenaar van een technisch 
bedrijf : ‘De kinderen die hier komen 
moeten natuurlijk door een muur, maar 
de muur in hun hoofd moet worden 

geslecht. Daar is die cursus ook voor. 
Hard nodig zelfs voor al die haantjes 
hier. Je leert hoe je een goed gesprek 
kan aangaan met je kinderen. Ik wil 
vooral rust creëren bij de kinderen,  
ook al zou dit betekenen dat het beter 
is dat ik ze niet zie.’

Enorme schade
De cursus wordt gegeven door vrijwil-
ligster Thérèse namens Exodus en 
Peter. ‘Ik hoef niet te weten wie wat 
gedaan heeft. Het zijn vertrouwelijke 
bijeenkomsten. De mannen zitten 
ongeveer met hetzelfde verhaal, ze 
zien hun kinderen vaak niet meer. We 
maken van tevoren een selectie.’ Marie 
Therèse vertelt dat er ongeveer 25.000 
kinderen per dag met detentie te maken 

krijgen. ‘De schade bij de kinderen  
is enorm. Vaak moeten ze verhuizen, 
ze raken huisdieren kwijt, ze worden 
gepest en hebben vaak gezien hoe papa 
door een arrestatieteam is opgehaald.’
In de workshop wordt geleerd na te 
denken over de rol die ze kunnen gaan 
spelen in het gezin na als ze weer terug 
zijn van detentie. Ze hebben verschil-
lende opvoedstijlen geleerd en hoe ze 
daar mee moeten omspringen. Thérèse: 
‘De vaders hebben het netwerk van 
hun kinderen in kaart gebracht en 
geleerd de ‘steunfiguren’ van hun  
kind te respecteren of daarover na te 
denken. Verder hebben ze een vader 
gehoord die een positief verhaal had 
over zijn terugkeer in het gezin of  
van een kind dat vertelt over wat de 
detentie met hem of haar heeft gedaan 
of nog doet.’ 

Schaamte
Ferdinand vertelt dat er ook vaak 
schaamte een rol speelt. ‘Er wordt dan 
gezegd dat papa op een booreiland 
werkt, of dat hij in het ziekenhuis ligt 
of dat hij daar in de gevangenis werkt 
als PIW’er. En ook: papa is op reis.  

En dat wordt dan ook over gedeti-
neerde moeders gezegd.’ Ferdinand 
houdt net als de andere cursisten een 
werkmap bij, en een dagboek, een 
‘Papaboekje’ waarmee hij later zijn 
kinderen kan laten zien dat hij wel 
degelijk met hen is bezig geweest.  
‘Ik verwijt mezelf dat ik in het begin 
van mijn detentie veel te veel van ze 
gevraagd heb.’ Dat is ook wat in de 
workshop aan de orde komt. 
Bewustwording van de processen  
die dan thuis afspelen tussen moeder 
en kind als papa plotseling weg is. 
Ferdinand: ‘ Het zou overigens niet 
gek zijn als ook de partners de work-
shop zouden volgen.’ 

Post uit Alphen
En dan is er onverwacht post uit de 
bajes in Alphen aan den Rijn waaruit 
blijkt dat vaders die hun kinderen nog 
wel zien hebben toch ook veel verdriet 
hebben, zeker met de Kerstdagen en de 
jaarwisseling. Deze vader schrijft dat 
hij zijn dochter **Liesje erg mist. 
 Hij heeft zijn verdriet vastgelegd in 
een cartoon. “Nu ik vastzit wil dat toch 
niet zeggen dat ik vader-af ben.  

Het contact onderhouden met kinderen  
is erg moeilijk. De bezoektijden  
zijn onmogelijk voor schoolgaande 
kinderen. Vader-kind dagen zijn er 
maar eens in de zes weken en dan één 
uur in een volle gymzaal. Afijn, genoeg 
gezeverd; met de cartoon wil ik aan-
dacht voor die onderwerp vragen.’ 

* Zijn volledige naam is bij de redac
tie bekend. Specifieke details zijn ach
terwege gelaten. We hebben daar 
afspraken over gemaakt met senior 
communicatieadviseur Robert Meijer 
van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

** Echte naam dochter bekend bij 
redactie.

Afbeelding: Vader uit verdriet in cartoon . Hij mist zijn dochter **Liesje.
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mij en de andere 
jongens de ogen 
doen openen

Veel verdriet 
met de Kerst



2 deBonjo
december 2019

deBonjo
augustus 20162

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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Stefan Heijboom

Apeldoorn - De Piet Roordakliniek 
ziet eruit als een statige villa met 
hekken eromheen en is gevestigd 
midden in de Veluwe aan de rand 
van Apeldoorn. De kliniek huis-
vest zo’n zeventig mensen met 
een verslavingsproblematiek die 
de laatste fase van hun straf hier 
mogen doorbrengen. Het doel is 
om uit te stromen naar zelfstandig-
heid en het niet opnieuw opdoen 
van ‘justitiecontacten’. Hoewel de 
kliniek haar focus legt op behande-
ling kan het niet zonder externe 
partners. De bewindvoerder speelt 
dan ook een belangrijke rol.

Ik ontmoet bewindvoerder Masja 
Klein samen met haar cliënt in de 
forensische kliniek. Josef Tromp zit  
in de laatste fase van zijn detentie en 
zweert erbij dat dit zijn laatste gevan-
genisstraf is. Na jarenlang alcoholver-
slaafd te zijn geweest, zegt hij nu het 
licht te hebben gezien. ‘Ik heb al 
twintig maanden geen druppel alcohol 
aangeraakt,’ lacht hij trots. ‘Ik word 
niet meer getriggerd. Als ik op week-
endverlof bij mijn zus in Alkmaar ben 
dan voel ik die verleiding ook niet 
meer. Ik heb er gewoon geen behoefte 
meer aan.’

Klein heeft Tromp in slechtere tijden 
gezien. Steeds maar weer raakte hij 
van alles kwijt. Zijn woning. Zijn 
kamer bij een oude man bij wie hij 
inwoonde die plots overleed. Juist die 
instabiliteit en het ontbreken van een 
veilig thuis triggerde de verslaving van 
Tromp. En de verslaving resulteerde  
in criminaliteit. Van boetes van het 
Centraal Justitieel Incassobureau 

(CJIB) tot korte gevangenisstraffen. 
Bij Bonjo weten we hoe kwaadaardig 
het CJIB kan zijn. Niet betalen? Dan 
maar zitten. De vicieuze cirkel van een 
draaideurcrimineel blijft zo maar door-
lopen. Er moet hulp komen. Gelukkig 
is daar nu Masja Klein die als een 
poortwachter zich ontfermt over de 
CJIB-boetes van Tromp.

Oog voor menselijke kant
‘Als bewindvoerder met een gedeti-
neerde cliënt is het van enorm belang 
dat ik ook tijdens de detentiefase voor 
de cliënt dingen kan regelen. Een 
simpel briefje naar schuldeisers om  
het een en ander te bevriezen, is vol-
doende. Dit scheelt bij de uitstroom 
van detentie naar buiten,’ legt ze uit. 
Ze benadrukt hoe belangrijk het is dat 
bewindvoerders zich in hun cliënten 
zouden moeten verplaatsen. ‘Er zit een 
menselijke kant aan ons vak. Verplááts 
je dan ook in de mens achter je cliënt.’
Als een cliënt van een bewindvoerder 
gedetineerd raakt, krijgt de 

bewindvoerder niet meer betaald. 
Veelal krijgen bewindvoerders betaald 
vanuit de bijzondere bijstand van de 
gemeente waar een cliënt verblijft. 
Zodra deze in detentie raakt, stopt dit. 
Sommige bewindvoerders staken al 
hun werkzaamheden onder het mom 
van dat ze geen gratis werk voor hun 
cliënten kunnen verrichten. Klein 
erkent het probleem maar ziet posi-
tieve ontwikkelingen. ‘Veel bewind-
voerders hebben te maken met cliënten 
met allerlei problemen. Verslaving, 
schulden, detentie, noem maar op. 
Gelukkig zijn er voldoende bewind-
voerders die aandacht voor de mense-
lijke kant hebben en hun cliënten  
écht willen helpen.’

Beperkte mogelijkheden  
in PI’s
De voorzieningen in de gevangenis 
zijn te beperkt om als gedetineerde 
actief te resocialiseren. Het bellen van 
instanties. Het schrijven van brieven 
naar schuldeisers. Re-integratiecentra 

zijn vaak slechts een dag voor een 
uurtje bereikbaar voor een gedeti-
neerde. Casemanagers horen zich 
actiever te moeten opstellen voor  
de begeleiding van gedetineerden.  
De minister kondigde in een brief aan 
de Tweede Kamer onlangs aan een 
nieuwe werkwijze te introduceren  
wat betreft de taakinvulling van de 
casemanager. 

Zo komt er voor de komende jaren per 
penitentiaire inrichting extra budget 
om een extra casemanager aan te 
nemen. Het doel is om gedetineerden 
beter te laten re-integreren. Onderdeel 
daarvan is de schuldenproblematiek 
waar veel gedetineerden mee kampen. 
Een casemanager kan contact houden 
met de bewindvoerder. Of als de 
bewindvoerder ermee stopt bepaalde 
taken van de bewindvoerder overne-
men zoals het bevriezen van rekenin-
gen, en dergelijke.Toen Tromp in PI 
Zaanstad zat, vroeg hij een overzicht 
van bepaalde CJIB-boetes. ‘Ja een paar 
meisjes van het RIC, stagiaires of zo, 
zouden het voor mij regelen. Er zouden 
misschien boetes van in totaal 3.000 
euro zijn. Maar ja, ik hoorde daarna 
niks meer.’ Een bekend fenomeen, zo is 
bekend bij Bonjo. Als je schulden hebt 
en afhankelijk bent van de voorzienin-
gen van de RIC’s, dan zijn je mogelijk-
heden beperkt. Masja Klein erkent dit 
probleem en dáárom is het zo belang-
rijk dat bewindvoerders hun werkzaam-
heden niet neerleggen als hun cliënt in 
detentie raakt. Tromp is sowieso niet te 
spreken over de Zaanbajes. Kleding van 
hem met een waarde van zo’n vijftig 
euro was kwijtgeraakt en de PI wil haar 
verantwoordelijkheid daar niet in 
nemen. De zaak loopt bij de Commissie 
van Toezicht. Geld voor nieuwe kleding 

heeft hij niet, maar hij blijft positief.  
‘Ik was laatst bij die hoorzitting om 
mijn klacht toe te lichten. Toen ik de 
directeur vertelde dat ik binnenkort een 
interview heb in deBonjo, zag ik hem 
verstijven,’ lacht hij. 

Over vijf jaar?
Tromp is tevreden over zijn bewind-
voerder. ‘Toen Masja mij belde om 
mee te werken aan een verhaal voor 
deBonjo reageerde ik enthousiast. Ik 
wilde mijn verhaal vertellen,’ glundert 
hij en hoopt met zijn verhaal andere 
gedetineerden te inspireren. ‘Kijk, ik 
ben zowat mijn halve leven verslaafd 
geweest. Maar ik weet nu dat ik 
iemand achter me heb staan en die mij 
niet veroordeeld. Ze regelt dingen met 
de beste bedoelingen, ook als die soms 
niet leuk zijn. 

Klein vult hem aan: ‘Er zijn soms 
momenten die je als bewindvoerder 
meemaakt die ingrijpend zijn voor je 
cliënt. Soms wil een cliënt iets kopen 
of extra geld, maar is daar gewoon 
geen budget voor. Als ik dat geld bij-
voorbeeld zou geven, is er vervolgens 
geen geld om de zorgverzekering te 
betalen. Als bewindvoerder stel ik orde 
op zaken met het belang van de cliënt 
voorop. En dat is: geen nieuwe schul-
den maken.’

Als ik Tromp vraag waar hij zichzelf 
ziet staan over vijf jaar glundert hij. 
‘Mijn eigen woninkie. Geen schulden. 
En als het even kan geen bewind.  
Ik ben van mijn verslaving en als ik 
dat kan, kan ik dit ook.’ Klein lacht  
en voegt eraan toe, ‘We zijn een team 
en als team kijken we vooruit!

Zie ook pagina 22

Gedetineerden met schuldenproblematiek is een bekend fenomeen. De ervaring leert dat de schulden zelfs toenemen als iemand vast komt te zitten. Stefan Heijboom sprak met bewindvoerder 
Masja Klein en haar cliënt Josef Tromp die zijn laatste fase van zijn straf in een kliniek zit. Het doel van het gesprek is bewustwording creëren omtrent gedetineerden met schulden. Maar vooral 
ook een oproep aan bewindvoerders: laat je gedetineerde cliënten niet zomaar in de kou zitten!

MASJA KLEIN: ‘BEWINDVOERDERS, 
STOP NIET ALS CLIËNTEN VASTZITTEN!’

Masja Klein (rechts vooraan): 
‘We zijn een team en als team kijken we vooruit.’
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Agape 4You, Amsterdam
APO Nederland, Zoetermeer
Bakboord, Den Haag

 Postbus 3084, 6202 NB Maastricht Maastricht •  Utrecht • Roermond • Hoensbroekstrafrechtadvocaten.nl

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).

Kerst is voor velen een ellendige tijd

Ex-gedetineerde Milez: 
‘Het brein heeft zelfhelende werking’
Bregje Veltman

Amsterdam - Ervaringsdeskundige 
Milez vertelt over zijn leven als 
voormalig gedetineerde. Hij heeft 
vastgezeten in Suriname, Curacao, 
Aruba, Sint Maarten, Duitsland, 
Nederland en Brazilië. Milez ging 
van een alledaags naar een crimi-
neel bestaan en kwam mede door 
een zware gevangenisstraf weer op 
het rechte pad. Voor een lange tijd 
leidde Milez een normaal leven, 
vrij van criminaliteit. Desondanks 
belandde hij in 1999 op zijn 27e 
in het drugscircuit, vanwege cri-
minele kansen die goed verenig-
baar waren met zijn werk op een 
boorplatform. Tijdens zijn eerste 
drugstransport ging het echter al 
mis. In Suriname werd hij opgepakt 
waarna hij voor een jaar ingesloten 
werd, grotendeels bestaande uit 
voorarrest. Zonder concreet bewijs 
werd hij vastgehouden en omdat 
hij na 10 maanden voorarrest nog 
steeds niet wist wat er gaande was 
ging hij voor 27 dagen in honger-
staking. Het gevangenispersoneel 
was hier niet van gecharmeerd, 
waarna hij werd voorgeleid en 
berecht tot 1 jaar detentie minus 
het voorarrest. Hij kwam veel  
slechter uit de gevangenis dan  
dat hij erin ging.

Hoewel Milez nooit eerder drugs 
gebruikte, verliet hij na de gevangenis 
met een verslaving. Daarnaast was zijn 
criminele netwerk uitgebreid. Doordat 
hij de drugssmokkel voortzette kon hij 

zijn eigen gebruik gemakkelijk verdoe-
zelen. In totaal is hij 15 jaar verslaafd 
geweest met onderbrekingen van 
detentie, nu is hij al vier jaar clean. 
Inmiddels is Milez 47 jaar oud en twee 
maanden vrij na een gevangenisstraf 
van 3,5 jaar in de Braziliaanse stad São 
Paulo. Zijn laatste detentie vond hij 
veruit de zwaarste, zowel fysiek als 
mentaal. Milez had veel moeite met 
het corrupte systeem en de onderont-
wikkelde mensen die hij er trof. In de 
gevangenis was geen sprake van maat-
schappelijk werk noch van telefonische 
communicatie, resulterend in totale 
isolatie van de samenleving. 
Gedetineerden beschikten er niet over 
een koelkast en Milez heeft 3,5 jaar 
lang rijst en bonen gegeten. Tandzorg 
was een luxe binnen de muren en eer-
stehulpverlening ontbrak. Milez heeft 
twee Nederlanders zien overlijden 
tijdens zijn detentie in Brazilië. Hij 
bevindt zich nu in een proces van trau-
matische verwerking. Doordat hij deze 
‘meest bizarre vorm van detentie’ 
doorlopen en overleefd heeft, is zijn 
mindset volledig omgeslagen.  

Prikkels
Momenteel gaat het goed met de  
persoonlijke ontwikkeling van Milez. 
Hij vertelt dat hij in korte tijd ontzet-
tend veel winst heeft geboekt. Het 
delen van zijn ervaringen stimuleert en 
motiveert hem om deze levensstijl te 
handhaven. Milez stelt dat het loont 
om zich in te zetten voor goede dingen, 
hij probeert daarmee een betere versie 
van zichzelf te zijn. Hij is dankbaar 
voor het feit dat Nederland 

sociaalvoelend is voor gedetineerden, 
onder andere zichtbaar in deze krant. 
Milez zijn streven is om jongeren van 
12-16 jaar te behoeden voor criminali-
teit. Dit is namelijk de leeftijd waarop 
bij hem bepaalde prikkels zich voorde-
den. Het is een kwetsbare periode 
waarin jongeren beïnvloedbaar en 
flexibel zijn. Hij wil anderen inspireren 
om dingen te ondernemen en om niet 
snel op te geven. Milez bevindt zich 
momenteel in een Exodushuis waarin 
hij aan zichzelf werkt. Hij is nu in staat 
om met hele heel andere ogen naar zijn 
medebewoners en zijn eigen ontwikke-
ling te kijken. Milez bevindt zich op 
twee sporen: hij heeft hulpverlening 
nodig, maar probeert ook anderen te 
helpen. Naast zijn baan als heftruck-
chauffeur geeft hij als vrijwilliger 
voorlichting. Daarnaast zet hij zich  

in om gevangenisfaciliteiten te verbe-
teren. Wanneer ik Milez vraag naar  
de periode rondom kerst in detentie 
vertelt hij mij dat de scheiding van 
familie en vrienden ervoor kan zorgen 
dat gedetineerden in een depressie 
belanden. Het gaat er volgens Milez 
vooral om hoe je in het leven staat en 
of je in staat bent om te relativeren.  
De kerstperiode is voor veel gedeti-
neerden een periode van bewustwor-
ding: wil je blijven leven zoals je nu 
leeft, is dit het allemaal waard of wil  
je het volgend jaar anders? Het is voor 
velen een ellendige tijd waarin zij  
proberen zichzelf staande te houden. 

Drugsdealer niet beschikbaar
Ongeacht religie is de samenleving 
erop ingericht om gedurende de kerst-
periode vrij te zijn en familie en vrien-

Dat ziet er gezellig uit, maar de boom staat buiten de poort.

den op te zoeken. Met name  
verslaafden voelen zich geïsoleerd, 
onder andere omdat de dealer niet 
beschikbaar is. Verder willen de 
meeste verslaafden hun familie niet 
onder ogen zien omdat zij niet zitten te 
wachten op vervelende vragen of een 
confrontatie. Voor verslaafden is het 
een voelbaar eenzame periode. Omdat 
gedetineerden zich samen in één pand 
bevinden is er sprake van saamhorig-
heid en gezamenlijk leed is lichter.  
Het besef dat men afgesneden is van 
familie en vrienden bestaat echter nog 
steeds. Gelukkig zijn er in sommige 
Europese gevangenissen maatschap-
pelijk werkers die de gedetineerden 
een kleinigheidje in de vorm van een 
chocoladereep geven of zelfs voorzien 
van een kerstdiner of een brunch met 
oud en nieuw. Zo wordt de voor velen 
zware periode toch iets draaglijker 
gemaakt. 
 
Milez beschrijft verschillende ervarin-
gen die hem sterker en weerbaarder 
hebben gemaakt. Zo heeft hij regelma-
tig het gevoel toegesproken te worden 
door zijn inmiddels overleden ouders, 
iets dat hij ook in de gevangenis meer-
maals heeft ervaren. Daarnaast is 
Milez ervan overtuigd dat ongeacht 
verwarring of verkeerde keuzes het 
brein een zelfhelende werking heeft:  
in de loop van de tijd kun je tot bezin-
ning komen. Sinds zijn vertrek uit de 
gevangenis in São Paulo voelt Milez 
een engel bij zich. Hij is nu aan het 
ontdekken welke spirituele kracht met 
hem verbonden is.
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Afgelopen april 2019 was de officiële 
aftrap van de beweging in Brussel, 
België tijdens een bijeenkomst met 
honderden mensen uit vele landen. 
Tijdens deze dag sprak onder andere 
de Hollywood acteur Matthias 
Schoenaerts. Voor een van zijn acteer-
rollen bezocht hij de gevangenis, maar 
ook een van zijn vrienden zat lange tijd 
gevangen. Hij steunt de beweging en 
sprak over het belang om gevangenis-
sen in de nabije toekomst te vervangen 
door kleinschalige detentiehuizen. 

Minder bureaucratie
Het RESCALED-concept van detentie-
huizen is gebouwd op drie pijlers: 
kleinschaligheid, differentiatie en 
betrokkenheid met de gemeenschap. 
Kleinschaligheid maakt re-integratie 
op maat mogelijk, zorgt voor meer per-
soonlijke benadering, minder bureau-
cratie en meer mogelijkheden om 
verantwoordelijkheid te nemen. 
Differentiatie betekent dat gevangenen 
op het juiste beveiligingsniveau 
worden geplaatst en de meest 
geschikte programma’s krijgen.  
Niet iedereen heeft dezelfde mate  
van beveiliging nodig. En ten slotte,  
de betrokkenheid met en vanuit de 
gemeenschap. Dit betekent een weder-
zijdse interactie tussen het detentiehuis 
en de gemeenschap: mensen in deten-
tiehuizen kunnen gebruik maken van 
de diensten in de samenleving en elk 
detentiehuis heeft een toegevoegde 
waarde voor de lokale buurt.

Zie ook pagina 37

Veronique Achoui, 
Coördinator Nederland RESCALED. 

Wie wil meedenken over dit 
onderwerp kan zich melden op: 
rescaled@restorativejustice.nl 
Info: www.rescaled.net

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

Meer gevangenen door schuld of verslaving dan door moord

TOEKOMST: GEEN GROTE 
MAAR ALLEEN KLEINSCHALIGE 
DETENTIEHUIZEN 
Veronique Achoui

Brussel - De wereld verandert, 
Europa verandert, Nederland 
verandert. De manier waarop we 
straffen is ook al erg veranderd. Er 
zijn meer mensen die door justitie 
ambulant worden gevolgd dan 
mensen die achter een gevange-
nisdeur zitten. Maar als de samen-
leving zo ingrijpend verandert, is 
ons strafrechtsysteem dan in staat 
voldoende mee te bewegen? In de 
Verenigde Staten zitten vandaag 
de dag meer donkere mannen in 
gevangenschap dan dat er slaven 
waren in 1850. In Nederland zitten 
veel meer mensen gevangen door 
schulden of verslaving dan door 
een moord. Is de gevangenis wel 
de beste manier om iemand uit de 
criminaliteit te houden? 

Na jarenlang mensen in de gevangenis 
te hebben gezet en gehouden, vond  
de Belgische gevangenisdirecteur  
Hans Claus het genoeg. Hij zette de 
Europese beweging RESCALED op. 
Het lange termijn doel van 

RESCALED is om alle grote gevange-
nissen in Europa te vervangen door 
deze kleinschalige detentiehuizen.  
Dit initiatief bestaat inmiddels in vijf 
landen, Portugal, België, Noorwegen, 
Nederland en Frankrijk. 
Volgens deze beweging moet er  
een geheel nieuwe vorm mét nieuwe 
gebouwen komen, die midden in de 

maatschappij staan. Door gevangenis-
sen te vervangen door kleinschalige 
detentiehuizen, zal de re-integratie van 
ex-gedetineerden aanzienlijk worden 
verbeterd en mensen blijven daardoor 
onderdeel van de gemeenschap. 

Is de gevangenis 
wel de beste 
manier om 
iemand uit  
de criminaliteit  
te houden?

Belgische gevangenisdirecteur Hans Claus zette de Europese beweging 
RESCALED op.

‘O kom er eens kijken’
Rouven du Leon

Als Sinterklaasliedje wel bekend 
bij ons en enigszins wel toepasse-
lijk voor de tijd van het jaar. In het 
geval van de gedetineerden is het 
meer een uitnodiging aan de minis-
ter van justitie. Wanneer er ergens 
in één van de bajesen een calami-
teit heeft plaatst gevonden, komt 
de minister langs om via de media 
verslag te doen van hoe erg het 
allemaal is. Die interviews worden 
dan gedaan in een bajes op een 
afdeling waar iedereen achter de 
gesloten deuren zit. En dan worden 
er weer extra maatregelen 
genomen waar de ‘gewone’ gedeti-
neerden de dupe van zijn. Wij als 
gedetineerden willen ook eens 
andere beelden naar buiten 
brengen. Omdat wij, die gewoon 
braaf hun straf uitzitten en bezig 
zijn met het weer naar de maat-
schappij terug te keren na detentie 
willen aangeven dat er heel veel 
goeds gedaan wordt in de bajes.  
Zo wordt er niet verteld dat er met 
elkaar op een afdeling vele goede 
dingen gewoon gaan zoals ze door 
de instelling gewenst zijn. Men 
laat niet zien dat er bijvoorbeeld 

met elkaar gekookt wordt en 
daarna een hele groep met elkaar 
aan tafel zit te dineren. Ook niet 
dat er tussen het personeel en de 
gedetineerden een goede verstand-
houding is. Het overgrote deel van 
de gedetineerden doet gewoon zijn 
ding. Wanneer er toch een persoon 
op de afdeling komt die zich mis-
draagt, zal hij door de gedetineer-
den zelf worden gecorrigeerd 
waardoor de rust op een afdeling 
gehandhaafd blijft. Dus, aan de 
bewinsdlieden, kom maar eens 
kijken op de afdeling. Kom eens 
gezellig een kopje koffie drinken 
en kom er zo achter dat gedetineer-
den, mensen zijn. Misschien een 
idee om met de kerst te komen 
kijken hoe wij met elkaar toch een 
plezierige kerst proberen te organi-
seren. Wij moeten het zonder onze 
geliefden en onze kinderen doen, 
wat emotioneel heel ingrijpend is. 
Wij zijn wel gewoon mensen die 
ook emoties hebben. Minister  
denk eens aan dit voorstel.

Als medegedetineerde wens  
ik iedereen in alle bajesen een 
hele fijne kerst en een heel  
gezond 2020.

HUMOR OM TE LACHEN

Geslacht
Er zitten 3 vrienden in de wachtkamer van de dokter. 

De eerste gaat naar binnen en zegt als hij weer in de wachtkamer komt: 
‘Begrijp je dat nou, ik heb een tennisarm en ik heb nog nooit getennist.’ 

Als de tweede binnen is geweest, zegt hij: ‘Ik heb een voetbalknie  
en ik heb nog nooit gevoetbald.’ En als de derde binnen is geweest,  

zegt hij: ‘Ik snap er niets van, ik heb geslachtsziekte en ik heb  
mijn hele leven nog niets geslacht.’ 
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Bezoekgroep Vreemdelingengevangenis Schiphol-Oost, Amsterdam
Bijzonder Jeugdwerk Brabant, Deurne
Bond Belangenbehartiging Gedetineerden (BBG), Den Bosch

Gedetineerden kregen kinderbijbels voor hun kind kinderen

GEESTELIJK VERZORGER GEERT: ‘HET ZIJN 
DE KLEINE DINGEN DIE HET ‘M DOEN
Jaap Brandligt 

Alphen aan den Rijn - Het zijn soms 
de kleine dingen die het doen. 
Die ertoe doen. Een van onze 
geweldige vrijwilligers – Dini van 
het Noorden – belde en mailde 
met Bonjo. Jullie moeten eens 
gaan praten met Geert, geestelijk 
verzorger – pastor – bij de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI). Zo 
gevraagd, zo gedaan, want wij 
zijn altijd nieuwsgierig naar wat 
mensen beweegt die goed zijn voor 
gedetineerden. En deze Geert is 
goed voor gedetineerden, kregen 
we uit het noorden doorgeseind. 
We troffen hem in de PI in Alphen 
aan den Rijn. Zijn nieuwe werk-
plek, net overgeplaatst uit de PI 
Leeuwarden. 

Tot mijn genoegen ging er van alles 
mis bij de toegangsmensen van de PI. 
Wel aangemeld, maar niet in het 
systeem verwerkt. Een niet onbekend 
verschijnsel. Dat gaf de kans om van 
afstand over allerlei bureaucratische 
plekken heen elkaar wat genoeglijke 
dingen toe te roepen. Informeler dan 
meestal. En ja, bij mij gingen allerlei 
toeters en bellen rinkelen. Ook daar 
waar niks metaligs kon zijn, tenzij ik 
metaal had ingeslikt. Afijn, zo komt 
een mens toch altijd wel binnen. 

Zelfdodingen
Geert is opgegroeid vertelde hij mij  
in een grote stad en bekende wijk.  
Nu een van de sociaal ingewikkelde 
buurten van deze stad en toen ook al. 
Hij had nog les gehad van een student 
die door onder andere mij was opge-
leid. Dat breekt tralies in een gesprek, 
om het zo uit te drukken. Ik ben ook 
op straat opgegroeid, maar toen was  
de straat nog niet zo grimmig als hij  
nu soms kan zijn. Geert begon zijn 
werkzame leven als buurtpastor in  
de wijk Klarendal in Arnhem. Een 

achterstandswijk. Ik begon dat leven 
op een school voor voortgezet onder-
wijs met kinderen met leer- en 
gedragsproblemen. Dat soort 
overeenkomsten maakt een gesprek 
makkelijker. Maar eerst moest ik Geert 
vertellen dat Bonjo niet alleen de krant 
is. Maar dat we een vereniging zijn die 
van alles met gedetineerden doet. Dat 
de krant maar een deeltje is. Dat roept 
bij mij de vraag op wat we verkeerd 
doen dat iemand die in de bajesen 
werkt, dat niet weet. Iemand die wel de 
krant leest, maar niet zo goed dat hij 
erin gelezen heeft, wat voor zegenrijks 
werk Bonjo verricht. ‘In mijn 
Arnhemse tijd kwam ik al in de PI’s, 
want jongens die ik in Klarendal bege-
leidde, kwamen soms in de gevangenis 
terecht en dan bezocht ik ze.’ Dus 
‘toen ik behoefte kreeg aan een over-
zichtelijkere klus, was het niet zo raar 
dat ik naar het gevangeniswezen keek.’ 
Als geestelijk verzorger, als pastor. 
‘Mijn werk is hier begrensder’, maar 
belangrijk. Geert memoreerde dat hij 
zelfdodingen heeft meegemaakt als 

justitiepastor. ‘Dan hebben we elkaar 
nodig – personeel onderling en gedeti-
neerden.’ ‘We leven in een bescha-
digde wereld met veel gebrokenheid.’ 
Veel mensen hebben het in die wereld 
moeilijk. Maar ‘ik geloof in herstel.’  
Je kunt als geestelijk verzorger – dat is 
tenslotte zijn rol – ‘bemiddelen’. Op 
mijn vraagtekengezicht: bemiddelen 
van mens tot mens en van die twee 
weer tot God. ‘Ik ben enthousiast maar 
stoot evenzeer vaak mijn neus.’ 
Opvallend: Geert ervaart PIW’ers, 
bewa’s en casemanagers als fijne bond-
genoten. ‘Onder hen zijn er veel die 
geloven in de perspectieven van gede-
tineerden.’ Goede samenwerking heeft 
hij nodig en maakt ook dat hij zijn 
werk met geloof blijft doen. Geloof in 
herstel, feitelijk in het goede van de 
mens.’

Voetbalplaatjes
Geconfronteerd met de uitspraak van 
Eric Nijman in de Bonjo van oktober 
dat de wereld van gedetineerden harder 
wordt en dat dit zich vertaalt in 

hardheid van het regiem in de bajesen, 
vertelt Geert over gesprekken die hij 
heeft gevoerd over de moord onlangs 
op de advocaat Derk Wiersum waarin 
hij werd geconfronteerd met een hard-
heid van standpunten die hij bij zijn 
werkzaamheden in Leeuwarden niet 
tegengekomen was. Bij een aantal 
mannen ziet hij een volkomen gebrek 
aan mededogen die zijn geloof in 
herstel moeilijker maakt. Hij vraagt 
zich af of dat te maken heeft met dat 
de wereld in het westen (Randstad) 
harder, onverzoenlijker is dan hij in 
Leeuwarden gewend was. Alsof de 
harde taal van de straat en de strijd om 
daarin te overleven hier meer aanwezig 
zijn. Maar hij vindt dat hij met slechts 
twee maanden veel te kort aanwezig is 
om daar nu al zinvolle uitspraken over 
te doen. Nog twee succesverhalen pas-
seerden aan het slot. De uitgangsposi-
tie was dat gedetineerden zo weinig 
kunnen doen richting hun eigen omge-
ving. Ze ontvangen vaak meer dan ze 
kunnen geven. Om dat mechanisme te 
doorbreken deelde Geert met kerst 

gesponsorde kinderbijbels uit, die de 
gedetineerde als vader van een kind nu 
eens weg kon geven. Een vergelijkbare 
beweging maakte hij met voetbalplaat-
jes. Met hulp van grote groep collega’s 
uit de inrichting en sociale media 
werden duizenden plaatjes ingezameld 
en konden gedetineerde vaders ze aan 
hun blij verraste kinderen geven 
tijdens Vader-kinddag. Het laatste wat 
we uitwisselden was dat gevangenis-
sen hospitaliseren, zeker als je langer 
vast zit. Dat proberen we te doorbre-
ken door samen te kijken waar de 
mannen zelf verantwoordelijkheid 
kunnen nemen over hun eigen leven. 
Dat is een grote uitdaging. Geert doet 
zijn best met zijn pastorale werk dicht 
bij de gedetineerden te blijven opdat 
hun potentie tot herstel niet te zeer 
wordt gefnuikt. Dat is mooi.

Geert
memoreerde 
dat hij zelf  - 
do dingen heeft 
meegemaakt als 
justitiepastor. 
‘Dan hebben 
we elkaar nodig, 
personeel 
onderling en 
gedetineerden’Kinderbijbels die gedetineerden aan hun kinderen kunnen geven.
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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

Zus zegt: 
’Al die jaren is 
alle aandacht 
altijd naar jou 
toegegaan, alles 
draaide om de 
problemen die 
jij veroorzaakte. 
Ik voel me te 
kort gedaan.’

‘Ik laat ze merken dat criminaliteit geen zin heeft; zijn ze ontvankelijk voor omdat ik het zeg’

TOINE BAKERMANS:
VAN BANKROVER TOT ROLMODEL
Rotterdam - Vroeger dacht hij niet 
zo na over de slachtoffers. Het 
waren tenslotte geen bekenden. 
Zijn zus bracht daar verandering 
in. Ook zij voelde zich slachtof-
fer van de daden van Toine. Dat 
kwam binnen. Inmiddels is Toine 
volledig gerehabiliteerd en helpt 
hij criminele jongeren hun plek te 
vinden in de maatschappij. In de 
Week van Respect het verhaal van 
Toine Bakermans: van bankrover 
tot rolmodel.

In zijn leven beroofde hij ruim zestig 
banken en bracht als gevolg daarvan 
zo’n twintig jaar, met tussenpozen, 
door in de gevangenis. Vijftien jaar 
geleden besloot hij zijn verleden als 
bankrover achter zich te laten. 
Inmiddels is Toine Bakermans kunste-
naar, docent beeldende kunst en bege-
leider bij De Nieuwe Kans in 

Rotterdam. Door zijn verleden en de 
omslag die hij heeft gemaakt, is hij  
een rolmodel voor jongeren die bij  
De Nieuwe Kans hun criminele  
verleden achter zich proberen te laten.
Toine: ‘Het kan soms één iemand zijn 
die alles voor je verandert. Eén iemand 
die ervoor zorgt dat je alles anders gaat 
doen. Voor mij was dat mijn zus. Ze 
zei tegen mij: ‘Weet je wel wat je me 
hebt aangedaan? Al die jaren is alle 
aandacht altijd naar jou toegegaan, 
alles draaide om de problemen die jij 
veroorzaakte. Ik voel me te kort 
gedaan.’ Dat was wel confronterend. 
De slachtoffers van mijn criminele 
daden kende ik niet persoonlijk. Ik 
vond dat ik niemand beschadigde als 
ik een bank beroofde. Ik had wel een 
vuurwapen bij me, maar nog nooit 
gebruikt. Maar dat ook mijn familie 
slachtoffer was, dat was wel een 
omslagpunt voor me.”

Spijt
Toine vervolgt: ‘De afgelopen twee 
jaar ben ik meer over mijn slachtoffers 
na gaan denken en besef ik wat ik 

Toine Bakermans: ‘ De slachtoffers 
van mijn criminele daden kende ik 
niet persoonlijk.’

mensen heb aangedaan. Ik heb spijt 
van wat ik heb aangericht. Een van  
de jongens bij De Nieuwe Kans woont 
bij me in de buurt en rijdt geregeld  
met mij mee. Zijn vader is crimineel 
waardoor het hele gezin steeds moest 
verhuizen en hij vreesde voor het 
leven. 

Die jongen heeft daardoor Post 
Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). 
Dat scheelt eigenlijk niet zo veel met 
wat ik mensen heb aangedaan. Zo 
komen er steeds meer dingen op m’n 
pad waardoor ik denk: het is eigenlijk 
niet zo netjes wat ik gedaan heb. Twee 
jaar geleden kreeg ik via Facebook een 
berichtje van een van mijn slachtoffers. 
Ze had een interview met me gelezen 
en vroeg me of ik nog wel eens aan de 
slachtoffers dacht. Ik heb haar terugge-
maild dat ik er nu spijt van had. Maar 
ik heb niets meer van haar gehoord. 
Dat vind ik wel jammer.’

Welgemeend excuus
Het traditionele strafproces biedt 
weinig ruimte voor de gevoelens  
van het slachtoffer. Restorative justice, 
of in het Nederlands herstelrecht, is 
een krachtige manier om slachtoffers 
de gelegenheid te geven aan de dader 
te vertellen wat zijn daad met hen 
gedaan heeft. Bij herstelrecht wordt  
er gestreefd om de schade te herstellen, 
om de dader de consequenties van zijn 
gedrag te laten inzien en om de par-
tijen actief te laten deelnemen aan het 
proces door met elkaar te communice-
ren. Wat veel slachtoffers uiteindelijk 
graag willen, is een welgemeend 
excuus. 

Wees geen lafaard
Toine: ‘Dat probeer ik nu ook mee te 
geven aan de jongens met wie ik werk 
bij De Nieuwe Kans. Weet wat je doet 
en wie je het allemaal aandoet. Ik ga 
dan ook wel op de gevoelige plek 

zitten, de familie van die jongens.  
Je hebt toch een klein broertje? Hoe 
denk je dat hij het zal vinden als hij 
weet wat je doet? Dat doet zeer. Vaak 
lopen ze boos weg, maar meestal 
komen ze terug. Ik laat ze merken dat 
criminaliteit geen zin heeft. En ja,  
daar zijn ze ontvankelijk voor, van mij 
nemen ze het aan. Je moet ze leren  
vertrouwen in zichzelf. En als je de 
kans krijgt om mee te werken aan  
herstelrecht, om in gesprek te gaan  
met een slachtoffer, dóe dat dan ook. 
Wees dan geen lafaard. Het kan niet 
alleen het leven van jouw slachtoffer 
veranderen, maar ook dat van jou.”

 

Düsseldorf - ‘Pappa, mamma, 
achter tralies, wat te doen? Dat is 
het thema van het Europese Forum 
voor toegepaste criminologie op 
het eerst volgende symposium in 
Düsseldorf begin januari. In het 
gevangeniswezen raken kinderen 
van gedetineerden in de vergetel-
heid of lopen het gevaar uitgebuit 
te worden. 

Verschillenden experts uit Frankrijk, 
Zwitserland, Duitsland en Nederland
zullen van zich laten horen op de bij-
eenkomst. Maar eerst nadat er een uit-
voerige rondleiding is geweest in 
Justizvollzugsanstalten Willich I  

und II, mannen- en vrouwenafdeling. 
Uiteraard gaat het om de vraag hoe 
kinderen die ruimtes beleven waar ze 
hun vader en/of moeder geregeld zien. 
Aan welke eisen moeten de ruimtes 
voldoen om kinderen te ontvangen? 
Welke opleiding moeten de begeleiders 
van de kinderen die hun ouders bezoe-
ken, hebben? Welke taken bij  
de begeleiding van de verwanten van 
de gedetineerden kunnen vrijwilligers 
overnemen van het personeel?

Ook Bonjo is met een delegatie 
aanwezig op het symposium van 
het Forum. 

INTERNATIONALE DESKUNDIGEN 
BIJ-EEN OVER HET LOT VAN 
DE KINDEREN

HUMOR OM TE LACHEN

Berejacht 

Een groepje zakenlui gaat in 
Alaska op berenjacht. Nadat ze 

hun bagage in de berghut hebben 
uitgeladen, geeft de gids hun 

uitleg over het soort geweer dat 
ze moeten gebruiken en hoe ze 
veilig een beer kunnen vangen. 
Maar één van hen, een Texaan, 
vraagt: ‘Waar zitten die griezels 
eigenlijk?’ De gids wijst in noor-
delijke richting en waarschuwt: 
‘Wanneer u zonder geweer die 

kant op loopt, bent u er geweest.’ 
De Texaan stapt ongewapend 
naar buiten, een paar minuten 

later zien ze hem op topsnelheid 
naar de hut rennen met een woe-
dende beer op zijn hielen. Als de 
Texaan bij de deur komt, rukt hij 

die open, springt opzij, en de 
beer die niet op tijd kan afrem-

men, stormt regelrecht de hut in. 
De Texaan slaat de deur dicht en 
schreeuwt naar zijn collega’s in 
de hut: ‘Villen jullie deze alvast, 
dan ga ik er nog een paar halen.’
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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
 

Project Turn-Over wordt internationaal omarmd

JOERI PEPERKAMP: ‘IK HEB MINDERJARIGEN 
VAAK TEGEN DE GROND MOETEN WERKEN, 
MAAR DAT WERKT NIET’
Stefan Heijboom

Castricum – Wanneer je aan rugby 
denkt, komt al snel het beeld naar 
voren van een rauwe contact-
sport. Sterke mannen die erop 
losbeuken. Niets is minder waar bij 
Stichting Turn-Over, een project 
dat is opgezet door rugbyspeler 
Joeri Peperkamp met als doel om 
jongeren met een detentieachter-
grond weer op de been te helpen. 
Maar ook jongeren die dreigen af 
te glijden in de criminaliteit. Het 
project boekt resultaat. Tachtig 
procent van de deelnemers vindt 
binnen een jaar een betaalde baan 
of gaat weer terug naar school.

Het clubhuis van de Castricumse 
Rugbyclub is het middelpunt gewor-
den van jongeren uit de omgeving  
met wie het niet goed gaat. Probleem-
jongeren zeggen we vaak, maar dat is 
soms een te beladen woord. De jonge-
ren die hier drie keer per week worden 
gebracht zijn afgegleden in de crimina-
liteit soms ook gepaard met een drugs-
verslaving. Hier kunnen ze zichzelf 
zijn, hun frustraties de loop laten en 
gehoord worden door het team van 
Joeri Peperkamp. Sommige instanties 
hebben deze jongeren al opgegeven, 
maar Peperkamp bij lange na niet.

Jeugdzorg
Peperkamp heeft lang in de gesloten 
jeugdzorg gewerkt en als hij aan die 
tijd terugdenkt, schudt hij driftig zijn 
hoofd. ‘Ik besloot om in de jeugdzorg 
te werken om jongeren te helpen.  
Hen weer op de rails te krijgen. 
Kansen te bieden in de maatschappij. 
Maar waar ik steeds maar weer tegen-
aan liep, waren bureaucratie, onderbe-
zetting van personeel. Ik heb zo vaak 
minderjarigen tegen de grond moeten 

werken om hen in bedwang te houden. 
Dat werkt niet. Ik kon gewoon geen 
tijd vrijmaken om echt actief met die 
jongeren te werken.’ Zogezegd zo 
gedaan, en zo besloot hij na heel wat 
jaartjes in de jeugdzorg te hebben 
gewerkt, ontslag te nemen en Stichting 
Turn-Over op te richten. 

Een sprong in het diepe, zoals hij het 
zelf noemt, want of het een succes zal 
worden is nog maar de vraag. Sinds de 
oprichting van Turn-Over in 2013 kan 
nu wel gezegd worden dat het een suc-
cesvol en kansrijk project is, dat zelfs 
internationaal de aandacht heeft 
getrokken. Ook in jeugdgevangenissen 
in Engeland wordt het project met 
open armen ontvangen en Peperkamp 
is onlangs nog naar Curaçao geweest. 
Wat maakt dit project zo succesvol?

‘Laat die jongens niet vallen’
Ik spreek met *Dwight. Na ruim vijf 

jaar in de gevangenis te hebben 
gezeten, kwam hij in aanraking met 
Peperkamp. Dwight wilde het anders 
doen en zette zich in voor Turn-Over. 
‘Toen ik in het Exodus-huis zat, werd 
me gewezen op dit project. Ik had nog 
nooit van m’n leven gerugbyd maar 
het leek me wel wat.’ Dwight is een 
voorbeeld voor veel jongeren. Hij 
heeft hart voor de zaak en wil de jon-
geren ook écht begeleiden. ‘Sommige 
van die jongens kijken tegen me op. 
Maar meer omdat we hier met weder-
zijds respect met elkaar omgaan.’ 

Omdat Dwight zich zo hard voor de 
zaak inzette en Peperkamp zag hoe hij 
groeide, besloot Peperkamp Dwight 
een betaalde baan aan te bieden bij de 
stichting. Nu werkt Dwight als een 
jongerenwerker voor de stichting. Iets 
wat hem op het lijf geschreven staat. 
Een beetje dollen. Maar ook af en toe 
streng zijn. ‘Maar het belangrijkste,’ zo 

zegt Dwigh, ‘we laten die jongens niet 
vallen. Ook als ze tijdens dit project 
fouten maken, of naar binnen moeten, 
of wat dan ook, we laten ze niet vallen. 
We oordelen ook niet.’ 

Verwende jongeren
Nu nog is het project actief in 
Castricum en omgeving. ‘Wat we hier 
in de omgeving zien, is dat jongeren 
van gekkigheid niet weten wat ze 
kunnen doen. Er is hier in de buurt 
niets te doen. De ouders werken zeven 
dag per week en er is geen aandacht 
voor de jongere. Dan is er een kwets-
bare groep die rottigheid gaat halen. 
Blowen. De hele dag achter de compu-
ter zitten. Stelen. Overvalletjes plegen,’ 
legt Peperkamp uit. Dwight vult hem 
aan: ‘Wat ik hier merk, is dat ouders 
vaak de oorzaak van het probleem zijn. 
Als we vanuit Turn-Over contact 
hebben met de ouders wordt er soms 
wel eens op ons neergekeken. Want ja, 

‘onze zoon zien wij liever niet bij zo’n 
project’ wordt er dan wel eens gezegd.’

Gelukkig zijn er ook ouders die wél 
graag zien dat hun kind terecht kan bij 
Turn-Over. ‘Soms zitten de ouders ook 
met de handen in het haar en kijken ze 
weg van het probleem. In veel gevallen 
zijn de jongeren verwend en verwen-
nen de ouders hun nóg meer als er  
problemen zijn. Als ze dan zien dat  
de jongeren hier hun ei kwijt kunnen, 
is dat een enorme ontlasting voor de 
ouders.’

Vanwege het grote slagingspercentage 
is het Turn-Over project ook bij veel 
gemeentes bekend geworden. Zo 
vertelt Peperkamp dat er binnenkort  
in Haarlem wordt gestart met jongeren 
die 18-plus zijn, en de gemeenten  
Den Helder en Den Bosch hebben het 
project ook omarmd. Initiatiefnemer 
Joeri Peperkamp is inmiddels ook in 
gesprek met diverse andere gemeenten. 
Al met al een geslaagd project. 

* Dwight, zijn echte naam is bij  
de redactie bekend.

‘Maar het 
belangrijkste,’ 
zo zegt Dwight, 
‘we laten 
die jongens 
niet vallen

Joeri Peperkamp brengt jongeren met detentieachtergrond weer op de been 



8 deBonjo
december 2019

VROLIJK KERSTFEEST: AMMEHOELA, 
DAT IS MAKKELIJK LULLEN
Amsterdam - Vrolijke Kerstdagen en een mooie jaarwisseling.

Ja, ammehoela, dat is makkelijk lullen. Die feestdagen worden niet echt een lolletje. De gedetineerden 
die wij spreken en die ons schrijven, kijken er vrijwel allemaal tegen op. Veel extra afleiding in de Kerstperiode 
zal er niet zijn. De geestelijke verzorger zal misschien voorstellen nog wat extra te bidden en in de gehate zwarte 

plastic dozen met eten zal misschien een kers op de appelmoes liggen. Veel meer valt er niet te verwachten. 
De hoop is vooral gericht op het leger vrijwilligers in ons land. Die lieve mensen kunnen misschien wat naar binnen 

‘smokkelen’, maar of dat dan reden is om ‘de herdertjes lagen bij nachte’ aan te halen, lijkt me sterk. 
En misschien komen er familieleden of vrienden. Hopelijk.

Verslaafde gedetineerden moeten daar niet zo veel van hebben. Ze hebben geen zin in lastige vragen. 
Ze voelen zich vaak alleen maar geïsoleerd omdat de dealer niet beschikbaar is.

Hou je taai, en kijk eens wat je voor je medegedetineerden kunt betekenen. 
Wie weet geeft dat nog een goed gevoel. Meer kunnen we er niet van maken. 

Oh ja, wie weet komt het geluk in het nieuwe jaar. We hopen het en wensen het allen toe.

Namens de redactie, 
Paul Grijpma

Een Nieuwe Start, Amsterdam
Het 8ste wonder, Oosterwolde
InformatieSteunPunt (ISP)-1ste lijn ggz, Haarlem
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persoonlijk. Op een bijeenkomst van 
de Amsterdamse Orde van Advocaten 
hadden ze ooit een gesprek gevoerd en 
sindsdien begroetten ze elkaar, zei hij. 
Met het gedicht De Gestorvene van  
Ida Gerhardt verwoordde Grapperhaus 
de wens om Wiersum nog een keer te 
ontmoeten. De laatste zinnen sprak hij 
geëmotioneerd uit. Dat liet ook de 
tweehonderd aanwezigen niet onbe-
roerd. ‘De liquidatie van Wiersum op 
18 september is een moment dat de 
geschiedenis wijzigt,’ zei Herman van 
der Meer, president van het gerechts-
hof Amsterdam. Wat 9/11 in 2001 
betekende voor de wereldorde, zo’n 
landmark is de moord op een advocaat 
vanwege de uitoefening van z’n vak 
voor de Nederlandse rechtsorde.

‘MOORD OP DERK 
WIERSUM IS LANDMARK’
Van de redactie

Amsterdam – ‘Een advocaat is als een 
hulpverlener van het Rode Kruis of 
een politieagent,” zei minister 
Ferdinand Grapperhaus (Justitie en 
Veiligheid). ‘Zonder aanzien des per-
soons verlenen ze hulp. En van hulp-
verleners blijf je af.’ De minister 
beloofde de rechtsstaat krachtig te 
bewaken. Hij was onlangs samen met 
tientallen advocaten bij de herdenking 
van de geliquideerde advocaat Derk 
Wiersum. Ondanks het grote verdriet 
en de woede werd ook gezegd: ‘Ook 
Derks moordenaar heeft recht op een 
advocaat die het onderste uit de kan 
haalt.’ Grapperhaus, voormalig advo-
caat in Amsterdam, kende Wiersum 

Derk Wiersum moet geweten  
hebben van de risico’s die hij liep.
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Direct naar de moord betuigden Amsterdammers hun medeleven. (Foto Paul Grijpma)

Kriminaliteit & Strafrecht (K&S), Baarn
Landelijke GedetineerdenCommissie, Capelle a/d IJssel
Mainline, Amsterdam

Het valt uit te sluiten dat Derk Wiersum niet heeft geweten welke risico’s hij liep

WAAROM STAAN ADVOCATEN 
KROONGETUIGEN BIJ?
Mr. J. B. Boone

Wijk bij Duurstede - De advocaat 
die bereid is een kroongetuige van 
Justitie bijstand te verlenen, wordt 
als gevolg van die bijstand deel 
van de opsporing. Kennelijk mag 
de advocaat die optreedt voor een 
kroongetuige, zelf bepalen of hij 
beschermd zal worden. Van enige 
bescherming op grond van de Wet 
van de vermoorde advocaat Derk 
Wiersum, is niet gebleken. Wel 
wordt gesuggereerd dat hij geen 
bescherming wenste. Wat daar 
echter ook van zij, er is een direct 
verband tussen zijn dood en zijn 
bijstand aan een kroongetuige.

Als advocaat is Wiersum beschreven 
als zeer kundig en bereid om juist de 
underdog te verdedigen. Het gaat dus 
om verdediging van verdachten, maar 
de kroongetuige is geen verdachte, 
doch een instrument van de justitie. 
Het lijkt erop dat niemand zich  
realiseert dat Wiersum slachtoffer  
is geworden van zijn bereidheid om 
een kroongetuige bij te staan. 
Een kroongetuige heeft geen verdedi-
ging nodig, immers hij is geen ver-
dachte in de zaak waarin hij als 
kroongetuige verklaringen aflegt.  
De regeling geeft de kroongetuige 
recht op rechtsbijstand en indien hij 
deze kroongetuige rechtsbijstand zou 
weigeren, dient hem een advocaat te 
worden toegewezen. Op het moment 
dat de advocaat bereid is de kroonge-
tuige bij te staan, voert hij niet de ver-
dediging van een verdachte, maar helpt 
hij de officier van justitie bij de 

opsporing en veroordeling van perso-
nen tegen wie hij verklaart.

Verraders
Er is al jaren geleden door mij en 
anderen nadrukkelijk gewezen op het 
risico dat de inzet van kroongetuigen 
met zich brengt. Het gaat immers om 
verraders die bijdragen aan de veroor-
deling van mensen die verdacht 
worden van zeer ernstige strafbare 
feiten en geweld niet schuwen. In de 
afgelopen jaren zijn verdachten, anders 
dan voorheen, op grote schaal tot 
levenslang veroordeeld. In dat kei-
harde klimaat van de strafrechtspleging 
is de advocaat, die bereid is deel te 
nemen aan het proces van de opspo-
ring door Justitie, naïef of dom. Het 
valt uit te sluiten dat Wiersum niet 

heeft geweten welke risico’s hij liep, 
gezien de processen tegen verdachten 
door rechtbank en gerechtshof te 
Amsterdam, waarbij herhaaldelijk tot 
levenslang werd besloten. 
De suggestie dat zonder kroongetuigen 
geen vervolging van ernstige misdrij-
ven mogelijk zou zijn, heeft geleid tot 
de dood van de advocaat Derk 
Wiersum. Het recht op een advocaat 
had nooit in de kroongetuigenregeling 
mogen worden opgenomen. De hele 
kroongetuigenregeling waarin een 
rechter-commissaris het werk van de 
officier van justitie moet goedkeuren, 
geeft nergens aan wat nu precies de 
taak van die advocaat is. 
Daarbij komt dat de advocaat die 
bereid is om de kroongetuige bij te 
staan, zich ook om andere reden in een 

buitengewoon riskante positie brengt. 
De advocaat zou volgens de kroonge-
tuigenregeling de overeenkomst, die de 
kroongetuige sluit met de officier van 
justitie na goedkeuring door de rech-
ter-commissaris, moeten controleren. 
Maar wat en hoe controleert hij. 

Onmogelijke positie
Vaststaat dat elke kroongetuigenrege-
ling een aanbod van de justitie inhoudt, 
dat in de strafzaak tegen de kroonge-
tuige aanmerkelijk geringere straf zal 
worden geëist dan hij mag verwachten 
gezien de ernst van zijn misdrijf. De 
rechter is in het geheel niet is gebon-
den aan die overeenkomst. De advo-
caat heeft dan ook geen enkele invloed 
op de gedane belofte door de officier 
van justitie. 

Daarbij komt dat de praktijk leert dat 
in vrijwel alle zaken waarin kroonge-
tuigen een rol hebben gespeeld, pro-
blemen zijn ontstaan. Gebleken is dat 
het Openbaar Ministerie een buitenge-
woon onbetrouwbare contractspartner 
is. Zo onbetrouwbaar, dat kroongetui-
gen vrijwel in alle gevallen op enig 
moment afzien van hun bereidheid ter 
zitting verklaringen af te leggen en 
vaak hun verklaringen wensen in te 
trekken.

Door nu de advocaat in te schakelen  
in kroongetuigen zaken, ontstaat de 
situatie dat de advocaat door zijn ver-
trouwensrelatie met zijn cliënt/kroon-
getuige, in de bizarre positie terecht 
kan komen dat wat de kroongetuige 
aan hem vertelt, niet in overeenstem-
ming is met de verklaringen die hij bij 
de justitie heeft afgelegd. 

Daarmee is de advocaat in een onmo-
gelijke positie terecht gekomen, omdat 
hij dan weet dat de kroongetuige liegt.
Moet hij de officier van justitie dan op 
de hoogte brengen van de leugenach-
tigheid van de kroongetuige, of is hij 
gehouden aan zijn beroepsgeheim en 
moet hij zwijgen? 

Lees verder op pagina 10

Onbegrijpelijk  
dat nog steeds 
advocaten  
kroongetuigen  
bij te staan

Het gaat immers 
om verraders



10 deBonjo
december 2019

Mainline, Amsterdam Zuidoost
MijnReclassering, Maastricht
Motiva, Amersfoort

VERDWAALD? 
Bonjo en haar lidorganisaties 

helpen je weer op weg!

Weinig onderzoek naar gedrag verzekeringsmaatschappijen

UITSLUITING NA DETENTIE
Van de redactie 

Alphen aan den Rijn - Een gedeti-
neerde die vastzit in Alphen aan 
den Rijn vroeg Bonjo ‘te onderzoe-
ken in hoeverre uitsluiting (anders 
dan arbeid) aan de orde is in het 
dagelijkse leven’. Hij vraagt of ‘daar 
cijfers over zijn’. Over arbeid is 
van alles bekend. We weten welke 
rol de verklaring omtrent gedrag 
daarin kan spelen. En over verze-
keringen – het andere kwetsbare 
punt – hebben we al een aantal 
keren in dit blad geschreven.

Om met een voorbeeld te beginnen. 
Een meneer – ex-gedetineerde dus – 
wilde na zijn detentie met een camper 
de wereld gaan bereizen. Hij moest 
wel verzekerd zijn. Dus probeerde hij 
het. Geweigerd. Hij dacht slim te zijn. 
Zijn vrouw kon ook rijden. Ook gewei-
gerd, want de vrouw van een ex-gede-
tineerde. Kon ook niet deugen. En ja, 
hij werd natuurlijk wel verzekerd. 
Maar tegen een veel hogere prijs.  
De boeiende vraag is in hoeverre dit 
gedrag van deze verzekeringsmaat-
schappij kenmerkend is. Daar is weinig 
onderzoek naar gedaan. Het laatste 
onderzoek dat we konden vinden is 
van criminologe Lucrecia Paulina en 
docent aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam Marc Schuilenburg met  
de welluidende titel ‘Uitsluiting van 
ex-gedetineerden door verzekeraars’. 
We baseren ons op hun artikel. 

De Vereende
Het is bekend dat een detentieverleden 
re-integratie bemoeilijkt. Verzekerd 
zijn is belangrijk als je wilt kunnen re-
integreren. Welke blokkades werpen 
verzekeraars op? Dat is de vraag. 
Centraal Beheer en Univé – dat weten 
we - vragen op het aanvraagformulier 
of de aanvrager in de laatste acht jaar 
veroordeeld is geweest of in aanraking 
geweest is met politie of justitie 
vanwege diefstal, heling, oplichting, 
valsheid in geschrifte, drugshandel, 
wapenbezit, milieumisdrijven, terro-
risme, deelname aan een criminele 
organisatie. Op basis van de antwoor-
den bepaalt de verzekeraar of hij de 
risico’s te groot vindt. Een detentiever-
leden dat te maken heeft gehad met 

fraude, maakt het niet eenvoudiger je 
te verzekeren. Uit het artikel wordt 
duidelijk dat er verzekeraars zijn die 
ex-gedetineerden standaard accepteren. 
Ook voor bijvoorbeeld de aanvullende 
zorgverzekering. Dat is Rialto, nu 
geheten de Vereende – die accepteert 
onder voorwaarden van een flinke pre-
mieopslag. Die heet per persoon te ver-
schillen, maar is wel zo substantieel 
weten we, dat ex-gedetineerden die 
vaak een laag inkomen hebben, zich 
niet kunnen verzekeren. Wellicht is er 
enige nuance. Zo zegt een verzekeraar 
in het artikel dat als iemand die veroor-
deeld is voor alcoholmisbruik een 
autoverzekering wil sluiten, dat dat 
dan wel een probleem is. Of als 
iemand die veroordeeld is voor brand-
stichting een brandverzekering wil 
sluiten. Acceptatie blijkt af te hangen 
van het soort delict waarvoor de aan-
vrager veroordeeld is en van de mate 
van eerlijkheid waarmee de vragen zijn 
ingevuld. En van hoe lang hij of zij uit 
detentie is. Er zijn vier verzekeraars – 
lezen we in het artikel – die ex-gedeti-
neerden die korter dan acht jaar uit 
detentie zijn per definitie niet als klant 
accepteren. Eén van die drie gaat zo 

ver dat ex-gedetineerden altijd gewei-
gerd worden. ‘Detentieverleden komt 
er sowieso niet door’. Er is geen 
acceptatieplicht. Dus gebeurt het niet. 
Ook niet door premieverhoging.

Redlining
Verzekeringen is één kant van de zaak. 
Belemmerend genoeg. Er is nog een 
boeiende ontwikkeling gaande die wel-
licht catastrofaal is voor de re-integra-
tie. Dat heet redlining. Er zijn 
postcodegebieden waarvoor geen 
leningen worden verstrekt. Zwakke 
bewoners worden geweerd. En wie zijn 
er vaak zwakker dan ex-gedetineer-
den? Ook huren wordt moeilijk 
gemaakt. Moeilijke mensen verzwak-
ken de status van een buurt. Die komen 
er niet in. In bepaalde postcodegebie-
den worden aan ex-gedetineerden geen 
woonverzekeringen verstrekt. Dus 
geen inboedelverzekering, geen brand-
verzekering, geen aansprakelijkheids-
verzekering. Of opnieuw tegen een 
aanzienlijk hogere prijs. Bekend is  
de Hofstadgroep. Die mochten geen 
levens-, schade en herverzekeringen 
meer afsluiten en kregen ook geen ban-
caire leningen. Verzekeraars en banken 
zijn vrij in het accepteren. Het gaat –  
in termen van Paulina en Schuilenburg 
– om het identificeren van het kwaad 
in de vorm van potentiële bedreigingen 
of veiligheidsrisico’s. Je moet niet ver-
baasd zijn als iemand die steeds weer 
geweigerd wordt en daardoor onverze-
kerd blijft zelf schulden gaat krijgen 
omdat hij geleden schade moet betalen 
en er dus voor kiest onder valse gege-
vens een verzekering af te sluiten.

Ook geweigerd, 
want de vrouw 
van een ex- 
gedetineerde. Kon 
ook niet deugen

Dat geintje met die camper ging ook niet door.
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Een zodanig onmogelijke situatie, dat 
het ook om die reden onbegrijpelijk is 
dat nog steeds advocaten bereid zijn 
om kroongetuigen bij te staan.

Volgende moord
De wettelijk bepaling dat een kroonge-
tuige recht heeft op bijstand van een 
advocaat, is een directe inbreuk op ons 
rechtssysteem. Immers door de kroon-
getuige recht te geven op bijstand van 
een advocaat, wordt de advocaat deel 
van de opsporing en dat is zo funda-
menteel in strijd met het systeem van 
ons strafrecht waarin advocaten ver-
dachten verdedigen. De officier van 
justitie helpen bij het tot stand komen 
van veroordelingen, is fundamenteel  
in strijd met onze strafrechtspleging. 
Als er al een kroongetuigenregeling 
nodig is, dan dienen alle risico’s van 
die regeling voor rekening van het 
Openbaar Ministerie te komen. 

Het idee dat door de moord op de 
advocaat Derk Wiersum de rechtsstaat 
op omvallen zou staan, is klinkklare 
onzin. De kroongetuigenregeling is 
voor de advocatuur zo riskant, dat de 
advocaat die bereid is een kroonge-
tuige bij te staan, moet worden behoed 
voor zijn naïviteit. Er is geen sprake 
van een situatie als zou er een straf-
rechtspleging vóór, en een strafrechts-
pleging nà de afschuwelijke moord op 
confrère Wiersum zijn. Bij handhaving 
van de kroongetuigenregeling met een 
advocaat als wettelijk recht op bijstand 

door een advocaat, wordt een volgende 
moord op een lid van de Balie 
voorzienbaar.

Dat het OM onbetrouwbaar is en de 
invloed van de advocaat van de kroon-
getuige nihil is, mag blijken uit het feit 
dat advocaat Derk Wiersum niet wilde 
dat de kroongetuigendeal bekend zou 
worden, voordat de verdachten tegen 
wie de kroongetuige had verklaard, 
gepakt zouden zijn. Het OM heeft zich 
daar niets van aangetrokken en heeft 
de deal openbaar gemaakt in maart 
2018. Zes dagen later werd de broer 
van de kroongetuige die advocaat 
Wiersum bijstond, vermoord. Zelfs dat 
heeft niet geleid tot bescherming van 
advocaat Wiersum. Hieruit blijkt niet 
alleen hoe onbetrouwbaar het OM is, 
maar ook het risico dat advocaten 
lopen die kroongetuigen bijstaan. Het 
OM is duidelijk niet van plan hen tegen 
welk gevaar dan ook te beschermen.

Het OM trok  
zich het niet  
aan en heeft  
de deal openbaar 
gemaakt in  
maart 2018

Strafrechtadvocaten in de rij voor de herdenking van Derk Wiersum 
bij de Rode Hoed aan de Keizersgracht in Amsterdam (foto Paul Grijpma)
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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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Minister Dekker wil ook geweldloze ontvluchtingen uit gevangenissen strafbaar stellen

IN 1984: ‘ONTVLUCHTINGEN VERONTRUSTEN 
DE BURGER IN DE SAMENLEVING’
Hans Smits

Amsterdam - ‘De ontvluchtingen 
uit de penitentiaire inrichtin-
gen dienen zoveel mogelijk te 
worden beperkt. Deze gebeur-
tenissen verontrusten de burger 
in de samenleving. Het geloof in 
de strafrechtspleging dreigt te 
worden ondermijnd. De noodzaak 
van grote aandacht voor de bevei-
liging staat verder in verband met 
de rust en de orde in de inrichtin-
gen. Het personeel dient te allen 
tijde de indruk te hebben dat zij, 
en niet de gedetineerden, het voor 
het zeggen heeft; dit verhoogt het 
veiligheidsgevoel.’   
Dit zijn geen verzuchtingen van 
minister Sander Dekker van 
Rechtsbescherming, die verant-
woordelijk is voor het gevange-
niswezen en nu het voorstel heeft 
gelanceerd om ook geweldloze 
ontvluchtingen uit gevangenis-
sen strafbaar te stellen. Het was 
slotparagraaf van een memoran-
dum Beveiliging, dat in 1984, dus 
nu 35 jaar geleden, werd opge-
steld door ambtenaren van het 
Gevangeniswezen op initiatief van 
de toenmalige directeur-generaal 
voor de Jeugdbescherming en 
Delinkwentenzorg mr. H.W. van 
Hijlkema. Het memorandum werd 
behandeld tijdens de Algemene 
Directeurenvergadering op 27 sep-
tember 1984. Van Hijlkema wees 
op de noodzaak van een betere 
beveiliging. In maart van dat jaar 
1984 waren er nog vijftien gedeti-
neerden tegelijk uit de gevangenis 
van Scheveningen ontsnapt. 

De beveiliging bleek twee jaar later 
nog niet erg verbeterd. In september 
1986 moest mevrouw Virginie Korte-
Van Hemel (CDA) die als staatssecre-
taris verantwoordelijk was voor het 
gevangeniswezen in de Tweede Kamer 
vragen beantwoorden over ontsnappin-
gen in dat jaar 1986. Zij was trouwens 
niet erg onder de indruk, want zij 

rekende voor dat van de 18.000 
mensen die tijdens haar bewind, jaar-
lijks korter of langer in een gevangenis 
verbleven, slechts 0,3 procent ont-
snapte. Ze zei er niet bij dat van de 
twee procent van alle gedetineerden 
die langer dan drie jaar moesten zitten, 
vanzelfsprekend veel hogere percenta-
ges geslaagde pogingen deden om een 
tijdje ‘vrij’ te zijn. In 1983 waren er 26 
ontsnappingen van 42 gedetineerden. 
In 1984 een plotselinge verdubbeling: 
48 ontsnappingen van 93 gedetineer-
den. In 1985 was het niet veel anders: 
50 ontsnappingen van 86 gedetineer-
den. Bij ontspanningen gingen vaak 
meerdere tegelijk. 

Flinke onrust
Dat er tot september 1986 ‘maar’ 33 
ontsnappingen waren met 47 gedeti-
neerden leek mevrouw Virginie Korte-
Van Hemel tot een tevreden mens te 
maken. Ik woonde dat Kamerdebat bij 
voor Vrij Nederland en hoorde haar 
zeggen: ‘Ik ben van mening dat wij dit 
jaar in vergelijking met vorige jaren in 
relatief gunstige omstandigheden ver-
keren en dat wij naar mijn gevoel, op 
de goede weg zijn.’ En dat terwijl er in 
het memorandum Beveiliging van 
1984 nog te lezen stond: ‘lntussen 
bereiken ons in toenemende mate 
vanuit de inrichtingen meldingen van 
daden van agressie door gedetineerden 
en niet zelden gericht tegen perso-
neelsleden. Ontvluchtingen met 
geweld zijn helaas geen uitzondering 
meer.’

Dat forse bezuinigingen in het gevan-
geniswezen onder bewaarders en per-
soneel flinke onrust hadden 
veroorzaakt, werd door Korte-Van 
Hemel aanvankelijk niet vermeld. Die 
bezuinigingen leidden voorjaar 1983 
en voorjaar 1984 zelfs tot stiptheidsac-
ties van de bewaarders. Overwerk 
leidde tot overwerkt raken, dat leidde 
weer tot ziekteverzuim en opnieuw tot 
overwerk. Een vicieuze cirkel. Op 
vragen van de PvdA-kamerleden Kosto 
en Haas-Berger moest de 

staatssecretaris toegeven dat het ziek-
teverzuimpercentage nog altijd zeer 
hoog was. Het schommelde tussen de 
twaalf en vijftien procent en dat was 
het dubbele van het ziekteverzuimper-
centage onder alle werknemers in 
Nederland. In het memorandum dat 
Van Hijlkema in 1984 had laten maken 

was de ‘personele’ kant van de beveili-
ging afgedaan met de constatering dat 
er gestreefd moest worden naar menta-
liteitsverandering: ‘Met het gevaar van 
ontvluchtingen, al dan niet gepaard 
met geweld, dient steeds rekening te 
worden gehouden. Het personeel mag 
hierbij de ogen niet sluiten voor de rea-
liteit. Ondanks duidelijke signalen 
wordt net gedaan of er niets aan de 
hand is.’

‘Spijbelen’
Als panacee* moest gelden het aanle-
ren en beoefenen van zelfverdedi-
gingstechnieken. Maar R. Survaal, 
inspecteur lichamelijke opvoeding en 
sport bij het gevangeniswezen, klaagde 
er in het memorandum over dat de 
opkomst van personeelsleden bij de 
lessen lichamelijke opvoeding en sport 
minimaal was te noemen. Survaal 
noemde als redenen: het ‘terugnemen’ 
van sportlessen wegens te geringe 
opkomst, het voorrang geven aan 
andere diensttaken, het ‘spijbelen’ van 
personeelsleden én de hier en daar zeer 
hoge ziektepercentages. Survaal wist 
er wel wat op: bij beoordelingen en 
‘wellicht zelfs’ bij bevorderingen zou 
rekening moeten worden gehouden 
met de lichamelijke conditie en vaar-
digheid, via een verplichte periodieke 
toetsing. Voor het overige beperkte het 

memorandum Beveiliging zich tot de 
conclusie dat ‘in het algemeen de 
beveiliging van de celramen, inrich-
tingstoegangen, lucht- en sportplaatsen 
van de penitentiaire inrichtingen met 
een gesloten karakter aanpassing c.q. 
verbetering behoeft.’ Maar de vraag 
bleef of die verbetering moest worden 
gezocht in het uitsluitend treffen van 
materiële, bouwkundige of elektro-
technische voorzieningen of in een 
combinatie hiervan. En daardoor kon, 
aldus het memorandum van 1984, de 
directie Gevangeniswezen nog niet 
goed komen tot een slagvaardig en 
consistent beleid op het terrein van de 
beveiliging: ‘Daar komt nog bij dat de 
schaars aanwezige financiële middelen 
vaak een directe realisering van 
plannen in de weg staan.’

Geen onverdeeld succes
Geen geld dus. Dat er aan de bevei1i-
ging ‘gericht op een ongestoorde ten-
uitvoerlegging van de 
vrijheidsbeneming’ veel schortte, dat 
schreef het voormalige hoofd van de 
directie Gevangeniswezen, drs. J. J. J. 
Tulkens, al in zijn jaarverslag over het 
jaar 1982: ‘Zo is bij een aantal inciden-
ten gebleken dat de gesloten inrichtin-
gen - met name de huizen van 

bewaring - onvoldoende zijn beveiligd 
tegen van buitenaf ondernomen bevrij-
dingspogingen. In het bijzonder de 
beveiliging van de luchtplaatsen blijkt, 
waar deze tot dusverre nagenoeg uit-
sluitend is gericht op voorkoming van 
ontvluchtingen van binnenuit, onvol-
doende effectief. In samenwerking met 
de Rijksgebouwendienst is reeds 
geruime tijd geleden een begin 
gemaakt met het ontwerpen en doen 
treffen van voorzieningen voor een 
veilige ingangspartij ten behoeve van 
de belangrijkste gesloten inrichtingen.’
Dat was het jaarverslag over 1982.  
In het jaarverslag, over 1984 stond te 
lezen dat het merendeel van de geslo-
ten inrichtingen inmiddels was voor-
zien van metaaldetectiepoorten. In 
enkele inrichtingen zou bovendien in 
1985 worden geëxperimenteerd met 
nieuwe communicatie/alarmeringsap-
paratuur: ‘Hiertoe krijgt men de 
beschikking over op de persoon te 
dragen apparatuur.’ Die experimenten 
waren geen onverdeeld succes, de 
gedetineerden maakten zich geregeld 
meester van deze apparatuur.

*Een panacee is een denkbeeldig 
geneesmiddel dat overal voor zou 
helpen.

Ontvluchtingen 
met geweld zijn 
helaas geen uit-
zondering meer’

Staatssecretaris Virgin Korte-van Hemel moest in 1986 verantwoording 
afleggen in de Tweede Kamer 
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Onterecht Gedetineerd, Zuidwolde
Paard in Nood, Stichting, Brunssum
PI Nieuwegein, Nieuwegein
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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

Open brief uit de PI Vught

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer
Vught - Ik doe u dit schrijven toe-
komen omdat ik niet goed weet 
bij wie ik anders terecht kan, daar 
ik via de directie van de PI, het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
en de Nationale Ombudsman niet 
verder kom. Ik zit met vragen 
over de wettelijke loonindexatie 
gedetineerden. Die heeft al drie 
termijnen – dat is negen jaar –  
niet plaatsgevonden.

Niet in 2012, niet in 2015 en ook niet 
in 2018. In 2009 was dat wel 

afgesproken en volgens mij ook vast-
gelegd. Het basisloon is toen op  
€ 0,76 per uur vastgesteld. Ter vergelij-
king. In 2009 kostte een postzegen  
€ 0,45. Dezelfde postzegel kost nu  
€ 0,83 en gaat per 1 januari mogelijk 
naar € 0,95.Gedetineerden zouden met 
ingang van 2018 € 0,92 per uur aan 
loon dienen te ontvangen, maar dat is 
niet gebeurd. De directie van een PI 
mag van dat basisloon afwijken zolang 
men zich maar minimaal aan die  
€ 0,76 houdt, maar helaas houdt een 
aantal PI’s, waaronder Vught alleen 

‘WAARSCHIJNLIJK DEELNEMER 
AAN EEN CRIMINELE ORGANISATIE’
Ton Kuster

Rotterdam - In de jaren zeventig 
bezocht ik in het kader van mijn 
studie Sportmanagement RU te 
Groningen en mijn afstudeerscrip-
tie ‘Sport als resocialisatie’ regel-
matig het toenmalige Huis van 
Bewaring aan de Noordsingel in 
Rotterdam.

Met een bezoekerspasje van de reclas-
sering mocht ik tijdens de recreatie-
uren de bewoners van de vleugels A, 
B, C en D wekelijks bezoeken. De 
sfeer was ontspannen en het personeel 
was vrij positief. Ik werd zelfs tijdens 
de recreatie vaak uitgenodigd om als 
vierde man mee te klaverjassen- of aan 
het biljartspel deel te nemen. Tijdens 
één van deze bezoeken ontmoette ik 
een oude bekende uit de bokssport.  
Wij hadden een leuk gesprek over onze 

Met veel interesse leest Ton Kuster onze krant, zo schrijft hij ons. Bij het opruimen van zijn archief kwam hij een stukje tegen over zijn belevenissen in de toenmalige PI Noordsingel in Rotterdam. 
Hij suggereerde dat het misschien leuk was om het te publiceren. 

PI Noordsingel was architectonish gezien een juweel.

gemeenschappelijke passie, boksen. 
Ook de nijpende financiële problemen 
in die tijd bij de verschillende 
Rotterdamse boks-verenigingen 
kwamen aan de orde. Wat ik niet wist 
dat mijn gesprekspartner na zijn bin-
nenkomst in het Huis van Bewaring 
wekenlang geen woord met het perso-
neel en medebewoners had gewisseld. 
Zijn zaak, een economisch delict, was 
nog in onderzoek, voorzichtigheid was 
geboden. Hij hield stevig zijn kaken op 
elkaar. Om die reden werd hij dan ook 
extra in de gaten gehouden. Het viel de 
toezichthoudende en meeluisterende 
bewaarder onmiddellijk op dat deze 
gedetineerde plotseling zo vrij en open 
met mij sprak. Hij rapporteerde dit 
onmiddellijk bij zijn leidinggevende. 
De volgende dag moest ik mijn bezoe-
kerspas onmiddellijk inleveren. De 
reden? ‘Uit waarneming is gebleken 
dat bezoeker waarschijnlijk deel uit 

maakt of althans betrokken is bij  
een criminele organisatie.’

‘Versleutelde Codetaal’
De directie nam geen enkel risico en 
discussie was uitgesloten. Blijkbaar 
had het onderwerp, de financiële pro-
blemen van de sportverenigingen mij 
de das omgedaan en het gesprek zou 
volgens de casemanager ongetwijfeld 
in ‘Versleutelde Codetaal’ zijn 
gevoerd. Mijn scriptie ‘Sport als reso-
cialisatie’ kreeg overigens een ruime 
voldoende en ben ondanks ‘Mijn cri-
minele achtergrond’ keurig afgestu-
deerd. Mede met dank aan het Huis 
van Bewaring Noorsingel. De vleugels 
van de P.I. Noordsingel Rotterdam zijn 
inmiddels gesloopt en omgebouwd tot 
luxe appartementen, de luchtplaatsen 
veranderd in mooi aangelegde open-
bare wijktuinen.

vast aan dat basisloon zonder eigen 
verhoging (met een uitzondering en dat 
zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn, 
zij krijgen 80% van het basisloon, 
minder dus). Dat er niet geïndexeerd 
wordt, is raar daar alle prijzen in de 
bajeswinkels door de jaren heen wel 
iedere drie maanden verhoogd zijn. 
Een gedetineerde die vier uur per dag 
werkt, krijgt € 3,04 per dag en dat vijf 
dagen in de week. Dus € 15,20 per 
week. Iemand die arbeidsongeschikt is, 
krijgt € 12,20 per week. Hier gaat stan-
daard € 3,00 af voor de televisie Dan 

moet je niet roken of – nog erger –  
een CJIB-schadevergoeding moeten 
betalen. Dan blijft er weinig over voor 
bijvoorbeeld het bellen van familie. 
Wij leveren volwaardig werk af in bij-
voorbeeld de sociale werkplaatsen. Wij 
– gedetineerden – zijn nu al zo’n tien 
jaar achtergebleven, terwijl wel allerlei 
prijzen omhoog gegaan zijn, Ik hoop 
dat u mij kunt helpen.

Inzender bij de redactie bekend

Gedetineerden 
zouden met  
ingang van 2018 
0,92 per uur  
vangen, maar dat 
is niet gebeurd
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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

Hoe voorkom je rancuneuze gedachten en bittere reacties?

VOORLICHTING GEVEN HELPT 
OM DE WEG TERUG TE VINDEN
Pieter van Eijck

Beltrum (Gld) – Voorlichting geven, 
waarom zou je dat willen? Je 
levensverhaal vertellen aan een 
groep leerlingen of studenten en 
dan maar afwachten hoe ze gaan 
reageren. En dan al die vragen, 
hoelang heb je gezeten? Waarvoor 
heb je gezeten? Hoe was de gevan-
genis? Was het erg? Waarom zou 
je het doen? Misschien omdat je 
de leerlingen kunt informeren 
over gevangenissen in Nederland. 
Of om hun te behoeden voor de 
fouten die je zelf hebt gemaakt? 
Iedereen die voorlichting geeft 
heeft een eigen reden om het te 
doen. En ze zijn ook allemaal goed. 
Ieder mens is immers anders en 
heeft andere behoeften te vervul-
len. Wat wel veel (ex) gedetineer-
den gemeenschappelijk hebben is 
de vraag hoe word ik weer gewoon 
of hoe behoud ik mijn mens zijn. 
Detentie brengt veel schade met 

zich mee en na de detentie maak je 
het vaak voor jezelf nog ingewik-
kelder. Natuurlijk vooropgesteld 
dat je al weet wat het betekent 
mens te zijn, en dat je al normaal 
was voordat je in detentie kwam. 
Hoe voorkom je rancuneuze 
gedachten en bittere reacties die  
je vaak pas achteraf herkent als je 
de dingen al gezegd hebt.

Misschien omdat het voorlichting 
geven niet echt voor de leerlingen  
of studenten is bedoeld. Misschien is 
het verzorgen van een voorlichting  
het beste wat je voor jezelf kunt doen. 
Een cadeautje, om je te helpen de weg 
terug te vinden. Toen ik uit detentie 
kwam, ben ik bij Delinquentie & 
Samenleving (D&S) voorlichting gaan 
geven. In het begin was ik voorname-
lijk kwaad op iedereen, behalve 
mezelf. Eerst op justitie en de gevan-
genis en daarna op de criminele 
vriendjes. Gaandeweg het geven van 
de voorlichting kwam ik erachter dat 

ik mezelf ging leerde (her)kennen;  
de jongeman die ik was voordat crimi-
naliteit intrede had gedaan. Het duurde 
lang voordat ik eindelijk snapte wat er 
werd bedoeld met ‘goedpraten’ van 
fout gedrag, en dergelijke.

Standaardantwoord
Iets weten met je verstand is een ding, 
iets voelen is weer wat anders. De 
beiden op elkaar laten aansluiten zodat 
ze elkaar aanvullen is nog wat anders. 
En precies dat kun je leren met voor-
lichting geven. Als een maatschappe-
lijk werker, of een psychotherapeut je 
wat vraagt dan weet je wat je behoort 
te zeggen en dat doe je dan ook.  
Als een kind in de klas jou hetzelfde 
vraagt, dan kom je niet weg met het 
standaardantwoord dat de begeleiders 
graag willen horen. Dan moet het ant-
woord uit jou komen en niet uit een 
boekje. Dan ben je jezelf. Je geeft de 
voorlichting omdat je er zelf een stukje 
van jezelf geeft. Omdat je het weggeeft 
weet je dat het van jou is. En dat geeft 

een goed gevoel. Je leert als een 
normaal mens te reageren en niet als 
de ex-gedetineerde. Je leert te geven in 
plaats van te nemen. Iedereen die 
binnen zit, zou een aantal lessen weer 
moeten draaien op school. De confron-
tatie aangaan en de mogelijkheid 
krijgen om weer in contact te komen 
met zichzelf. Weer eens eerlijk tegen 
jezelf te kunnen zijn. Tegen een thera-
peut of begeleider is het niet moeilijk 
om te liegen en de gewenste antwoor-
den te geven. Je hebt geleerd dat er 
achter elke vraag van een therapeut 
weer een andere komt en voor je 
gevoel zijn ze bedoeld om je vast te 
zetten. Een kind in de klas is niet zo 
bezig. Het kind stelt die vraag en dan 
is het klaar. Als je aan een kind kunt 
uitleggen waarom je deed wat je 
gedaan hebt, is het ook tegen jezelf 
vertellen wat je gedaan hebt en 
waarom. Tegen een leerling praten is 
veilig. Wie weet, begin je jezelf weer 
aardig te vinden.Naast deze dingen 
zijn er nog wat andere overwegingen. 

Als een kind  
in de klas jou 
hetzelfde vraagt, 
dan kom je niet 
weg met het 
standaard 
antwoord

name studenten die Rechten doen. Dat 
zijn de volgende, de nieuwe advocaten, 
officieren van justitie en rechters.  
Er zijn vandaag de dag veel mensen 
die hun eraringen delen op scholen. 
Sommigen doen het via een groep en 
anderen doen het op zichzelf, zonder 
organisatie achter zich. Dit zijn de 
zelfstandigen. Vaak door het UWV 
hiertoe aangezet als ZZP-er. Ieder doet 
het op zijn eigen manier. Op zich is dat 
ook goed, immers elk levensverhaal is 
van een persoon, van een individu.
 
Kan Bonjo een rol spelen?
Graag zou ik zien dat de ervaringsdes-
kundigen over de drempel van hun 
eigen wijsheid (en heel vaak ook van 
hun eigenwijsheid) zouden kunnen 
stappen en meer steun bij elkaar gaan 
zoeken. Je bent wel de ervaringsdes-
kundige, maar hoe staat het met je 
ervaring om via vriendschap en ver-
trouwen van je collega’s verder te 
groeien? Kun je de stap zetten om 
vanuit een ervaringsdeskundige rol 
over te stappen naar een begeleiders 
rol? Kun je de volgende stap zetten om 
vanuit je ervaring samen met andere 
ervaringsdeskundige je functioneren, 
je rol, je positie bespreekbaar te maken 
voor de andere beginnende ervarings-
deskundigen? Alleen je eigen ervarin-
gen meenemen en niet de ervaringen 
van anderen is somt toch een beetje 
egoïstisch soleren. Samen ben je meer 
dan alleen. 

Wie weet kan de Vereniging Bonjo een 
rol spelen bij het organiseren van der-
gelijke bijeenkomsten. Of nog beter, 
kan Bonjo zorgen dat alle ervarings-
deskundigen met betrekking tot deten-
tie of strafrecht zich in één club 
organiseren? Misschien een nieuw 
Delinquentie en Samenleving? Bij alle 
versnippering is het wellicht voor de 
buitenwereld ook wel handig als er een 
aanspreekpunt is voor de 
ervaringsdeskundigen?

Samen ben je meer dan alleen.

Je kunt bijvoorbeeld een bezwaarlijk 
verleden omzetten naar een construc-
tieve toekomst. Het is een zinvolle 
dagbesteding. Je bent welkom en er 
wordt op je gewacht. Je doet mee en je 
doet ertoe. Je bent belangrijk. Jij weet 
uit ervaring wat detentie nog meer met 
je doet dan alleen maar zitten. Als je 
de toekomst wilt veranderen, moet je 
de studenten goed informeren. Met 
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SimoneAtWerk, Rijswijk
St. Bureau Maatschappelijk Herstel & Rehabilitatie, Den Haag
Steunpunt Gevangenispastoraat, Amsterdam

Schrijvers over ‘De schuldenindustrie’
winnen Persprijs Jacques van Veen
Paul Grijpma

Hilversum – Ze schreven over ‘De 
Schuldenindustrie, een vierdelige 
serie waaruit blijkt hoe het innen 
van schulden handel is geworden 
die vooral kwetsbare mensen 
zwaar treft. En met die serie 
wonnen Gert-Jan Dennekamp, 
Karlijn Kuijpers, Tim Staal en 
Thomas Muntz de Persprijs Jacques 
van Veen.

De uitreiking was in het instituut 
Beeld en Geluid in Hilversum. De 
Persprijs Jacques van Veen is er om de 
drie jaar en heeft tot doel de kwaliteit 

van de journalistiek over het recht 
en de rechtspraak te bevorderen in 
Nederland en Vlaanderen. Jacques 
van Veen – ik heb nog tegenover 
hem gezeten op de redactie van Het 
Parool - verwierf grote faam met zijn 
kritische benadering van de gang 
van zaken in de rechtszaal. De prijs 
- € 10.000,- – is een eerbetoon aan 
deze fantastische verslaggever. Heel 
veel gelachen met deze man die de 
schurft had aan de arrogantie van de 
macht, zoals die van officieren van 
justitie en rechters, in het bijzonder 
van politierechters. Hij kon ook heel 
goed deze mensen nadoen. De win-
naars hebben inzicht gegeven in de 

Vlnr: Juryvoorzitter Julia Mendlik, Gertjan Dennekamp, Karlijn Kuijpers, Tim 
Staal, Thomas Muntz en burgemeester Pieter Broertjes (Foto: Paul Grijpma)

RSJ: ALGEHEEL MEDIAVERBOD 
ONRECHTMATIG
Van de redactie

Den Haag - De Raad voor 
Strafrechttoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ) heeft in 
2018 een interessante uitspraak 
gedaan in een zaak die was aan-
gespannen door de heer Quekel. 
Een van de aanleidingen was dat 
Quekel had meegewerkt aan een 
interview in deBonjo. De beklag-
commissie uit de commissie van 
toezicht van de PI Middelburg had 
Quekels klacht tegen het media-
verbod dat de directeur van de PI 
Middelburg had uitgevaardigd 
gegrond verklaard. Het ging erom 
dat deze Quekel geen toestemming 
had gevraagd voor het interview in 
deBonjo. 

De beklagcommissie vond de waar-
schuwing die de directeur daarover 
geven had, niet onrechtmatig. Het 
beroep dat Quekel deed was omdat hij 

handel in schulden, maar ook in de 
rol van de schuldhulpverlening en de 
bewindvoering. En verder dan over de 
manier waarop de rechtspraak en de 
politiek daarmee omgaan. ‘De impact 
van de berichtgeving is aanzienlijk 
geweest en dus maatschappelijk zeer 
relevant,’ zei Julia Mendlik, voorzitter 
van de jury en in het dagelijks leven 
president van de rechtbank Midden-
Nederland. ‘Schulden en hoe daarmee 
wordt omgegaan is een onderwerp dat 
niemand meer onberoerd laat, mede 
door de wijze waarop Tim Staal en zijn 
collega’s hieraan ruchtbaarheid hebben 
gegeven.’

in zijn vrijheid van meningsuiting 
werd beperkt, maar dat deed er volgens 
de beklagcommissie niet toe. In de 
Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) is 
vastgelegd – dit ter oriëntering – dat de 
directeur toestemming kan geven voor 
een gesprek met de media als dat niet 

ten koste gaat van de orde of de veilig-
heid in de inrichting; de openbare orde 
en de goede zeden niet in gevaar 
komen. En verder als het maar niet ten 
koste gaat van de bescherming van de 
rechten en de vrijheden van anderen 
dan de gedetineerde en het niet ten 
koste gaat van het voorkomen of 
opsporen van strafbare feiten. 

Beroep
Uit de uitspraak van de beklagcommis-
sie werd niet duidelijk welke van deze 
vier criteria in de afweging een rol 
speelde. Wat wel belangrijk werd, is 
dat er sprake was van een categorale 
beperking van contacten met de media. 
Dat gold overigens niet alleen voor het 
contact met Bonjo. Ook een interview 
met het Financieele Dagblad (FD) 
mocht niet. Quekel ging in beroep bij 
de RSJ. En daar werd geoordeeld dat 
de directeur geen categoraal verbod 
kan uitvaardigen over contact met de 
media. Iedere keer als een gedetineerde 
vraagt om een gesprek met media moet 
de directeur een afweging maken. Een 
categorale weigering is in strijd met de 
wet. De RSJ stelde ook vast dat Quekel 
al in zijn fasering zat en dat hij 
daarmee niet onder het algehele deten-
tierecht viel.

Een tevreden werker: is het werk of dagbesteding?

EEN BETERE PI 
BEGINT BIJ JEZELF 
Lelystad - Werken in de PI Lelystad.  
Ik zie het werk niet als vervelend om 
te doen. Ik werk op werkzaal één. Daar 
worden de kisten schoongemaakt. We 
ontdoen ze van de plastic zakken zodat 
de dkw en de versafdeling weer schone 
bakken tot hun beschikking hebben. 
Soms zitten er hele smerige bakken 
tussen met afval en ook gooien ze de 
zwarte bakken erin. Met eten er nog in. 
Die gaan dan verrotten. Daarom heb ik 
de slogan bedacht: voor ons gemak, 
gooi het in de afvalbak. We hebben 
ook de afdeling tabak, postzegels en 
scheerbenodigdheden. We doen dit 
voor de PI’s Heerhugowaard, Alphen, 
Scheveningen en Lelystad. We zien 
graag tevreden klanten. Daarom 
werken we nauwkeurig voor hun. We 
maken ook de bestelling ontbijt klaar 
voor de afdeling ziekenhuis. We 
worden op de werkzaal niet als 

gedetineerden gezien, maar als 
mensen. Voor het werk dat we doen, 
krijgen we waardering. Op werkzaal 
één behandelen we elkaar met respect, 
ook naar de werkmeesters. Een betere 
PI begint bij jezelf.

W. Koster. PI Lelystad

Een categorale 
weigering is in 
strijd met de wet

Voor het werk 
wat we doen, 
krijgen we 
waardering
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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

Volk gezonder door sportieve dwangbehandeling

HASJ EEN BEETJE VRIJGEVEN? KIEREWIET!
Hendrik Kaptein

Leiden - In Canada is onderzoek 
gedaan naar de gevolgen van 
‘witte’ wiet voor menselijke con-
sumptie. Ook daar werd en wordt 
het gif op grote schaal genoten. 
Eertijds was het hele gebeuren 
in handen van meer of minder 
georganiseerde criminaliteit. Die 
liet zich niet tegenhouden, alle 
strafrechtspleging tegen die verdo-
vende middelen ten spijt. Dus wat 
dachten die Canadezen: bestrij-
den is kansloos, waarom stappen 
we dan niet zelf in die markt? Als 
we die ‘witten’ wordt de misdaad 
de wind uit de zeilen genomen. 
Wél moest de hele handel strak 
worden geregeld, want alles 
vrijgeven is niet goed voor de 
volksgezondheid.

Op papier zag het er allemaal prachtig 
uit. Probleem was alleen dat de crimi-
naliteit daarmee nog lang niet was 
bedwongen. Op grijze en zwarte 
markten werd toch nog onder officiële 
prijzen geboden, ook aan afnemers 
voor wie de geboden verdovende mid-
delen eigenlijk verboden waren. Dus 
moest worden vastgesteld dat het tegen 
de misdaad allemaal te weinig had 
geholpen. Bijna terug bij af, al kon die 
decriminalisering ook weer niet 
zomaar worden teruggedraaid.
Tot zover het duurbetaalde onderzoek, 
uitgevoerd door helemaal uit 
Nederland gehaalde en dan ook onge-
twijfeld vooraanstaande deskundigen. 
Maar wat is hier eigenlijk misdaad? 
Die kan niet in de wiet zelf zitten, want 
dan zou de Canadese overheid tenmin-
ste ten dele als criminele organisatie 
moeten worden aangemerkt. 
Positiefrechtelijk is er nog uit te 
komen: crimineel is dan alles dat door 
het bevoegd gezag strafrechtelijk is 
verboden. Zo wordt criminaliteit of 
wat daarvoor moet doorgaan een 
kwestie van willekeurige benoeming, 

of gewoon van etikettenzwendel, ook 
in de illegale markt zelf een bekend 
verschijnsel.

Flauwe Belgenmop
Het doet allemaal toch te veel denken 
aan een flauwe Belgenmop. Eindelijk 
is er een eigen tunnel naar Engeland en 
in dat veel grotere land wordt nu 
eenmaal links gereden. Ondanks voor-
uitzichten van Brexit wordt veel 
verkeer verwacht. Is het dan niet han-
diger om tenminste in het Westen van 
België ook links te gaan rijden? Dat 
wordt nogal een operatie, dus liever 
niet in één keer: vanaf volgend jaar 
beginnen we met de vrachtauto’s, als 
dat goed gaat volgt een week later het 
overige verkeer.
Iets half doen heeft ook tegen verdo-
vende middelen geen zin. Er was en is 
maar één oplossing: volledige liberali-
sering, mét kwaliteitscontrole, leef-
tijdsbeperking en belasting. Dan 
verdient de overheid er ook nog wat 
aan. Dat leidt tot minder doden en 
gewonden in de onderwereld en wie 
zich dan toch nog voortijdig dood wil 
roken, levert ook nog geld op door 
minder en dus goedkopere 
ouderenzorg.

Toch blijft die wiet ongezond, net als 
andere verdovende middelen waaron-
der in ieder geval alcohol en tabak. En 
frisdrank, verkeerd vet, te weinig 
bewegen en nog veel meer. Wat eraan 
is te doen is allang bekend – in ieder 
geval sinds schrijver dezes alweer tien 
jaar geleden in deze kolommen de 
oplossing bood: op gevaarlijke versla-
vingen moet dwangbehandeling 
worden gesteld. Intussen is er niets 
mee gedaan, dus toch maar weer eens 
kort samengevat: alcoholisme, andere 
drugsafhankelijkheden, gokverslavin-
gen en nog veel meer moeten strafbare 
feiten zijn zonder sanctie maar mét 
dwangbehandeling, totdat de patiënt en 
dus ook de rest van de wereld er van af 
is. In ieder geval moeten verslavingen 
verplicht worden onderzocht naar aan-
leiding van alle schaden aan derden – 
en eigenlijk ook bij schaden die 
mensen aanrichten aan zichzelf.

Terug naar school
Alleen al in Nederland zou het duizen-
den voortijdige doden en gewonden 
schelen. Zelfs zou de maatregel 
kunnen worden uitgebreid en toegepast 
op: dwangmatige frisdrank- en 

vetconsumptie, zwaarlijvigheid in het 
algemeen, tot en met gebrek aan 
lichaamsbeweging als belasting voor al 
die stilzitters en voor de 
gezondheidszorg.

Het is immers allang bekend dat kwali-
teit van leven en levensverwachting 
mede worden bepaald door lichame-
lijke conditie en spierkracht. Waarom 
dan geen verplicht periodiek onder-
zoek naar fysieke conditie, min of 
meer overeenkomstig onderzoek naar 
gevaarlijke verslavingen? Nog eenvou-
diger: doe iedereen op groepsgymnas-
tiek. Terug naar school, hetgeen 
overigens voor de geestelijke vorming 
van grote delen van de bevolking 
evenmin kwaad zou kunnen.
Afgezien van dwangbehandeling tegen 
gevaarlijke verslavingen is het mis-
schien toch beter om mensen niet te 
dwingen maar te verleiden tot gezon-
dere levens. Maak alcohol en andere 
gevaarlijke verdovende middelen (dus 
vrij te geven) veel duurder, net als ver-
zekeringen voor dikke mensen die 
ongezond leven en nog veel meer. Dit 
lijkt oneerlijk, maar lees nog eens 
‘Dik: de feiten’, overgewicht is het 
simpele gevolg van te veel calorieën. 

Er was en is maar  
één oplossing:
volledige libera-
lisering, mét 
kwaliteitscontrole
leeftijds beperking 
en belastingGeen gelazer meer aan de achterdeur. (Foto Paul Grijpma)

Hendrik Kaptein dacht na over halfhartig ‘witte’ wiet in Canada en hoe die de plaatselijke criminaliteit niet echt de wind uit de zeilen nam. Het is maar wat je crimineel noemt: als de misdaad niet in 
de wiet zelf zit dan is die misdaad niet meer dan een kwestie van etiketten(zwendel). De oplossing is allang bekend: volledige legalisering. Volksgezondheid kun je beter bevorderen door gevaarlijke 
verslavingen aan te pakken met dwangbehandeling.

(Waar overmatige eetlust vandaan 
komt is inderdaad een ingewikkelder 
vraag.)

Zelfmoordpreventie
Wie dit stukje niet allang terzijde heeft 
gelegd zal zich afvragen: waar gaat dit 
eigenlijk over? Er wordt al zoveel 
geregeld, laat de mensen met rust! Ja, 
maar hier gaat het om een of eigenlijk 
de hoofdzaak: bescherming van leven, 
in ieder geval door voorkoming van 
overbodige doden. Dat houdt niet op 
bij liberalisering van verdovende mid-
delen en dwangbehandeling van ver-
slaving. Minder voortijdige doden en 
meer volksgezondheid vooronderstel-
len veiliger verkeer, betere lichame-
lijke en vooral geestelijke 
gezondheidszorg en nog veel meer.  
De werkelijkheid leert anders. Zo 
worden ongekende bedragen besteed 
aan ‘bestrijding van Islamitisch terro-
risme’ dat tot nu toe in Nederland 
enkele doden heeft gekost. Aan zelf-
moordpreventie doet diezelfde over-
heid: praktisch niets. Zo is er meer. Het 
zal nog wel even duren voordat er iets 
aan wordt gedaan. Intussen wordt de 
werktijd van het OM opgegeten door 
diezelfde verdovende middelen, ten 
koste van optreden tegen echte 
misdaad. Even zo goed is datzelfde 
OM drukdoende met bijzaken van 
euthanasie. Met leven of dood heeft 
dat al helemaal niets te maken. Het 
ging om niets meer dan de vraag of 
iemand die toch dood zou gaan nog 
langer moest lijden of daaruit mocht 
worden verlost.

Hendrik Kaptein is als gastmede
werker verbonden aan de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid aan de 
Universiteit Leiden
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Illustratie: Black boxes naar de dump

Young in Prison blij met de poen
Van de redactie

Amsterdam – Maar liefst € 57.564,- 
is bij de YIPArt Fotoveiling en expo-
sitie in de hoofdstad opgehaald. 
Onlangs gingen er in de kantine 
van de ABNAMRO bank 82 werken 
van topfotografen en aanstor-
mend talent onder de hamer bij 
veilingmeester Arno Verkade van 
Christie’s. Met deze opbrengst kan 
YiP haar creatieve en sportieve pro-
gramma’s voortzetten en daarmee 
nieuwe kansen bieden aan (ex) 
gedetineerde jongeren wereldwijd 
met dank aan alle kopers, fotogra-
fen en sponsors.

Franciscus & Franciscus (1951967), 
titel After The Tempest

Grote belangstelling op de zondagmiddag voor de veiling. 
(Foto Paul Grijpma)

HUMOR OM TE LACHEN

De boer en de van kou 
verstijfde adder

In het winterseizoen zag een 
boer een adder liggen die ver-
stijfd was van de kou. Hij kreeg 
met het dier te doen en koes-
terde het aan zijn borst. Toen de 
adder warm werd en zijn ware 
aard hervond, doodde hij zijn 
weldoener met een beet. 
Stervend sprak de man met zich-
zelf: ‘Dat komt ervan als je 
medelijden met een schurk hebt. 
Moraal: De fabel toont aan dat 
slechte lieden onverbeterlijk 
zijn, hoe goed je ze ook behan-
delt. Voor ingeworteld kwaad is 
weinig baat. 

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

‘HET ONVERTEERBARE ETEN 
DAT WE DAGELIJKS KRIJGEN’
Van de redactie

Alphen aan den Rijn - In de post uit  
de gevangenis in Alphen aan den Rijn 
zat een cartoon over de beroemde ‘met 
het onverteerbare eten dat we dagelijks 
krijgen,’ zo schijft de kunstenaar.  
‘Er is al eerder geschreven over dit 
onderwerp. Het speelt bij iedereen in 
de penitentiaire inrichting. Ik heb het 
budget niet om in de dure winkel veel 
aankopen te doen. Ik moet het hebben 
van fruit, brood, Brinta en alles wat er 
op de tafel in de gemeenschappelijke 
ruimte achterblijft. De inspiratie komt 
van het dumpen van chemisch afval in 
natuurgebieden.’’ W.S

Naam bekend bij de redactie

BENOEMINGEN
Den Haag - Mevrouw mr. 
A.A.E. (Areane) Dorsman 
treedt per 1 januari 2020 toe als 
rechterlijk lid van de Raad voor 
de rechtspraak. De ministerraad 
heeft op voorstel van minister 
Dekker voor Rechtsbescherming 
besloten haar voor te dragen 
voor benoeming.

Mevrouw Dorsman (1959) is 
op dit moment rechterlijk 
bestuurslid bij het Gerechtshof 
’s Hertogenbosch. Daarvoor was 
zij teamvoorzitter handelszaken, 
waarnemend sectorvoorzitter 
civiel recht en bestuurslid bij de 
rechtbank Amsterdam. Van 2004 
tot en met 2012 was zij rechter 
in Amsterdam, waar zij daarvoor 
als rechter-in-opleiding haar 
gerechtelijke loopbaan begon.
 
Met de beoogde benoeming is 
mevrouw Dorsman het vierde 
lid van de Raad. Zij volgt mr. 
Sterk op. Overige leden zijn mr. 
Naves (voorzitter), drs. Arnoldus 
en mevrouw mr. Rappa-Velt.
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BEL BONJO 
GRATIS!
0800 

3334446

mr. J.M.C. van Gorkum is gespecialiseerd 
in Jeugdrecht en heeft jarenlange ervaring 
met zaken betreffende: 

• OMGANG • ONDERTOEZICHTSTELLING
• ERKENNING • UITHUISPLAATSING
• GEZAG

Zij treedt op in het gehele land, 
ook op basis van toevoeging (pro deo).

073 8200 953
www.advocatenkantoorvangorkum.nl

Advokatenkollektief Rotterdam
Gespecialiseerd in bescherming 
van burgers tegen de overheid

De beste advocaten voor  
strafrecht en detentierecht
Martin Iwema
Reinier Feiner
Katja Logtenberg

telefoon 010 465 09 66
info@advokatenkollektief.com
www.advokatenkollektief.com

Advocatenkantoor Klunder
Strafrechtadvocaat NVSA

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

Voor informatie bel  
vrijblijvend
06 42 35 34 38

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

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

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

Jaap Brandligt

Bonjo gaat vertrekkende 
Exodus-directeur Timmer 
missen

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

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

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

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

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

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

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

Bruggen slaan naar gezondere leefomgeving  

Toine Bakermans

ERVARINGSDESKUNDIGE IN 
OPMARS

deBonjo 11-nr4 augustus 2016.indd   17 25-07-16   12:31

Adverteren in deBonjo brengt u in de bajes

Bel gratis naar 0800 331 05 68
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Je kunt meedoen als je: 
- in de gevangenis verblĳ ft,
- kind jonger is dan 12 jaar
- kind in Nederland woont
- toestemming hebt van de andere ouder 
 of verzorger

Meedoen is gratis! 

KIND JARIG?
VERRAS JE KIND MET EEN CADEAUTJE! 

geloof in herstel

EUROPESE FESTIVALS ZIJN LEUK, 
MAAR KIJK EERST NAAR HET DRUGSBELEID 
TER PLAATSE 
Nikki Alberts

Amsterdam - Drugsgebruik van 
Tomorrowland tot Sziget; kom 
ik daarmee weg? Het antwoord 
daarop is nee, vaak niet. De laatste 
jaren is het drugsgebruik op festi-
vals toegenomen. Het is illegaal, 
maar voor justitie is het moei-
lijk te controleren en in kaart te 
brengen. Een kleine hoeveelheid 
drugs wordt in Nederland veelal 
gedoogd, maar hoe zit dit in de rest 
van Europa? Een kleine vergelij-
king tussen Nederland, Hongarije 
en België. Nu alle festivalgangers 
gewoon weer thuis zijn, de rugzak-
ken ergens in een hoek liggen en 
alleen de mooie herinneringen af 
en toe oppoppen, kijken we terug 
op het drugsbeleid bij deze grote 
feesten.

In Nederland wordt een kleine hoe-
veelheid drugs, dat wil zeggen: voor 
eigen gebruik, gedoogd, mits je 18 jaar 
of ouder bent. Voor Nederland is dat 
een hoeveelheid van maximaal 5 gram 
softdrugs. Met gedogen wordt bedoeld 
dat het Openbaar Ministerie niet actief 
opspoort en vervolgd. Wat betreft 
harddrugs is dat een hoeveelheid van 
0,5 gram, 1 pil of 1 eenheid van 5 ml. 
In Nederland wordt regelmatig drugs 
gebruikt en verkocht op festivals. Op 
festivals en evenementen wordt de 
gedooggrens soms verschoven, waar-
door onduidelijk is waar die grens 
precies ligt. 

Voor het bekende Amsterdam Dance 
Event (ADE) geldt sinds 2015 bijvoor-
beeld het Amsterdams beleidskader 
dance events, waardoor een bezoeker 
tijdens dit evenement maximaal 5 
pillen bij zich mag dragen. Lowlands 
festival is daarentegen verwarrend wat 
het drugsbeleid betreft. In de algemene 
voorwaarden van dit festival worden 

alle drugs verboden, maar op de 
website van Lowlands wordt gezegd 
dat 5 gram softdrugs wordt gedoogd.

Sziget – Hongarije
Sziget is het grootste festival van 
Europa. Twee Nederlandse twintigers 
werden dit jaar opgepakt op verden-
king van drugshandel, Roelf B., een 
bekende sporter uit Groningen en zijn 
schoolvriend Gert-Jan N. Beveiligers 
van het festival zagen zeer veel festi-
valgangers van en naar de tent van de 
twee jongens lopen. Naast een hoe-
veelheid drugs in hun kluisjes, tent en 
auto, werden ook prijslijsten aangetrof-
fen waaruit blijkt dat de jongens zich 
hadden voorbereid op het verkopen 
van de lading drugs. Hongaarse media 
noemt dit de grootste drugsvond ooit 
op Sziget; vermoedelijk wil Hongarije 

Hongarije momenteel om de jongens 
uit te leveren aan Nederland.

Tomorrowland – België 
Het drugsgebruik op Tomorrowland 
kwam recent in de media omdat actrice 
Imanuelle Grives met een handel hoe-
veelheid drugs werd opgepakt. Volgens 
de Belgische media werden in het 
eerste weekend van Tomorrowland al 
24 mogelijke drugsdealers opgepakt, 
waaronder 10 Nederlanders. Over het 
hele weekend werden volgens de 
Telegraaf onder meer 820 xtc-pillen, 
139 gram cocaïne, 198 gram MDMA 
en 153 gram ketamine in beslag 
genomen.

In België is bezit, verkoop, aankoop en 
invoer van drugs verboden. Bovendien 
is het verboden om iemand de gelegen-
heid te bieden drugs te gebruiken. 
Afhankelijk van hoeveel en welke 
drugs je bij je hebt, kan je een geld-
boete van tussen de 1.000-100.000 
euro krijgen en/of een gevangenisstraf 

tussen de drie maanden en vijf jaar. 
Cannabis is altijd strafbaar in België, 
maar kent wel een speciale plaats in de 
wet waardoor een kleine hoeveelheid 
minder streng wordt gestraft. Het gaat 
dan om persoonlijk gebruik, namelijk 
een hoeveelheid van maximaal 3 gram. 
België is niet zo streng als Hongarije, 
maar wel een stuk strenger dan 
Nederland. 

Drugs is binnen het Schengengebied in 
Europa gemakkelijk te vervoeren, 
omdat er geen grenscontroles plaats-
vinden. Volgens het Trimbos Instituut 
waren in 2018 in Nederland cannabis 
en lachgas het populairst, gevolgd door 
XTC, cocaïne en amfetamine. In heel 
Europa zijn cannabis, cocaïne en XTC 
het populairst. 

Advies
Europese festivals zijn ontzettend leuk 
en zeker aan te raden, maar het advies 
is wél om van tevoren na te gaan wat 
het drugsbeleid is in dat specifieke 

land. Andere landen zijn over het alge-
meen altijd een stuk strenger als het  
op drugs aankomt, houd dat in je 
achterhoofd!

Nikki Alberts is voorzitter van het 
Juridisch Spreekuur Gedetineerden 
in Amsterdam.

Sziget is het grootste festival van Europa. (Foto: www.thefourohfive.com)

Hongarije 
weigert 
momenteel om 
de jongens 
uit te leveren 
aan Nederland

Andere landen 
zijn altijd een 
stuk strenger 
als het op 
drugs aankomt 

Overzicht bekende 
festivals in Europa

Land - Festival
Hongarije - Sziget
Oostenrijk - Frequency
België - Tomorrowland
Spanje - Primerasound
Engeland - Glastonbury

een voorbeeld stellen door de jongens 
zwaar te straffen. Hongarije kent een 
zero tolerance-beleid aangaande alle 
drugs en de straffen zijn hoog. Op 
drugs verkopen staat een gevangenis-
straf van maximaal 8 jaar, maar voor 
drugssmokkel is het maximaal haal-
bare een levenslange gevangenisstraf. 
Momenteel verblijven de jongens in 
detentie. Het is nog onduidelijk 
wanneer de zaak op zitting wordt 
gepland, maar dat kan in Hongarije 
enige tijd duren. Daarnaast weigert 
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Ervaren strafrechtadvocaat,
komt door het  

hele land langs in de PI
Strafrecht, Penitentiair recht,

TBS zaken, Tuchtrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Detentiefasering kan alleen in laatste achttien maanden

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

Michelle Wezepoel
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Stidag, Zwolle
Straat Consulaat, Den Haag
Surant bezoekersgroep, Almere

Wie agent beuk geeft, is de Sjaak: celstraf
Van de redactie 

Den Haag - Er kan straks geen 
taakstraf meer worden opgelegd 
bij geweld tegen personen met 
een publieke taak. Dit betekent 
dat plegers van geweld tegen poli-
tieagenten en hulpverleners zoals 
ambulancebroeders en brandweer-
mensen zwaarder worden gestraft.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de 
ministers Sander Dekker (voor 

Rechtsbescherming) en Ferd 
Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) 
dat onlangs in consultatie is gegaan. 
De maatregel is een uitbreiding van het 
bestaande taakstrafverbod dat vooral 
betrekking heeft op ernstige geweld 
-en zedenmisdrijven.

Geweld tegen politieagenten en hulp-
verleners is onaanvaardbaar. Zij hand-
haven de orde, treden op onder 
gevaarlijke omstandigheden en verle-
nen hulp aan mensen in nood. Niet 

zelden staan zij mensen bij die in acuut 
levensbedreigende situaties verkeren. 
Dat geweld moet stevig worden aange-
pakt en daar past geen taakstraf bij.

Politieagenten en hulpverleners komen 
in de uitoefening van hun taken regel-
matig met geweld in aanraking. Zij 
hebben niet de mogelijkheid een stap 
terug te doen en zichzelf in veiligheid 
te brengen, omdat hun werk juist han-
delend optreden vereist. Geweld tegen 
personen met een publieke taak vraagt 
om een passende reactie. Daarom zal 
in plaats van of in combinatie met een 
taakstraf, altijd een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf worden opgelegd.

 De maatregel van de ministers sluit 
aan bij het huidige strafrechtelijk 
beleid om geweldplegers tegen werk-
nemers met een publieke taak snel en 
streng te straffen. Zo wordt voorrang 
gegeven aan de opsporing en vervol-
ging van verdachten. Ook mogen 
daders eerder voorlopig vast worden 
gezet, waardoor snelrecht en super-
snelrecht mogelijk is. De strafeisen 
van het openbaar ministerie zijn 
daarbij drie keer zo hoog als in andere 
geweldszaken.

Nieuwe loot aan de Bonjo-stam

Akadis volgende speler op het veld 
van bajes naar arbeid
Jaap Brandligt

Amsterdam - We hebben een 
nieuwe nieuwe loot aan de al zo 
rijke Bonjo-stam. Akadis. Op initi-
atief van Richard ten Hagen, een 
oud boef en een ondernemer. Hij 
is nu een jaar uit detentie en heeft 
in detentie gezien en besloten dat 
het belangrijk is dat al die mensen 
die wat kunnen en willen, die aan 
het werk willen, daartoe een kans 
moeten krijgen.

Ten Hagen is ervan ‘overtuigd dat er 
altijd mogelijkheden zijn om – zoals 
hij zegt – de boel weer op de rit te 
krijgen.’ Als je wilt, dan lukt het.  
‘Als je zelf maar de motivatie hebt  
en behoudt, want dat deel ligt bij de 
persoon in kwestie.’ Voorlopig is 
Zuyder Bos – de bajes in 
Heerhugowaard – zijn vertrekpunt, zijn 
werkpunt. Elke dinsdagmiddag zit er 
iemand van Akadis in het centrum 
voor re-integratie (RIC). Dan kunnen 
gedetineerden in Zuyder Bos met 
Richard ten Hage zelf spreken. Ten 
Hagen heeft op dit moment niet elke 
bedrijfstak in beeld om er mensen te 
plaatsen. Zijn plaatsingsspecialiteiten 

zijn vooral funderingstechnieken, 
kraanmachinisten, lassers, mensen op 
de bouw, waterbouwzaken, zowel off-
shore als onshore. En als bouwvakker. 
En als metaalbewerker. Kort en goed: 
werkterreinen die inspanning en vak-
manschap vereisen, maar waar het ook 
behoorlijk verdienen is. 

Hinderpalen
Akadis wil expansief zijn en heeft daar 
ook de potentie voor. Ze proberen bij 
de beperkt bewaakte ZBBI’s in 
Dordrecht, Hoogvliet en Nieuwersluis 
ingangen te vinden. Ze zijn succesvol. 
Ten Hage rapporteert dat er sinds vorig 
jaar twaalf kandidaten geplaatst zijn en 

dat er in maart twintig op zijn lijst 
zullen staan. En – en dat stemt hoopvol 
– er heeft nog niemand gerecidiveerd. 
Van de mensen die hij op weg gehol-
pen heeft, is er één zzp’er geworden en 
moest er één terug vanwege een oude 
straf. Eén is er helaas overleden. De 

verwachting is dat er komend jaar zo’n 
vijftig gedetineerden naar een baan 
begeleid zullen worden. Akadis spreekt 
over gecoached. De verwachting is dat 
ze bij Akadis voor negentig procent 
succesvol zullen zijn. Akadis bekom-
mert zich niet puur met de weg van 
bajes naar arbeid. Want tussen 

Richard ten Hagen zegt wie aan het werk wil, moet kans krijgen.

bedoelingen en daad zijn er vele hin-
derpalen. Zoals daar zijn huisvesting – 
wonen dus – en bijvoorbeeld een 
rijbewijs. Akadis is onderscheidend 
doordat men zich met deze bevoor-
waardende zaken bezighoudt. Dat 
geeft vaak de naar buiten komende 
gedetineerde juist dat opkontje dat hem 

succesvol kan laten re-ïntegreren in  
de wereld na detentie. Bonjo is blij met 
weer een loot aan deze stam. Het kan 
overigens geen kwaad als de diverse 
bajes-arbeidloten van elkaar leren. 
Akadis ziet dat net zo en is al met 
diverse partijen in gesprek of op zoek 
naar aansluiting.

Kraanmachinist Steve is ook een 
van de Akadis-mannen, een topper.

Als je wilt, 
lukt het

Geweld tegen 
politieagenten/
hulpverleners 
onaanvaardbaar
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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

Critici: Het kan veel beter

Minister Dekker blij met 
inspectierapport Terroristen Afdelingen
Jaap Brandligt

Vught - In Nederland zijn twee ter-
roristenafdelingen (TA’s). Eén in 
Vught met 41 plaatsen en één in de 
Schie aan de Professor Jonkersweg 
in Rotterdam met zeven plaatsen. 
Die zijn niet vol. De inspectie voor 
justitie en veiligheid onderzocht in 
2018 hoe het er met de afdelingen 
bij staat. Toen zaten er 31 gede-
tineerden in Vught en vijf in De 
Schie. Voor de goede orde: het zijn 
zowel verdachten van als veroor-
deelden voor een terroristisch mis-
drijf en zowel mannen als vrouwen. 
De TA’s zijn bedoeld om radicali-
sering te voorkomen. De groep 
is maximaal vijf mensen groot. 
Dat maakt het mogelijk, zegt de 
inspectie, om goed contact met de 
gedetineerden op te bouwen. De 
inspectie vindt de omgang met de 
gedetineerden respectvol. In het 
dagprogramma wordt gelucht, er is 
werk en geestelijke verzorging.

De inspectie heeft nog wel wat verbe-
terpunten. Zo moet de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) met Reclassering 
Nederland en het Nederlands Instituut 
voor Forensische Psychiatrie (NIFP) 
het risicotaxatie instrument verbeteren. 
Om tot beter op de persoon toegesne-
den maatwerk te komen. Een ander 
knelpunt dat de inspectie ziet, is de 
competentie van de medewerkers. Dat 
kan beter. Minister Sander Dekker 
(rechtsbescherming) neemt die kritiek-
punten als aanbevelingen over want 
‘we streven ernaar dat iedere gedeti-
neerde een doorlopend re-integratie-
plan heeft. Ook de kanttekening van de 
inspectie over de deskundigheid van de 
medewerkers wordt door de minister 
opgevolgd. Niks mis mee dus, alle-
maal. Dekker stelt dat we ‘op deze 
manier het overzicht over de effectivi-
teit van interventies die bijdragen aan 
disengagement, de-radicalisering en 
re-integratie behouden’. 
Het Public Interest Litigation Project 

(PILP), een comité voor mensenrech-
tenadvocaten, heeft een toch wat 
andere blik op die TA’s. Het vindt de 
TA’s erg streng. Gedetineerden zitten 
22 uur per dag op cel en worden na elk 
bezoek gevisiteerd. Het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
vond en vindt dat visiteren een schen-
ding van het folteringsverbod. 
Plaatsing op een TA gebeurt automa-
tisch. En eenmaal op een TA is blijven 
op een TA. Nolet Advocaten zit in 
dezelfde hoek als het PILP. Nolet 
vraagt zich af – en de vraag stellen, is 
hem beantwoorden – of je van opslui-
ting op een TA nu niet juist radicaler 
wordt of de ingrijpende aanpak niet 
disproportioneel is. Nolet en ook 
Amnesty vindt dat de langdurige 
eenzame opsluiting in strijd is met het 
verbod op een onmenselijke behande-
ling. De Commision for the Prevention 
of Torture and inhuman and segregra-
ding Treatment of Punishment (CTP) 
komt tot de conclusie dat de TA’s in 
Nederland slechter zijn ingericht dan 
in menig ander Europees land. Ook uit 
de hoek van advocaten komen nega-
tieve opmerkingen. André Seebregts 

bijvoorbeeld op een seminar over die 
terroristenafdelingen. Nolet vindt het 
de taak van advocaten en rechters als 
hoeders van de rechtstaat om de poli-
tiek te toetsen aan Europese en interna-
tionale regelgeving.

Mensenrechten
Doutje Lettinga van Amnesty 
International Nederland vindt ‘dat veel 
van de maatregelen die stelselmatig 
worden toegepast op de terroristenaf-
delingen mensen onnodig isoleren en 
vernederen’. ‘Niet doen,’ zegt ze, 
‘want dat is in strijd met de mensen-
rechten.’ Ook dat zei het PILP. Een 
voorbeeld van die vernederacties zijn 
de visitaties waarbij gedetineerden vol-
ledig naakt zijn. Dat gebeurt zowel 
voordat een gedetineerde bezoek krijgt 
als daarna. Het is het bekende verhaal: 
internationale wetgeving en standaar-
den op het gebeid van mensenrechten 
verbieden dergelijke visitaties tenzij 
een individuele beoordeling heeft uit-
gewezen dat dat nodig is. Amnesty 
rapporteert dat gevangenispersoneel 
heeft meegedeeld dat er nog nooit 
smokkelwaar ontdekt is. Amnesty 

vindt dat zowel het Nationaal 
Preventie Mechanisme (NPM) als de 
inspectie onvoldoende onafhankelijk 
zijn. De inspectie toetst niet of onvol-
doende of wel wordt voldaan aan de 
internationale mensenrechtenwetge-
ving en internationale standaarden. De 
overheid is onwillig, aldus Amnesty, 
om de kritiek op de toezichthoudende 
organen of de zorgen van het CPT in 
acht te nemen. De titel van het rapport 
waarin Amnesty al die samenvat is niet 
voor niks ‘Inhumaan en onnodig.’ 
Mensenrechtenschendingen op de ter-
roriste afdeling’. En dan is het natuur-
lijk ook nog de vraag of de TA’s 
effectief zijn, want dan zou je zekere 
schendingen van alles en nog wat 
kunnen accepteren onder het motto 
‘het doel heiligt de middelen’. 

Het Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatiecentrum (WODC) zegt 
daar een en ander over in het rapport 
‘Terroristen in detentie. Evaluatie van 
de terroristenafdeling’. De auteurs con-
cluderen dat ‘de terroristenafdeling 
geschikt is om directe beïnvloedings-
processen tussen terroristische en 

andere categorieën gedetineerden te 
verhinderen’

Werk aan de winkel
Dat gaat niet zo goed met indirecte 
beïnvloedingsprocessen waardoor ver-
spreiding van radicalisering niet volle-
dig kan worden tegengegaan. Ze zien 
twee typen ongewenste neveneffecten. 
De eerste is dat de gedetineerden 
tijdens hun opsluiting verder radicali-
seren. Gedetineerden die zich in verge-
lijkbare ideologische processen 
bevinden, kun je beter niet bij elkaar 
opsluiten. Het tweede neveneffect is 
dat sympathisanten juist door het type 
opsluiting en behandeling via de TA’s 
verder radicaliseren. Ze zien helden en 
martelaren. De onderzoekers voor het 
WODC vonden ‘dat gedetineerden als 
gevolg van het verblijf op de terroris-
tenafdeling worden gestigmatiseerd’. 
Dat bevordert re-integratie nu juist 
niet. Ze verwachten dat er spanning 
ontstaat tussen het uitgebreide beveili-
gingsniveau en het resocialisatiebegin-
sel. Een interessant verschijnsel dat het 
WODC-rapport ziet, is dat de fasering 
naar de knoppen gaat. 

Doutje Lettinga van Amnesty: ‘In de terreurafdelingen wordt onnodig 
geïsoleerd en vernederd.’ (Foto: Paul Grijpma) Minister Dekker neemt de kritiekpunten over.
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‘Dat het zó mag geschieden.’

EEN KERSTSPROOKJE À LA SCROOGE*
Dini van het Noorden 

Het was 24 december en op de hele 
wereld waren mensen bezig zich 
voor te bereiden op het kerstfeest. 
En ergens, ver buiten het aardrijk, 
stonden de engelen van de Orde 
der Vrouwelijke Beschermengelen 
(afdeling Nederland) klaar voor 
hun decemberreis naar de aarde. 
Om daar hulp en ondersteuning 
te bieden aan ieder die het nodig 
had. December mocht dan voor 
velen een feestmaand zijn, voor 
anderen was dit de moeilijkste 
periode van het jaar. De engelen 
stonden dan ook te trappelen 
om aan de slag te gaan, maar het 
Hoofd van de Orde vroeg nog even 
de aandacht. ‘De tijden veranderen 
in een hoog tempo,’ zei ze. ‘Het 
wordt steeds drukker op aarde, 
en er zijn steeds meer mensen 
met grote problemen. En velen 
lijden aan eenzaamheid. Dat wordt 
langzamerhand een epidemie. De 
reguliere hulpverlening kan het 
werk nauwelijks meer aan, en veel 
mensen worden niet geholpen. Om 
zo veel mogelijk hulpbehoeven-
den bij te staan moeten jullie dus 
snel werken, maar wel alles doen 
wat nodig is.’ De beschermengelen 
knikten instemmend. ‘Dat het zó 
mag geschieden,’ zei het Hoofd, 
en de engelen herhaalden in koor: 
‘Dat het zó mag geschieden.’ 

Zooitje
De beschermengelen deden hun werk 
snel en vakkundig. Ze pikten hulpsig-
nalen op, en waren snel ter plaatse. 
Meestal in hun onzichtbare engelenge-
daante, maar als het nodig was trans-
formeerden ze zich in een menselijke 
gedaante. Ze hadden het druk, en als ze 
elkaar toevallig tegen kwamen klaag-
den ze over de verkeersdrukte. ‘Het is 
een zootje,’ zeiden ze. Maar toch 
hadden ze, door op tijd te waarschu-
wen, al diverse ongelukken kunnen 

voorkomen. Nooit wist men waar die 
waarschuwingen plotseling vandaan 
kwamen. Intuïtie, of een innerlijk 
stemmetje, werd er dan gedacht. 
‘Luisterden ze maar vaker naar die 
‘innerlijke stemmetjes,’ zei de 
beschermengel Victoria vinnig. ‘Dat 
zou ons veel werk besparen.’ Toen 
vloog ze weer weg, want ze hoorde 
een hulpvraag vanuit een gevangenis.

Vliegdroom
De kerkzaal van de gevangenis van 
waaruit Victoria het hulpsignaal had 
opgevangen was alweer leeg. Maar 
niet lang daarvoor was er een prachtige 
kerstdienst geweest met zang en 
muziek van de gevangenisband. Jacob, 
een van de gedetineerde kerkgangers, 
zat intussen een ontsnappingsplan te 
bedenken. Hij was echt wel van plan 
om weer terug te komen en zijn straf 
uit te zitten, maar hij moest nu zo snel 
mogelijk met zijn ex-vriendin, Marieke 
praten. Hij bedacht dat hij, als de 
dienst was afgelopen, met de kerkvrij-
willigers mee naar buiten kon lopen. 
Maar de kans was klein dat dat zou 
lukken. Bewaarders hebben doorgaans 
geen zand in de ogen, zij zouden heus 
wel merken dat er een gedetineerde 
tussen de vrijwilligers liep. En de kerk-
vrijwilligers zelf zouden hem echt niet 
stiekem naar buiten loodsen. En dan 
hingen er ook nog her en der camera’s. 
Ontsnappen was onmogelijk en gefrus-
treerd lag hij even later in zijn bed te 
bedenken hoe hij zijn ex kon bereiken. 

Was er nu niemand die hem kon 
helpen? Terwijl hij afleiding zocht op 
het tv-scherm waar een kerstkoortje 
‘All I want for Christmas is you’ zong, 
landde Victoria in zijn cel. En voor hij 
wist, vlogen ze samen boven de stad, 
onzichtbaar voor iedereen. Jacob dacht 
dat hij droomde en hoewel hij weleens 
vaker een vliegdroom had, was het wel 
bijzonder dat hij deze keer met een 
engel kon communiceren. Er ontstond 
zelfs een beetje geharrewar toen hij, 

alsof hij in een taxi zat, het adres van 
Marieke opgaf. Victoria zei dat ze eerst 
ergens anders naartoe gingen. Hij was 
het daar niet mee eens, en voelde dat 
hij driftig werd. Maar dankzij de oefe-
ningen van de training ‘agressiebeheer-
sing’ ebde die driftbui weg.

Hoogzwanger
Eerder die dag had hij bezoek gehad 
van een vriend. Die had hem verteld 
dat hij onlangs Marieke was tegenge-
komen. Ze was hoogzwanger. Jacob 
liet het nieuws bezinken. Sloeg daarna 
aan het rekenen en kwam tot de con-
clusie dat de baby zíjn kind zou 
kunnen zijn. Vanaf dat moment wilde 
Jacob nog maar één ding: met Marieke 
praten. Maar hij had het zo bij haar 
verbruid, zij zou nooit bij hem op 
bezoek komen. Dus moest hij naar 
haar toe. Maar die engel had blijkbaar 
iets anders voor hem in petto. Ze 
vlogen de stad uit, en landden uiteinde-
lijk in het dorp van zijn jeugd. De 
engel spaarde hem niet. Ze liet hem 
zijn kindertijd zien en hij zag zichzelf 
als kleuter en schooljongen. Eerst was 
het goed en veilig. Maar later kwamen 
de zware jaren met een vader die 
steeds meer ging drinken en zijn agres-
sie niet kon beteugelen. Hij voelde 
opnieuw de angst toen hij zag dat zijn 
vader om niets tekeer ging. Hij voelde 
opnieuw de harde handen die hem en 
zijn broertje raakten waar ze maar 
konden. Hij zag zijn zachtaardige 
moeder, die tussen haar man en haar 
zoontjes sprong om de klappen op te 
vangen. 

Hij zag hoe ze met z’n drieën op een 
nacht heel stil het huis verlieten om in 
een andere plaats een nieuw bestaan op 
te bouwen. Zijn vader raakte daarna 
aan lager wal. Dat was de schuld van 
zijn moeder, zei zijn vader altijd in de 
spaarzame gesprekken met Jacob. Zíj 
was weggegaan, zíj had er voor 
gezorgd dat hij daardoor nóg meer 
ging drinken. Zij deugde niet. Nooit 

vroeg zijn vader zich af of hij zélf wel 
een goede echtgenoot en een leuke 
vader was geweest. En op een gegeven 
moment verdween hij uit hun leven, tot 
opluchting van Jacob, zijn moeder en 
zijn broertje. 

Nu bracht de engel hem in een andere 
tijd. Jacob en Marieke. En de drank. 

Zijn moeder vergeleek hem met zijn 
vader. ‘Je gaat diezelfde kant uit, 
jongen. En je weet wat de gevolgen 
kunnen zijn,’ waarschuwde ze. Ja, hij 
wist het, maar hij kon zijn verslaving 
niet de baas. Hij kreeg verscheidene 
boetes voor rijden onder invloed, en 
toen hij iemand aanreed, vond de 
rechter dat hij maar eens een poosje de 

*Scrooge is een Britse verfilming van Charles Dickens’ A Christmas Carol. De film werd geregisseerd door Brian Desmond Hurst en uitgebracht in 1951. In Amerika kwam de film uit onder de titel 
A Christmas Carol. 

De Engel bracht hem in een andere tijd. (Illustratie: Sanne Marieke Smit)
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gevangenis in moest. Hij was het daar 
niet mee eens. Ja, hij had een paar 
borrels op, toen hij in de auto stapte. 
Ja, hij had iemand aangereden, maar de 
verwondingen van de chauffeur vielen 
best mee, toch? En trouwens, die aan-
rijding was de schuld van de politie-
agenten. Als die niet achter hem aan 
hadden gezeten, was er niets gebeurd. 

verder in de tijd. Kijk maar.’ Victoria 
bleek geen voorstander te zijn van een 
zachte aanpak. Ze liet hem zonder 
pardon zijn toekomst zien: vrijwel 
altijd onder invloed, en meestal zwer-
vend op straat. Er was niemand meer 
die hem hielp. De hulpverlening kon 
geen kant met hem uit, en zelfs zijn 
moeder bracht hem geen eten en 
schone kleren meer. Hij was koud, had 
pijn, voelde zich doodziek. En toen 
was hij plotseling op een uitvaartdienst 
waarbij een uitvaartbegeleider ‘het 
heengaan op een te jonge leeftijd 
betreurde.’ Hij keek in de kist. Hij 
meende zijn vader te zien, maar besefte 
toen dat hij het zelf was die daar in de 
kist lag.

Badend in het zweet werd hij wakker. 
Nog natrillend kwam hij overeind. De 
immense opluchting dat het maar een 
akelige droom was geweest, verdween 
onmiddellijk toen hij die vermaledijde 
engel weer zag. ‘Kom, we gaan nog 
even weg,’ zei ze op een toon alsof ze 
naar een feestje gingen. En daar gingen 
ze weer door de nacht. Sneeuwvlokken 
dwarrelden in een steeds sneller tempo 
omlaag. Er waren nog veel mensen op 
de been. Kerkklokken lokten kerkgan-
gers naar de nachtmis. Andere mensen 
verlieten het theater waar het Leger des 
Heils de jaarlijkse kerstviering net had 
beëindigd. Straatartiesten, verkleed als 
herders, roffelden op trommels en 

Zijn moeder zat later verdrietig en 
hoofdschuddend in de bezoekzaal toen 
ze hem zo hoorde praten. ‘Kijk eens 
goed naar jezelf, jongen. En ook naar 
het verleden.’ 

Kist
‘Je moeder had helemaal gelijk,’ zei  
de engel Victoria. ‘We gaan nog even 

speelden op blokfluiten ‘The little 
drummer boy.’ Een kerstman gleed uit 
en kwam, ‘hohoho’ roepend ten val. 
Hij werd hoffelijk overeind geholpen 
door twee daklozen. Het was koud, 
maar overal stonden vuurkorven waar 
men zich aan kon warmen. Er waren 
kerstbomen met duizenden led-lichtjes 
en een koor in een Charles Dickens 
outfit zong Christmas Carols. De stad 
was een en al kerst en saamhorigheid. 

‘Jouw kind’
Ze landden voor het huis dat hij met 
Marieke had gedeeld. Victoria ver-
spilde geen tijd aan woorden en nam 
hem mee naar binnen. Hij zag zijn 
moeder. En de ouders van Marieke. En 
Marieke met een pasgeboren baby in 
haar armen. Jacob hapte naar adem en 
keek naar het kindje. ‘Jouw kind,’ zei 
Victoria.

En toen was Kerst weer voorbij. In het 
rijk der engelen deden de beschermen-
gelen verslag van hun hulp en onder-
steuning aan de hulpbehoevenden. Het 
Hoofd was tevreden met het resultaat. 
Victoria’s missie had wel veel tijd 
gekost, maar dat zag het Hoofd door de 
vingers. Victoria’s hulpmethode was 
niet alledaags geweest, maar ze had 
naar beste weten er alles aan gedaan 
om Jacob van zijn alcoholverslaving af 
te helpen. Voor hem was alles een 
droom geweest. Maar hij had zich 

intussen wel aangemeld bij de gevan-
genisvrijwilliger van de AA. En hij had 
contact gehad met Marieke die hem 
had verteld dat hij vader was gewor-
den, en beloofde een foto van de baby 
te sturen. ‘Er is dus hoop op herstel en 
op een nieuwe start,’ concludeerde het 
Hoofd. Op oudejaarsavond zat Jacob in 
zijn cel te kijken naar de foto van zijn 
dochtertje. Stilzwijgend beloofde hij 
haar dat hij er altijd voor haar zou zijn, 
wat er ook zou gebeuren. En ergens 
ver, ver buiten het aardrijk klonk een 
reactie: ‘Dat het zó mag geschieden.’

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

De Engel bracht hem in een andere tijd. (Illustratie: Sanne Marieke Smit)
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Vught - Langs deze weg wil ik u het 
volgende laten weten. Ik ben gedeti-
neerd in de PI Vught en lees heel vaak 
klachten over de PI in deBonjo. Ik 
kon hier voorheen niet over meepraten 
daar ik nooit op de noodoproep drukte. 
Maar op 11 juni 2016 kreeg ik iets 

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

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

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

Kees Fijneman

Op tijd gedotterd door snel optreden 
personeel

Dag Bonjo,

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

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

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

Hendrik

Naam van de briefschrijver bij de 
redactie bekend.

Verzekeraars weigeren ex-gedetineerden

Post uit de Mesdagkliniek

M. Kenter

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

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

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

M. Kenter zit in de Mesdagklinie.

Extreem lange 
behandelduur

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

GA VOOR 
SPOED NAAR 

www.strafzaken.nl
Tel. 073 610 2005, 

voor gedetineerden 
0800-1001. 

Oproep aan de vrijwilligers: kom naar de Bonjo-bijeenkomsten

Hoe kun je met schulden
 ‘buiten’ toch weer aan de slag?
Van de redactie

Amersfoort - Er waren twee bewind-
voerders aanwezig op een middag 
waarin de deskundigheid van de 
Bonjo-mensen over bewind voering 
werd bijgespijkerd. Dat waren Annette 
Druijf, voorzitter van de Landelijke 
Vereniging van Bewindvoerders, de 
NPBP en Erwin Kuijpers van Aktiva. 
Zij schetsten wat ze tegenkomen bij 
het voeren van bewind als ze met 
gedetineerden en ex-gedetineerden aan 
de gang gaan. Erwin Kuijpers memo-
reerde een soortement pre-bewind 
waarbij hij al in de gevangenissen 

contact legt met de mensen die binnen 
zitten. Ze vertelden over de rol van 
gemeentes, over de rol die het Centraal 
Justitieel Incassobureau (CJIB) speelt. 
De aanwezige bij Bonjo aangesloten 
vrijwilligers hadden veel vragen, want 
zij zijn degenen die vaak met de gede-
tineerden in gesprek raken en wat moet 
je doen als er vragen over gesteld 
worden. Want er zijn vaak schulden, er 
zijn vaak schadevergoedingsmaatrege-
len. Er is vaak schade aan het bestaan 
buiten als er onoverkomelijke schulden 
zijn. Hoe kun je met schulden buiten 
komend toch weer aan de slag? Hoe 
pre-actief moet je zijn? Door een van 

NU WORDT HET SERIEUS: SMOKKEL VERBODEN 
VOORWERPEN VANAF HEDEN STRAFBAAR
Van de redactie 

Den Haag - Personen die verboden 
voorwerpen een justitiële inrich-
ting binnensmokkelen, waaron-
der bezoekers, leveranciers en 
personeel, zijn vanaf 1 november 
strafbaar. Dit allemaal in het kader 
van de strijd tegen smokkelwaar. 
Spullen die de bajesen binnen 
komen en dat zou niet moeten. In 
termen van de minister gaat het 
om bevordering van de veiligheid 
binnen en buiten gevangenissen.

Zoals altijd is er een voorkomen, een 
behandeling en een afsluiting. Om te 
voorkomen dat spullen binnen komen 
is verscherpt toezicht bedacht op basis 
van risicoanalyse per gevangenis. 
Waar nodig komen er extra investerin-
gen in hekwerk, netten en camera’s. 
Dan komt er een beperkt beveiligde 
afdeling (BBA) voor gedetineerden 
die naar buiten mogen om te werken. 
Deze verblijven worden in het vervolg 

Ook het gooien over de muur van tennisballen met voorwerpen er in is 
verboden. (Foto Paul Grijpma)

de aangesloten organisaties – de verte-
genwoordiger ervan - werd verteld hoe 
hij al in een vroege fase in en na deten-
tie mensen aan het werk helpt. Hoe hij 
een hand uitsteekt als er schulden zijn. 
En ja, huisvesting en schulden zijn een 
belangrijke combinatie. Dus ook daar 
moet je een handje voor uitsteken. Dat 
kan als je als vrijwilliger tegen proble-
men aan loopt, contact te leggen met 
een bewindvoerder en met hem of haar 
door te spreken wat handig en verstan-
dig is. Natuurlijk passeerden de pro-
blematieken van de Verklaring omtrent 
Gedrag en ook de problemen om ver-
zekerd te raken. Het aardige van dit 

soort bijeenkomsten waarbij deskun-
digheid wordt bevorderd, is dat steeds 
weer ook de bredere problematiek van 
detentie en het leven na detentie aan de 
orde komt. Steeds weer gaan de vrij-
willigers gevoed terug. Dat blijft een 
nuttig element van deskundigheidsbe-
vordering maar ook het uitwisselen 
van ervaringen. Het ware gewenst dat 
nog meer van onze vrijwilligers zich 
daarvan bewust worden. Het kan geen 
kwaad meer te weten. Het is evenzeer 
begrijpelijk dat mensen die toch al veel 
vrije tijd steken in hun vrijwilligers-
werk hun belangen afwegen. Maar het 
kan geen kwaad toch eens te proeven 

afgescheiden van de rest van de 
gedetineerden. En er wordt structureel 
geïnvesteerd in innovatieve manieren 
om binnenbrengen smokkelwaar tegen 
te gaan zoals de GSM-paraplu.

Speurhonden
Om het voorkomen handen en voeten 
te geven, moet er natuurlijk opge-
spoord worden. Dat gebeurt dan ook 
en wel door het verdubbelen van het 
aantal speurhonden voor drugs en tele-
foons, door periodieke cel-inspecties 
waarbij de cel en inventaris volledig 
worden onderzocht en door periodieke 
spitacties waarbij de hele afdeling dan 
wel de hele bajes binnenste buiten 
wordt gekeerd. Zonder straf is er geen 
effect. Dus is het volgende besloten: 
ruimte voor de maximale straf (14 
dagen strafcel) bij handel of bezit van 
smokkelwaar. Het binnenbrengen en 
bezit van smokkelwaar heeft conse-
quenties voor verlof en voorwaarde-
lijke invrijheidstelling (v.i.). Er komt 
bij constatering van strafbare feiten 

altijd aangifte. En: het wordt strafbaar 
voor bezoekers, leveranciers en perso-
neel om smokkelwaar binnen te 
brengen. Het gaat om voorwerpen die 
op zichzelf legaal zijn, maar waarvan 
het bezit in de inrichting verboden is. 
Bijvoorbeeld mobiele telefoons of 
gereedschap. Het gebruik van deze 
voorwerpen is onwenselijk omdat dit 
de orde en veiligheid in de inrichting 
in gevaar kan brengen, gedetineerden 
hiermee hun criminele zaakjes kunnen 
voortzetten of contact kunnen 
opnemen met slachtoffers. Ook het 
binnensmokkelen van voorwerpen 
zonder dat personen zelf de inrichting 
betreden, wordt strafbaar. Bijvoorbeeld 
het verstoppen van voorwerpen (mini-
telefoons) in tennisballen die over de 
muur van een gevangenis worden 
gegooid. Tot zover de minister. 
Mensen die proberen verboden spullen 
binnen te smokkelen riskeren een cel-
straf van maximaal zes maanden, 
waarmee een afschrikwekkende 
werking is beoogd. Deze wet is een 

volgende stap in de strijd tegen smok-
kelwaar. Eerder dit jaar kondigde 
minister Dekker al aan structureel drie 
miljoen euro extra te gaan investeren 
om invoer van smokkelwaar tegen te 

gaan en opsporing te bevorderen. 
Benieuwd wat de volgende zetten in 
deze eeuwige strijd zullen zijn. Ook 
met deze aanscherping zullen er 
spullen binnen blijven komen. 

van deze bijeenkomsten. Zowel Anette 
Druijf als Erwin Kuijpers zijn bereik-
baar via het kantoor van Bonjo. Zowel 
voor gedetineerden (voor hen is het 
nummer 0800 3334446) als voor de 
vrijwilligers (020 6659420).

Zie ook pagina 2
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elkaar gesproken en bezoek ik hem 
regelmatig. Nu we maanden verder 
zijn en na al onze bezoekmomenten 
samen kan ik zeggen: Hij is het voor 
mij. Ik hoor vaak mensen om me heen 
zeggen waarom iemand die vast zit? 
Heel simpel verliefd worden op 
iemand die binnen zit, kan en is moge-
lijk en daar zijn Roberto en ik een 

voorbeeld van. Waarom zou iemand 
die in detentie zit geen kans mogen 
hebben om een relatie met iemand te 
hebben die buiten is. En trouwens, ik 
als ex-gedetineerde weet wat het is om 
binnen te moeten zitten. En ik weet dat 
Roberto en ik ervoor gaan om deze 
relatie voort te zetten zowel binnen als 
buiten de muren. Elke ochtend belt hij 

werd ook best wel druk bezocht. Zoals 
altijd hebben wij het altijd druk aan de 
Bonjokraam. Veel gedetineerden 
willen informatie over het eten en over 
faseren, de fase waarin steeds meer 
vrijheden worden toegestaan. Dus in 
de loop der jaren heb ik heel wat gede-
tineerden ontmoet vanuit mijn werk. 
Maar dit keer in Veenhuizen was voor 
mij wel een dag om niet te vergeten. 
Waarom zullen jullie je afvragen…… 
Deze dag 19 mei is de dag dat ik ver-
liefd bent geworden op Roberto, een 
gedetineerde die al geruime tijd binnen 
zit. Daar stond hij dan voor mijn 
kraam, een moment dat ik niet snel zal 
vergeten. Zijn uitstraling en zijn lach 
bleef bij mij op de terugweg naar huis 
lang na hangen in mijn gedachten. We 
hebben niet lang gesproken met elkaar 
tijdens de markt, want hij moest weer 
terug naar de afdeling. Maar ik gaf 
hem mijn visitekaartje met mijn 
mobiel nummer zodat hij me kon 
bellen. En dat heeft hij ook gedaan de 
volgende dag. Met vlinders in mijn 
buik hebben we tot nu toe elke dag met 

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

Het spel is uit, geen proefballonnen meer

MEER MANKRACHT VOOR POLITIE IN 
STRIJD TEGEN MENSENHANDEL

Van de redactie

Den Haag - De Afdeling 
Vreemdelingenpolitie, Identificatie 
en Mensenhandel (AVIM) van de 
politie krijgt er de komende jaren 
meer capaciteit bij. In totaal gaat 
het om 87 fte extra. Dat schreef 
staatssecretaris Ankie Broekers-
Knol onlangs aan de Tweede 
Kamer.

En dan word je verliefd…

‘IK KAN ZEGGEN: HIJ IS HET VOOR MIJ’
Marion

Als medewerker van Bonjo kom ik 
vaak in de gevangenissen bij de 
mannen en ook in de vrouwenge-
vangenissen. In de meeste gevan-
genissen hebben ze jaarlijks een 
re-integratiemarkt die bedoeld is 
voor de gedetineerden. Afgelopen 
mei was PI Veenhuizen de locatie 
waar er een tra-markt werd gehou-
den. Dus Stefan (collega) en ik vol 
geladen met de Bonjo kranten/
folders in de auto op weg naar 
Veenhuizen locatie Esserheem/

Norgerhaven. 
In de ochtend was het eerst Esserheem 
en in de middag was het locatie 
Norgerhaven. De opkomst van de 
gedetineerden was goed en de markt 

We kijken samen 
uit naar onze 
bezoekmomenten

Mensenhandel in de prostitutie? Reken maar.

De digitale wereld is steeds vaker de 
broedplaats voor mensenhandel. Juist 
daarom wordt er ingezet op extra spe-
cialisten met digitale en IT-kennis. 
Ook komen er financiële specialisten, 
analisten en experts op het terrein van 
inlichtingen bij. Naast deze specialis-
ten worden extra mensen aangetrokken 
voor de identificatie en registratie van 
asielzoekers. Ook in dat proces is aan-
dacht voor signalen van mensenhandel. 

Voor de extra inzet is structureel 10 
miljoen euro uitgetrokken. Dat geld 
kwam tijdens de Algemene Politieke 
Beschouwingen vrij dankzij een motie 
van de ChristenUnie en de PvdA. Bij 
de AVIM houden momenteel 350 fte 
zich bezig met mensenhandel en 
migratiecriminaliteit.

Opvangplekken
Mensenhandel bestrijden kan alleen als 

alle betrokken partijen samenwerken, 
zegt de staatssecretaris. Daarom is 
vorig jaar het programma Samen tegen 
Mensenhandel opgezet. Hierin maken 
vier ministeries, gemeenten, het 
Openbaar Ministerie, de politie, de 
zorg, scholen, maatschappelijke orga-
nisaties en vele anderen een vuist tegen 
mensenhandel. In het eerste jaar zijn 
tientallen extra opvangplekken voor 
slachtoffers van mensenhandel gereali-
seerd, zijn er extra inspecteurs bij de 
Inspectie SZW gestart, worden politie-
liaisons in landen geplaatst waar men-
senhandel vaak begint en zijn door 
gemeenten belangrijke stappen gezet 
om mensenhandel ook lokaal aan te 
pakken.

Broekers-Knol: ‘De komende tijd 
wordt die inzet door alle partijen 
voortgezet, want er moet nog veel 
gebeuren. Er worden nog altijd te veel 
mensen slachtoffer van mensenhandel. 
Nederland zet zich zowel nationaal als 
internationaal in om mensenhandel uit 
te bannen. Dat doen we door in te 
zetten op preventie, het verbeteren van 
de signalering door professionals en 
burgers, het aanpakken van de daders 
en het bieden van adequate zorg aan de 
slachtoffers.’

me en tussen door als hij de kans krijgt 
belt hij mij ook. We kijken samen uit 
naar onze bezoekmomenten. Effe 
samen zijn met elkaar. Al bij al ben ik 
verliefd op Roberto en we richten ons 
op de toekomst samen. Wij weten wat 
we aan mekaar hebben en we gaan er 
voor een toekomst binnen de muren en 
ook buiten de muren. 

Ik gaf hem mijn 
visitekaartje

RECTIFICATIE
Amsterdam - In onze vorige 
editie is op pagina 4 een 
artikel geschreven onder 
de titel ‘Er dreigt een poten-
tieel gevaar voor onze 
samenleving’.

Het betrof een open brief die 
was ondertekend door R. van 
Milt en B.A. Mol. Het betrof de 
uitvoering van door de Tweede 
Kamer opgestelde regelgeving 
voor detentiefasering en re-inte-
gratie. De heer Van Milt laat ons 
echter weten dat hij niets met 
het artikel te maken heeft. Hij 
wist dat B.A. Mol er mee bezig 
was, maar hij had er verder geen 
bemoeienis mee. Dus bij deze 
laat hij weten zich van de 
inhoud van het schrijven te 
distantiëren. 

De redactie
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Forensica, Hengelo
Jurcoach, Nijkerk

Adverteren in deBonjo brengt u in de bajes

inrichting daar ruimte voor moet 
maken, dat dat ook geldt voor volwas-
senen in een jeugdinrichting. 
Volwassen is nu eenmaal volwassen. 

moordaanslag plaatsvond, legde in het 
voorjaar van 2015 kluisverklaringen af 
bij de politie die alleen zouden mogen 
worden gebruikt na zijn dood. In die 
verklaringen zei Sabee zich bedreigd te 
voelen door D. Voor die moordpoging 
zijn afgelopen zomer in hoger beroep 
twee mannen veroordeeld.

Ander verhaal
Kroongetuige Nabil B. heeft in een 
verklaring gezegd dat de opdracht voor 

heeft verteld. De rechtbank wil onder-
zoeken wat de mogelijke rol van 
Marcel D. dan zou kunnen zijn 
geweest. 

Bron: Crimesite

OOK JONGVOLWASSENE HEEFT RECHT 
OP SEKS TIJDENS BEZOEK ZONDER TOEZICHT
Van de redactie

Den Haag - Een volgens het ado-
lescentenstrafrecht ingesloten 
jongvolwassene die in een jeugd-
inrichting verblijft, is in beklag 
gegaan tegen de maatregel van 
de directeur van zijn inrichting 
dat hij wel recht heeft op bezoek 
zonder toezicht, maar dan wel in 
een ruimte met een camera en een 
groot raam. De camera is nodig 
omdat het personeel van de inrich-
ting denkt dat de klager en zijn 
vriendin seksuele handelingen ver-
richten. En dat mag in een jeugdin-
richting nu eenmaal niet, aldus de 
directeur. 

De klager denkt daar anders over.  
De commissie van toezicht ook. Die 
oordeelt dat een volwassene – en de 
klager zit vast conform het adolescen-
tenstrafrecht en is dus volwassen en 
mag seks hebben – recht heeft op een 
ruimte voor bezoek zonder toezicht 
zonder dat daar camera’s in hangen of 
op een andere manier het privékarakter 
verstoord wordt. Het mag dan zo zijn 
dat in het jeugdstrafrecht er 

beperkingen zijn aan de seks tijdens 
bezoek, voor volwassenen geldt dat 
niet. Een lacune in de strafrechtregel-
geving. Dat wel. De beklagrechter 

Van de redactie

Schiphol - De kroongetuige Nabil 
B. zal worden gehoord over de 
moord op de Utrechtse crimineel 
Wout Sabee, in de tuin van zijn huis 
in De Meern in 2016. Dat zal vanaf 
begin volgend jaar gebeuren bij 
de rechter-commissaris, dus niet in 
het openbaar. 

Onlangs was er een pro forma-zitting 

oordeelt dat waar voor volwassenen in 
een Huis van Bewaring (HvB) en in 
een gevangenis seks tijdens Bezoek 
zonder Toezicht (BvT) mag, de 

in de zaak in de extra beveiligde 
rechtszaal op Schiphol waar een groep 
mannen terechtstaat voor de moord  
op Sabee en voor onder meer cocaïne-
transporten naar Groot-Brittannië.  
De zitting was verplaatst doordat  
justitie na de moord op advocaat  
Derk Wiersum dreiging ziet. 
Hoofdverdachte is Marcel D. (36)  
uit Nieuwegein.

Sabee, op wie in 2014 een mislukte 

de moord op Sabee afkomstig was van 
de voortvluchtige Ridouan Taghi die 
verdacht wordt van veel liquidatieop-
drachten waar Nabil B. over heeft 
verteld. B. vertelt een ander verhaal 
dan Sabee bij de politie vertelde, 
namelijk dat Taghi Sabee verantwoor-
delijk zou hebben gehouden voor 
stelen van 200 kilo cocaïne. Hij zegt 
dat de eveneens voortvluchtige Saïd 
Razzouki, die van dezelfde moorden 
wordt verdacht als Taghi, hem dat 

De beklagrechter oordeelt dat er een 
schending is van artikel 8 van het 
Europese Verdrag voor de Rechten van 
de Mens (EVRM) en dat de directeur 
een nieuwe beslissing moet nemen. 
Een ruimte zonder camera’s en zonder 
ramen waarin de klager met zijn vrien-
din de liefde mag bedrijven. 

Bron: Nieuwsbrief kenniscentrum 
commissie van toezicht

Ruimte graag zonder ramen en camera’s om de liefde te bedrijven. (Illustratie: Sanne Marieke Smit)

Zware jongens onder elkaar

‘En dat mag in 
een jeugdinrich-
ting nu eenmaal 
niet’ aldus de 
directeur



25deBonjo
december 2019

deBonjo
augustus 201620

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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heeft weinig vertrouwen in de recht-
spraak. Hij had ‘met een ansichtkaart’ 
contact opgenomen met zijn ex, terwijl 
dat niet mocht. Hij ziet er tegenop met 
de feestdagen vast te zitten, met name 
de kerstdagen. Die wil hij liever met 
vrienden doorbrengen. Hij heeft eerder 
drie jaar gezeten en heeft daar nog 
slechte herinneringen aan. Niet dat hij 
gelovig is, maar hij mist dan de gezel-
ligheid. Hier gaat hij wel eens naar een 
gebedsgroep, dat is voor hem de enige 
manier om met anderen in contact te 
komen. Sporten kan hij niet door zijn 
ziekte. 

Bidden 
Geloven? God is een identiteit met 
vele vragen, zegt S. Maar in zo’n 
groep vindt hij het leuk om in discussie 
te gaan. De begeleider probeert ze wel 
aan het bidden te krijgen en S. wil dan 
wel voor anderen bidden. Vorige week 
had de dominee gezegd dat hij beter 
voor zichzelf zou moeten bidden. Op 
het moment dat hij dat wilde gaan 
doen, was het alarm in de gevangenis 
afgegaan en was er niets meer van 
gekomen. Hij gaat het zondag weer 
proberen.

Tja, het eten is volgens S., zoals ik de 
afgelopen jaren van de meeste 

Dagboek van een vrijwilliger

‘God is een identiteit met vele vragen.’
Ronald Bos

Nieuwegein - Op een grauwe, 
koude middag in november ziet 
het gebouwencomplex van de 
Penitentiaire Inrichting Nieuwe-
gein in de Liesbosch er nog grijzer 
uit dan ik het me herinner van een 
vorig bezoek. De bezoeker moet 
altijd ergens in de omgeving een 
parkeerplaats zoeken, de parkeer-
plaatsen rond de gebouwen zijn 
voor het personeel. Even buiten 
het bedrijventerrein is een plaatsje 
langs het water. Ik loop in de wa-
terkoude wind die door de grijze 
lucht snijdt naar de gevangenis. 
Voor het gebouw staat nog steeds 
de grote zwartstenen schotel die 
op een muurtje lijkt te balance-
ren, en ik gis ook nog steeds naar 
betekenis van dit kunstwerk. Het 
wankele evenwicht tussen binnen 
en buiten? (foto)

Op de balie van de bewakers bij de 
ingang van de ambtelijk bezoek afde-
ling staat een kalender met cold cases, 
onopgeloste gevallen. Vermist, dood 
gevonden, gezocht. Justitie hoopt dat 
gedetineerden soms informatie over 
hen hebben. Ik zag op de kalender 
bij november een man die in 1992 is 
verdwenen, nooit thuisgekomen. Tja, 
weten gedetineerden daar iets over? En 
als ze het al zouden weten, vertellen ze 
dat dan?

‘Voor het geval dat’
Na de controle moet de bezoeker door 
een lange gang met aan de ene kant 
een getraliede glaswand en aan de 
andere een in vrolijke kleuren beschil-
derde muur met allerlei vissen en 
andere onderwaterbeesten. Het lijkt 
eerder een wand voor een basisschool, 
dan voor deze verder sober geel en wit 
gekleurde binnenkant van de 
strafinrichting. 

De kamer voor het ambtelijk bezoek is 
voorzien van een langwerpige tafel 

met vier plastic stoelen. Naast de tafel 
een rode alarmknop ‘voor het geval 
dat’. Ik heb ‘dat’ gelukkig nog nooit 
meegemaakt en volgens de bewaker 
zou het dan ‘heel druk worden’ bij het 
bezoek. De eerste keer dat ik op 
bezoek ging in de bajes, vond ik dat 
wel wat verontrustend, maar voor een 
vrijwilliger is er niets te vrezen. Het 
kamertje kijkt uit op een binnenplaats 
waar drie hoge berkenbomen met gele 
bladeren in het midden staan naast een 
hoge paal met schijnwerpers. Geen 
mens te zien. 

De gedetineerde, ik noem hem S., 
komt na een paar minute binnen en hij 
heeft duidelijk grote ademhalingspro-
blemen. Hij heeft de longziekte COPD 
– net als 600.000 andere Nederlanders. 
Er zijn geen medicijnen die de ziekte 
kunnen genezen. Een erfelijke ziekte 
in zijn geval, zijn moeder had het ook. 

De begeleider 
probeert ze wel 
aan het bidden  
te krijgen

Sporten kan 
hij niet door 
zijn ziekteVrijwilliger Bos gist naar de betekenis van dit kunstwerk 

S. wist niet dat ik zou komen, maar hij 
vindt het plezierig dat er bezoek is. In 
zijn cel verveelt hij zich, hij leest niet 
en televisiekijken kan hij ook niet de 
hele dag. Hij gaat dan roken, ondanks 
zijn ziekte. S. heeft meer verslavingen 
achter de rug, drank, drugs en gokken, 
waar hij allemaal ‘in een dag’ vanaf 
kon blijven, maar roken kan hij niet 
laten. 

Onschuldig
S. zit nu drie maanden in Nieuwegein, 
toen hij werd gearresteerd was hij 
dakloos. Hij zat eerst in het Justitieel 
Complex Schiphol maar had overplaat-
sing aangevraagd. Daar heeft hij spijt 
van, hier is de bewegingsvrijheid veel 
minder. Terugplaatsing zit er niet in en 
over een maand komt zijn zaak voor. 
Hij zit hier nog in het Huis van 
Bewaring (HvB) en hij hoopt op vrijla-
ting, maar is daar somber over. Hij 
heeft het eigenlijk gehad in Nederland 
en denkt erover naar Bulgarije te gaan 
voor een paar maanden. Daar kent hij 
iemand en de kosten van levensonder-
houd zijn lager dan in Nederland. Hij 
denkt daar met zijn WAO-uitkering 
rond te kunnen komen.

Volgens S. zit hij onschuldig en hij is 
bang dat ze hem willen vasthouden, hij 

gedetineerden heb gehoord, vreselijk 
smerig en altijd hetzelfde. Hij eet 
daarom voornamelijk brood. ‘Dat 
beetje rijst met een prutje is smerig.’ 
Hij laat soms boodschappen komen, 
maar voor sommige anderen is dat niet 
weggelegd. Die hebben alleen de 
twaalf euro per week voor een pakje 
shag. 

‘Zogenaamde criminelen’
S. heeft allerlei ongeschoold werk 
gedaan, in de koopvaardij, productie-
werk en van alles en nog wat. Hij had 
wel een leven met een gezin, ‘huisje 
boompje beestje’, willen leiden, maar 
het kwam er niet van. ‘Het leven gaat 
voortdurend een andere kant uit dan ik 
wil. De grens tussen wat mag en niet 
mag is erg dun,’ zegt S. Hij is gepakt 
voor iets dat niet mag, maar hij ziet 
zichzelf niet als een crimineel. Hij 
vraagt waarom ik dit vrijwilligerswerk 
doe, ik krijg op deze manier te maken 
met ‘zogenaamde criminelen’ van wie 
de meesten toch maar kleine kruimel-
dieven zijn.

S. wil weg uit Nederland, maar hij 
heeft ook een woning in Groningen 
aangevraagd, op het platteland. Daar 
zou hij wel tot rust willen komen. S. 
zegt dat hij hoopt me weer te zien, ik 
hoop voor hem dat hij zijn vrijlating 
krijgt. Hoewel het niet eenvoudig zal 
zijn om de bestemming te vinden die 
hij voor ogen heeft. Het leven gaat alle 
richtingen uit behalve die hij zou 
willen. 

Op de deur naar de uitgang is een 
briefje geplakt met de tekst: ‘Denk aan 
de uitvoer’. Dat geldt voor bezoek dat 
spullen van de gedetineerden wil mee-
nemen. Niet voor een vrijwilliger. Ik 
neem mijn jas uit het kluisje en stap de 
koude, maar vrije wereld in. Het is als 
altijd weer een opluchting. 
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over zijn geschiedenis te praten. En 
dus spraken we over van alles en nog 
wat, maar nauwelijks over zijn verle-
den. Toch waren het mooie gesprek-
ken. En altijd, áltijd eindigden we de 
bijeenkomsten met de opmerking dat 
ooit alles goed zou komen. 
Terugkijkend op 2019 kan ik eerlijk 
zeggen dat ik van elke dag in de PI heb 
genoten. Van de gedetineerden die aan 
de taaltafel hard werkten om vooruit te 
komen. Van een rake opmerking of 
onverwachte humor. En van de 
gesprekken met PIW’ers tijdens de 
lunch. En ook van de sfeer op afdeling 
Onderwijs en het centrum (RIC) waar 
iedereen zijn best doet om de gedeti-
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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. 

deBonjo 11-nr4 augustus 2016.indd   36 25-07-16   12:32

Terugblik 2019 

‘ELKE KEER WAS MIJN VRIJWILLIG
VERBLIJF ACHTER DE TRALIES EEN FEESTJE’
Dini van het Noorden

Het afgelopen jaar was niet 
alleen boeiend door mijn vrij-
willigerswerk, maar ook door 
daaraan verwante activiteiten. 
Zo organiseerden verschillende 
vrijwilligersinstanties, en ook de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), 
verscheidene trainingen en work-
shops. Leerzame en interessante 
bijeenkomsten om de kennis van 
gevangenisvrijwilligers te ver-
groten. Hoe meer informatie hoe 
beter, per slot. Daarom las ik ook 
een aantal boeken over het leven 
in detentie. Hoogstwaarschijnlijk 
zijn recensies van deze boeken al 
eerder gepubliceerd in deBonjo. 
Maar de boeken zijn zó de moeite 
van het lezen waard dat ik er 
nóg een keer aandacht aan wil 
schenken. 

Bijvoorbeeld aan het boek ‘Halve 
lucht,’ van Heleen de Waal (Uitgeverij 
Balans). De schrijfster zat vijf 
maanden onschuldig vast in een vrou-
wengevangenis en schreef hierover een 
aangrijpend verslag. Ook las ik het 
boek: ‘Ervaring niet vereist’ (uitgeverij 

Podium), waarin de jonge psychologe 
Léonie Holtes haar werkervaring in 
een tbs-kliniek beschreef. Het boek 
verscheen in september 2013, maar de 
schrijfster heeft dat niet meer meege-
maakt. Zij leed aan psychoses en 
beëindigde haar leven in 2011. Het 
boek ‘Onder criminelen’ (uitgeverij 
Forum) is geschreven door Astrid van 

der Star. Zij werkte twintig jaar in een 
mannenbajes. Het boek geeft een goed 
beeld van het leven in zo’n gevange-
nis. Net als ‘Tralies’ van Freddie 
Scheltema (uitgeverij Elikser), een 
boek vol boeiende verhalen uit gevan-
genissen in het noorden van het land. 
En dan is er nog de ‘De boevenwagen,’ 
van Jelle Winkels (Uitgeverij Brandt). 
Jelle Winkels was tot 2014 transport-
geleider bij de Dienst Vervoer en 
Ondersteuning van Justitie (D.V.& O). 
‘De boevenwagen’ is een boek met 
naar de keel grijpende verhalen. Vooral 
de hoofdstukken over het uitzetten van 
asielzoekers zijn hartverscheurend. 
Ik kan iedere gevangenisvrijwilliger 
aanraden boeken over het leven in 
detentie te lezen. Niet alleen om de 
verhalen van en over justitiabelen, 
maar ook om meer inzicht te krijgen in 
het werk van P.I.W.ers. 

Vaste factor
Als bezoekvrijwilligster bezocht ik 
ook in 2019 een ex-gedetineerde die ik 
eerder een aantal jaren in de PI had 
bezocht, maar die nu in een zorginstel-
ling woont. Nu hij een ander leven 
heeft, is het niet meer zo hard nodig 
om geregeld langs te komen, maar hij 
waardeert de bezoekjes nog steeds. Hij 
is, wat je zou kunnen noemen, al meer 
dan tien jaar een vaste factor in mijn 
vrijwilligerswerk. Op Onderwijs is dat 
anders. Van de ene week op de andere 
kan een gedetineerde die al maanden 
naast me aan de taaltafel zat, weg zijn. 
Overgeplaatst of vrijgelaten. Het hoort 
erbij.

Er werd het afgelopen jaar door de cur-
sisten weer hard gewerkt op 
Onderwijs. Waarbij de eerlijkheid 
gebiedt te melden dat er ook wel werd 
gelanterfant. (Lanterfanten betekent 
luieren. Of vrij vertaald: onthaasten.) 
Sommige van de cursisten studeerden 
echter tegen de klippen op, 

bijvoorbeeld als ze in een dip zaten. 
Want dan is het erg moeilijk om je te 
concentreren, maar eenmaal bezig 
voelden ze zich vaak beter, en trots op 
zichzelf dat ze hadden doorgezet. Er 
waren dit jaar ook een paar gedetineer-

den, bij wie het leren echt niet lukte 
door een depressie. Dan zorgde een 
gesprek vaak voor afleiding. En taal 
begint met praten, per slot. Zo was er 
de depressieve man die helemaal 
opfleurde als we over Zuid-Europese 
muziek praatten. En er was een laagge-
letterde man die helemaal van slag was 
door het feit dat hij vast zat. Het leren 
lukte echt niet. Maar toen zijn tijd in 
de PI bijna voorbij was, schreef hij wél 
met enige hulp bedankkaartjes voor de 
PIW’ers die hem hadden gesteund. 
Dan was er nog de vriendelijke jonge-
man die zó zijn best deed en die na zijn 
detentie doorging met leren. 

Een feestje 
En zo zijn er verscheidene cursisten 
geweest die ik niet gauw zal vergeten. 
Zoals de altijd goed gehumeurde gede-
tineerde die graag hulp wilde bij het 
schrijven van zijn geschiedenis. Een 
verhaal dat te bizar was voor woorden, 
zei hij. Hij wilde dan ook niet over zijn 
verleden vertellen waar anderen bij 
waren. Maar ook toen we op een 
rustige plek zaten, lukte het niet om 

Hij wilde dan 
ook niet over 
zijn verleden 
vertellen waar 
anderen bij 
waren

Vrijwilligerswerk voor Dini van het Noorden een feestje

neerden te helpen bij hun re-integratie.
Elke keer was mijn vrijwillig verblijf 
achter de tralies een feestje. En als ik 
dan weer naar buiten ging nam ik vaak 
afscheid van de docente met de 
woorden: ‘Het was me weer een waar 
genoegen.’ Ik hoop die woorden ook in 
het nieuwe jaar vaak te herhalen. En ik 
wens u allen een goed, gezond en leer-
zaam 2020.

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

Hij waardeert 
de bezoekjes 
nog steeds
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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!

Er is weinig bekend en onderzocht over de motivatie van vrijwilligers

VRIJWILLIGERS HELPEN MENSEN 
‘AAN DE RAND VAN DE SAMENLEVING’
Jaap Brandligt

Amsterdam - Lieneke Glas deed 
in opdracht van Amsterdamse 
Stichting Vrij onderzoek naar vrij-
willigerswerk in gevangenissen. 
Zij wilde weten welke betekenis de 
vrijwilligers geven aan hun werk 
met gedetineerden en ex-gede-
tineerden, welke verhalen ze zelf 
over hun drijfveren vertellen en 
wat ze zelf vinden van hun maat-
schappelijke bijdrage. Dat laatste 
in de context van een neo-liberaal 
maatschappelijk klimaat.
Over welke betekenis de vrijwil-
ligers geven aan hun vrijwilligers-
werk zijn drie aspecten belangrijk: 
het sociale contact met een gede-
tineerde, ondanks de uitdagingen 
waar de vrijwilligers tegenaan 
kunnen lopen, en de lessen die de 
vrijwilligers zelf leren. Vrijwilligers 
hebben het gevoel echt iets te 
kunnen betekenen voor een gede-
tineerde, en de waardering van een 
gevangene samen met de sociale 
interactie draagt bij aan de voort-
zetting van het bezoek(en). De vrij-
willigers op hun beurt leren van de 
gedetineerde over het leven in de 
gevangenis en tegen welke proble-
men gedetineerden aanlopen. 

In eerste instantie benadrukken vrijwil-
ligers dat zij dit werk voor zichzelf 
doen, in plaats van alleen voor de 
ander. Zij doen dit werk echter niet 
(alleen) in termen van zelfontwikke-
ling voor bijvoorbeeld carrièremoge-
lijkheden, de drijfveren van de paar 
jongeren uitgezonderd. De meeste vrij-
willigers zijn dit vrijwilligerswerk 
gaan doen omdat zij iets willen doen. 
Een aantal wil specifiek met deze doel-
groep werken, en een enkeling doet dit 
werk om ervaring op te doen voor de 
toekomst. De vrijwilligers die iets 
willen doen, kunnen als motivatie 
hebben dat zij productief willen zijn, 
iets bij willen dragen aan de samenle-
ving. Dit hebben ze echter niet expli-
ciet gezegd, net zoals zij dit 
vrijwilligerswerk liever niet iets 

‘goeds’ noemen. Ze geloven wel dat 
het ‘goed’ is om dit te doen, maar dit 
wordt vooral geuit door het werk van 
anderen aan te halen in plaats van te 
refereren naar het eigen vrijwilligers-
werk. Wederom vormen de enkele jon-
geren hier een uitzondering in. Zij 
waren wel uitgesproken over het idee 
dat het ‘goed’ is om dit vrijwilligers-
werk te doen, en de noodzaak ervan. 

Nuanceverschillen
Noties van ‘goed doen’ van de stichtin-
gen en de vrijwilligers zijn over het 
algemeen overeenkomend, maar een 
aantal vrijwilligers zegt hun eigen 
richtlijnen aan te houden tot bijvoor-
beeld het vertellen van persoonlijke 
informatie of het wel of niet spreken 
over een delict. Uit de interviews die 
Lieneke Glas heeft gehad is niet geble-
ken dat dit voor enigerlei partij proble-

matisch is, maar het is wellicht wel 
goed voor de stichtingen, zegt zij, om 
hiervan op de hoogte te zijn, en moge-
lijk deze nuanceverschillen eens aan te 
kaarten of ter discussie te stellen 
tijdens een vrijwilligersbijeenkomst. 
Het neoliberale klimaat is zichtbaar 
ook bij Stichting Vrij. Er wordt meer 
verwacht van burgers en vrijwilligers, 
aangeduid met de term participatie-
maatschappij, en er wordt meer 
gevraagd op het gebied van zelfont-
wikkeling en zorg voor elkaar. 

Vrijwilligers van de Stichting Vrij 
benoemen deze paradox en nemen 

afstand van het idee van een participa-
tiesamenleving; in een samenleving 
participeert men al. De vrijwilligers 
doen dit werk niet omdat het van ze 
verwacht wordt, maar omdat zij zelf 
geloven dat het nodig is dat dit werk 
gebeurt. Ze willen mensen helpen ‘aan 
de rand van de samenleving’, en op 
deze manier een verbinding maken 
tussen de ‘binnen’- en ‘buitenwereld’.

Empathie
Samengevat refereren vrijwilligers bij 
Stichting Vrij niet naar hun vrijwilli-
gerswerk als iets goeds, maar zij 
geloven wel dat het goed is dat dit 
werk gebeurt. Zij vinden het belangrijk 
dat iemand persoonlijke aandacht biedt 
aan een gedetineerde die omringd is 
door onpersoonlijke systemen – naast 
de vooroordelen die er vaak bij komen 
kijken. 

De vrijwilligers voelen dat zij iets 
kunnen betekenen voor een ander, voor 
de gedetineerde, en dat zij op die 
manier iets bijdragen aan de bredere 
samenleving. Efficiëntie en strikt tijds-
management is voor de vrijwilligers 
niet het hoogste goed: dat is empathie 
en niet-bevooroordeeld zijn. Ondanks 
dat er nuanceverschillen zijn tussen 
alle unieke vrijwilligers bij Stichting 
Vrij, zijn er wel patronen te herkennen 
en delen ze allemaal de overtuiging dat 
het belangrijk is dat gedetineerden de 
mogelijkheid hebben om vrij met 
iemand te kunnen praten.
Ze doen het in eerste instantie voor 
zichzelf, en het voelt goed voor hen, 
maar het werk dient uiteindelijk ook 
een ander. 

Er is weinig bekend en onderzocht 
over de motivatie van vrijwilligers die 
werken met gedetineerden. Dat maakt 
deze studie belangwekkend en bruik-
baar als oriëntatie voor een onderzoek 

De vrijwilligers 
op hun beurt
leren van de 
gedetineerde 
over het leven in 
de gevangenis

De vrijwilligers 
voelen dat zij  
iets kunnen 
betekenen voor 
een ander

Lieneke Glas onderzocht werk van vrijwilligers in bajesen.

‘Dit vrijwilligerswerk vind ik wel 
iets goeds. En dat merk ik vooral 
doordat soms mensen er wel heel 
apart op reageren… Ja, ik zie 
niemand als een inherent slecht 
persoon. En ik merk wel dat heel 
veel mensen er anders naar kijken. 
Dat ze een andere kijk hebben van 
‘dat is echt een beest, die moet je 
voor de rest van z’n leven opslui-
ten, waarom heeft hij het recht om 
geholpen te worden, die slachtof-
fers moeten geholpen worden’, en 
dat ik dan denk van ‘ja, nee, die 
slachtoffers moeten ook geholpen 
worden, en ik praat het ook niet 
goed wat iemand heeft gedaan’. 
Maar er is wel altijd een 

verklaring voor. Deze mensen 
hebben allemaal een meest heftige 
jeugd gehad, met echt de meest 
nare dingen, ik kan me bijna zelfs 
voorstellen dat als ik dat had 
gehad, dat ik ook zo zou zijn 
geworden. Ehm… dus dat vind ik 
wel een soort van ja dat je dus wel 
iets goeds wil doen voor een mens 
ook al hebben ze een naarste fout 
gemaakt die je maar kan maken 
zeg maar. Dus dat vind ik dan wel 
een beetje een definitie van dat dit 
op die manier wel goed werk is.’ 
– Vrijwilliger 4

dat Bonjo gaat doen naar de tevreden-
heid ten opzichte van het werk van 
Bonjo en hun activiteiten rond detentie 
in het bijzonder.
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Vervroegd vrijkomen
Een wens die bijna elke gedetineerde 
koestert is om eerder vrij te komen. 
Gedetineerden die minimaal één jaar in 
detentie verblijven, kunnen eerder vrij-
komen. Nederland kent het systeem 
van de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling (v.i.). Voorwaardelijke invrijheid-
stelling houdt in dat een gedetineerde 
na het uitzitten van twee derde van de 
straf onder bepaalde voorwaarden kan 
vrijkomen. Als iemand langer dan een 
jaar detentie opgelegd heeft gekregen, 
gaat er een derde van de straf af, indien 
hij al minimaal een jaar in detentie 
heeft gezeten. Wie minimaal een jaar 

en maximaal twee jaar in detentie ver-
blijft, wordt dus in vrijheid gesteld 
wanneer hij minimaal een jaar vastzit 
en van het deel dat overblijft een derde 
is ondergaan. Bij gedetineerden die 
zijn veroordeeld tot een gevangenis-
straf van meer dan twee jaren, geldt de 
voorwaardelijke invrijheidstelling 
zodra twee derde van de straf is onder-
gaan. Een voorbeeld: indien een 
gevangenisstraf is opgelegd van 15 
maanden, is de v.i. één maand. Dat 
betekent dat veertien maanden van de 
straf dient te worden ondergaan. Het 
Openbaar Ministerie kan de rechtbank 
verzoeken om uw voorwaardelijke 

invrijheidstelling uit te stellen of af te 
stellen. Dit kan bijvoorbeeld het geval 
zijn als de betreffende persoon zich 
ernstig heeft misdragen in de PI of als 
er een groot risico is dat hij gewelds-
misdrijven zal plegen. 

Nikki Alberts, voorzitter Juridisch 
Spreekuur Gedetineerden Amsterdam

Veel gestelde vragen over verlof en vervroegde vrijlating

ELKE GEDETINEERDE KOESTERT 
DE WENS OM EERDER VRIJ TE KOMEN
Nikki Alberts

Amsterdam - In Nederland zijn er 
verschillende soorten verlof waar-
voor u in aanmerking kunt komen. 
Allereerst bestaat er algemeen 
verlof. Gedetineerden komen voor 
dit verlof in aanmerking, nadat zij 
minimaal een derde van de straf 
hebben uitgezeten. Hoe vaak alge-
meen verlof mogelijk is, hangt af 
van de resterende straf. Een gedeti-
neerde kan niet vaker op verlof dan 
de helft van het aantal maanden 
van de resterende straf. Dus als 
er bijvoorbeeld nog 4 maanden 
dient te worden gezeten, kan twee 
keer om algemeen verlof worden 
gevraagd. Algemeen verlof duurt 
maximaal zestig uur per keer. De 
aanvraag van dit verlof kan door 
een brief te sturen aan de directeur 
met het verzoek om algemeen 
verlof. 

Een andere mogelijkheid is incidenteel 
verlof. Dit verlof is mogelijk indien 
sprake is van een bijzondere gebeurte-
nis in de persoonlijke levenssfeer, bij-
voorbeeld voor het bijwonen van een 
begrafenis. Dit verlof mag maximaal 
48 uur per keer duren. Incidenteel 
verlof wordt ook aangevraagd via een 
brief aan de directeur, waarin de situa-
tie wordt uitgelegd.
Voor gedetineerden die in de beperkt 
bewaakte BBI of ZBBI verblijven 
bestaat nog het regimes gebonden 
verlof. Dit verlof is bedoeld om gedeti-
neerden voor te bereiden op het terug-
keren in onze maatschappij. In de BBI 

is één keer per vier weken verlof 
mogelijk. Gedetineerden in een ZBBI 
krijgen bijna elk weekeinde verlof, 
waarbij verlof in het weekeinde maxi-
maal 52 uur kan duren. Voor levens-
langgestraften en gedetineerden met 
een maatregel van een Inrichting 
Stelselmatige Daders (ISD) gelden 
andere verlofregels, daarvoor is het 
verstandig om even langs het juridisch 
spreekuur binnen de PI te gaan of te 
overleggen met de advocaat. Wie zelf 
behoefte heeft om na te gaan welke 
regels er gelden voor verlof, kan dan 
zelf ook de Regeling tijdelijk verlaten 
van de inrichting (RTVI) raadplegen.

Stichting Juridisch Spreekuur Gedetineerden heeft een vestiging in Amsterdam en in Utrecht. De vragen die wij krijgen vallen eigenlijk uiteen in twee categorieën: enerzijds vragen voor binnen 
de PI en anderzijds vragen die te maken hebben met het (her)opbouwen van een toekomst bij vrijlating. Nu de feestdagen eraan komen, gaan veel vragen die wij krijgen over de mogelijkheid om 
eerder vrij te komen of het aanvragen van verlof. Daarom even de belangrijkste opties op een rijtje. 

Gedetineerde met verlof onder begeleiding van de reclassering (Foto Paul Grijpma)

Hoe vaak
algemeen verlof 
mogelijk is, 
hangt af van de 
resterende straf

STRIP VAN SEBASTIAAN
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Almelo - Het Openbaar Ministerie 
(OM) Oost-Nederland heeft tegen 
de 38-jarige Henri W., ook wel 
‘Grote Wolf’ genoemd, 25 jaar cel 
geëist. Het OM denkt dat W. op 
donderdagavond 2 februari 2017 
een kapper in Enschede in zijn zaak 
in brand heeft gestoken. Ook wordt 
W. ervan verdacht enkele dagen 
eerder in de Ruischenborchstraat 
in Enschede een man onder vuur 
te hebben genomen. Beide slacht-
offers overleefden wonderwel de 
aanslagen.

Justitie vermoedt dat W. beide keren 
het verkeerde doelwit heeft uitgeko-
zen. Bewijs ziet het OM vooral in 
verklaringen van getuigen, telecom-
gegevens en dna-sporen. Naast de twee 
moordpogingen wordt Henri W. er ook 

van verdacht dat hij met een AK47 een 
Enschedees café wilde beschieten. De 
horeca-gelegenheid werd veelvuldig 
bezocht door leden van de inmiddels 
verboden motorclub Satudarah. W. 
werd mogelijk op weg naar het café bij 
een reguliere verkeerscontrole staande 
gehouden. In zijn auto vond de politie 
toen het automatisch vuurwapen en 
munitie. W. heeft de moordpogingen 
ontkend.

Seks
Het OM denkt dat ‘Grote Wolf’ in 
opdracht handelde van de Turkse-
Nederlander Simo D. D. vast in 
Duitsland. De aanslag op de 50-jarige 
kapper zou voortkomen uit een privé-
zaak: de kapper zou seks hebben gehad 
met de vrouw van Simo D. en moest 
daarom en lesje worden geleerd. Een 

kroongetuige verklaarde ‘dat de 
kapper zo pijnlijk mogelijk aan zijn 
einde moest komen.’ De man die in 
brand werd gestoken – terwijl hij een 
klant aan het knippen was – had de 
kapperszaak enige tijd voor de aanslag 
overgenomen van het eigenlijke 
doelwit. Zo werd de verkeerde man 
het slachtoffer.

Wolfje
Maurits R. uit Apeldoorn, de jongere 
broer van Henri W., wiens bijnaam 
‘Wolfje’ luidt, staat ook terecht voor 
verschillende moordpogingen. Hij is in 
april van dit jaar al veroordeeld tot 
zestien jaar cel  voor twee brandstich-
tingen met het doel dodelijke slachtof-
fers te maken. Beide broers hebben een 
flink strafblad. 
Bron: Crimesite

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

STAP 1 - HEB EEN GEWELDIGE ATTITUDE

STAP 2 - WEES OP TIJD

STAP 3 - WEES VOORBEREID

STAP 4 - BEWERK JE GEBIED ZO GOED MOGELIJK

STAP 5 - VERLIES JE POSITIEVE HOUDING NIET

STAP 6 - WERK 8 UUR ZO LANG MOGELIJK IS

STAP 7 - HEB EEN DOELSTELLING

STAP 8 - NEEM CONTROLE

ACHT STAPPEN 
OP WEG NAAR SUCCES
Arnhem – We ontvangen tips voor een goed leven. Het zijn de acht stappen 
naar succes van Ramiro Romano Currie – B1A – cel 20 – Rood - Schiphol – 
www.ikbendankbaar.nl Dank voor de inzending, Ramiro.

OM eist 25 jaar cel tegen 
‘Grote Wolf’ voor liquidatiepogingen

Van de redactie

Hoogerheide - De politie heeft in 
Nederland nog drie mensen opge-
pakt in verband met de vermissing 
van de Belgische loodgieter Johan 
van der Heyden (56). Volgens de 
politie gaat het om twee minderja-
rige jongens en een 30-jarige man.

De man is onlangs ‘s nachts in een 
huis in Hoogerheide aangehouden.  
Hij heeft geen vaste woon- of verblijf-
plaats in Nederland. De jongens zijn 
vrijdag opgepakt op een onbekende 
plaats. De politie heeft de afgelopen 
tijd op verschillende locaties doorzoe-
kingen gedaan en verschillende spullen 
in beslag genomen. Er zijn nu zes ver-
dachten in deze zaak aangehouden. 
Vijf in Nederland (drie mannen en 
twee vrouwen) en in België zit één 
vrouw. De twee vrouwen die in 

Nederland in oktober werden aange-
houden, zijn een 39-jarige vrouw en 
haar 18-jarige dochter.

Roofmoord
Van der Heyden is niet meer gezien 
nadat hij op zondag 2 juni zijn woning 
in Lint (België) verliet. Zijn witte 
Peugeot Boxer is leeg teruggevonden 
in Den Bosch. De auto is vermoedelijk 
ook in Steenbergen (Noord-Brabant) 
geweest. De politie zegt ervan uit te 
gaan dat Van der Heyden niet meer 
leeft. Dagblad BN De Stem schrijft op 
basis van bronnen uit onder meer de 
omgeving van verdachten dat van der 
Heyden mogelijk slachtoffer geworden 
van een (roof)moord. De krant schreef 
ook dat de politie er rekening mee 
houdt dat zijn lichaam in stukken is 
gesneden in een loods in Steenbergen. 

Bron: Crimesite

LOODGIETER VERMISTHUMOR OM TE LACHEN

Herma is een paar dagen van 
huis geweest om haar zieke 
moeder te verzorgen. 

Als ze weer thuiskomt, zegt 
haar zoontje. Mamma zal ik jou 
eens iets vertellen? Gisteren zat 
ik in jullie slaapkamer onder 
het bed te spelen en toen kwam 
pappa met de buurvrouw. Ze 
waren naakt. De buurvrouw 
ging op bed liggen en pappa 
kroop op haar en … 

Herma legt haar hand op de 
mond van Bobbie en zegt: 
‘Stop… geen woord meer. 
Wacht tot je vader thuiskomt 
en vertel hem dan wat je precies 
hebt gezien. 
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Amsterdam – We ontvingen deze tekening van Jan. We moeten tot onze schande bekennen dat die al geruime tijd 
in de onderste lade van het bureau lag. ‘Shit happens’ , onze welgemeende excuses daarvoor. Maar hier is ie dan… 
prachtig. Paul Grijpma

‘SHIT HAPPENS’

deze verhalen al van de Juridische 
Spreekuren Gedetineerden in 
Amsterdam en Nijmegen. Maar ook  
de Domstad kan er wat van. Pauline 
Jacobs van Universiteit Utrecht bege-
leidt het project al vijf jaar. ‘Het is een 
prachtige kans voor studenten. Ze 
stappen uit hun bubbel en luisteren 
naar de menselijke verhalen achter een 
delict. Ze kunnen mensenkennis 
opdoen en hulp bieden. Ook merkten 
we dat er in de gevangenis behoefte is 
aan laagdrempelig juridisch advies.  
We beantwoorden wekelijks vijf tot 
tien vragen per gevangenis. Soms 
kunnen we niet eens alle vragen beant-
woorden.’ Waarom is dit werk zo 
nuttig voor rechtenstudenten? Volgens 
Klaver leert hij anders kijken naar 
gevangenen: ‘Je kijkt verder dan alleen 
een strafzaak.’ Jager is het daarmee 
eens. ‘Gevangenen zijn ook gewoon 
mensen met gewone problemen. Die 
menselijke blik kan ik meenemen in 
mijn verdere carrière.’ 

Bron: NOS op 3 

Gratis juridisch 
advies van Utrechtse 
Studenten in bajes
Van de redactie

Utrecht - Hoe zeg je je huur op als 
je in de gevangenis zit? Of: krijg je 
verlof om een zieke oma te zien? 
Vragen waar gevangenen zich 
behoorlijk druk om kunnen maken. 
Maar die hun advocaat niet altijd 
kan beantwoorden. Daarom gaan 
rechtenstudenten Lars Klaver (24) 
en Jacorine Jager (23) iedere week 
vrijwillig naar de gevangenis om 
juridisch advies te geven. 

Klaver en Jager werken samen in een 
team van rechtenstudenten van 
Universiteit Utrecht. Elke week gaan 
de twee naar de gevangenissen in 
Nieuwersluis en Nieuwegein. Daar 
kunnen gevangenen een briefje inleve-
ren met praktische vragen. Jager: ‘Wij 
gaan langs bij de gedetineerden, verza-
melen vragen en geven de week erna 
antwoord in een brief.’ Dat antwoord 
bevat niet altijd goed nieuws. ‘Maar 
we zorgen in ieder geval wel voor dui-
delijkheid,’ zegt Klaver. We kennen 

Een gedetineerde stuurde ons een maquette van zijn cel. Goed gedaan!

STRIP VAN SEBASTIAAN
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Jongens kom kijken, de wagen staat voor. 
De dieven worden weggereden…

Dan zie je de stumperds, hun handen geboeid,
Die soms niet het ergste deden.

Soms is het een jongen, lang werkeloos,
Die ’t deed daar hij niets kon verdienen,
Vaak zie je de moeders aan het station,
Die stil in een hoekje staan grienen…

REFREIN

Lach nooit, als je die wagen ziet staan.
Je kunt hen gerust wel betreuren,

Denk maar alleen: wat hij heeft gedaan
Kan morgen mij ook gebeuren!

Wat is het niet wreed als je loopt langs de straat
En overal zie je die weelde.

Dan loop je te denken – hoe mooi rijk te zijn, 
Wat arm zijn wij dan toch, misdeelden.

En als soms je kinderen vragen om brood, 
Je kunt hun ook dat niet eens geven,

Dan steel je maar – want ’t is voor je kind, 
Dat heeft toch het recht om te leven.

REFREIN

’t Is altijd geen dief die de wagen ingaat, 
En dat ’s natuurlijk weer het mooie.

Het zijn soms de jongens, die geen dienst willen doen, 
En die ze de nor maar in gooien.

Maar hij die vermoord – en geld heeft, zoo’n ploert,
Hem wordt steeds die schande vermeden.

Hij wordt echter niet met die wagen vervoerd,
Maar in z’n eigen auto gereden.

REFREIN

LIED: DE DIEVENWAGEN

Post uit Alphen aan de Rijn

‘Een MacDonald’s/frietje speciaal 
is het eerste wat ik ga halen’
Alphen aan de Rijn

herfst, 2019

Beste redactie, 
Bijgesloten mijn tekening. Wat ik wil 
zeggen met deze tekening is de 
wanhoop als drager van een enkelband. 
Zo erg verlangend naar echte vrijheid 
zoals ik las in de deBonjo van augustus 
waarin staat dat vorig jaar 101 enkel-
banden werden doorgeknipt. Het zal 
een reden hebben waarom dit wordt 
gedaan. Angst voor uitsluiting? In deze 
tekening gaat het hier wel over. Ik heb 
een prostituee nog nooit iemand zien 

weigeren… behalve nu met een 
enkelband. 

Aan jullie de vraag te onderzoeken in 
hoeverre uitsluiting (behalve arbeid) 
ook aan de orde is in het dagelijks 
leven. Zijn hier cijfers over? Wie weet 
lees ik er nog wel over deBonjo. 

Ik ben al bezig met een cartoon met 
drie afbeeldingen. Het ziet er simpel 
uit, maar ik ben er uren mee bezig. 
Voor mij is het verlangen naar een 
MacDonald’s/frietje speciaal zo erg, 
dat dit het eerste is wat ik ga halen als 
ik buiten ben. Tot die tijd blijft de 

Piw’er schreeuwen: 1. ‘Arbeid!’ 2. 
‘Luchten!’. 3. (als verlangen en hoop) 
‘Mac Donalds!’ Nu nog op mijn teke-
ningen zetten…

Op verzoek van de schrijver wordt zijn 
naam niet genoemd. Wel bekend bij de 
redactie

Meneer van der Sluijs ontvangen we veel post. Ook nu weer. Hartstikke leuk. Zelfportret?
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Boekbespreking

BAJESBOEK
Paul Grijpma
 
Den Haag - Mijn hemel. Hoe is 
het mogelijk? Waar in de wereld 
verschijnt zo’n fraai uitgevoerd 
Handboek voor gedetineerden en 
hun hulpverleners? In Nederland 
dus. De beschaving van een 
land kun je aflezen aan de wijze 
waarop het met zijn gedetineer-
den omgaat. Nu, dat handboek is 
een positief onderdeel van onze 
beschaving. De eerste druk van het 
Bajesboek, zoals het boek wordt 
genoemd, verscheen in 1982. De 
schrijvers van destijds, zo staat in 
het voorwoord, was gebleken dat 
gedetineerden erg slecht op de 
hoogte waren van hun rechten. 
Het boek bleek een groot succes 
vooral omdat het in 1981 in de 
Beginselenwet Gevangeniswezen 
geïntroduceerde beklagrecht het 
gedetineerden mogelijk maakte 
om schending van rechten juri-
disch aan te klagen. Het leidde tot 
veel reuring en tot uitspraken van 
beklag- en beroepscommissie, die 
de rechtspositie van gedetineerden 
hebben verduidelijkt en versterkt, 
zo schrijven de auteurs.   

Dat zijn Gerard de Jonge, Hetty 
Cremers en Judith Serrarens die de 
nieuwe, geheel herziene druk nu in de 
bajes brengen. En ook nu weer met het 
doel gedetineerden te informeren over 

wat er kan en niet mag tijdens hun 
detentie.Voor de oorsprong van West-
Europese Gevangenissen moet je 
volgens historicus Pieter Spierenburg 
terug naar 1596 toen daar in 
Amsterdam een ‘rasphuis’ voor 
mannen en in 1599 een ‘spinhuis’ voor 
vrouwen werd opgericht. De bajesen 
van nu lijken er niet op, maar de 
almacht van de directeur - in de 16de 

eeuw ‘binnenvader’ of ‘binnenmoeder’ 
genoemd – is gebleven. Maar ze 
worden tegenwoordig geconfronteerd 
met de tegenmacht van de intussen 
veel mondiger geworden gedetineer-
den, zo constateren de auteurs. 
In het Bajesboek zit informatie over 
het dagprogramma, over contacten met 
familie, advocaten en andere hulpver-
leners, over mogelijkheden tot verlof 
en strafonderbreking, over disciplinaire 
straffen en over nog veel meer. De 

schrijvers besteden bijzondere aan-
dacht aan de mogelijkheden die gedeti-
neerden hebben om in beklag en 
beroep te gaan tegen over hen 
genomen beslissingen waar zij het niet 
mee eens zijn.

Niet alleen gedetineerden zelf, maar 
ook hun hulpverleners, zoals advoca-
ten, reclasseringswerkers en maat-
schappelijk werkers, kunnen in het 
boek – voor hun praktijkuitoefening 
belangrijke – informatie vinden over 
de interne rechtspositie van hun cliën-
ten. Ook familie, vrienden en andere 
relaties van gedetineerden kunnen in 
dit boek lezen hoe het leven van hun 
partner, vriend, vriendin of kennis er 
achter de tralies uitziet en hoe zij con-
tacten met hem of haar kunnen 
onderhouden.

Over de auteurs
*Gerard de Jonge was tot zijn emeri-
taat bijzonder hoogleraar detentierecht 
aan de Universiteit Maastricht. Eerder 
deed hij als advocaat te Rotterdam veel 
beklag- en beroepszaken voor gedeti-
neerden. Hij schreef in 1982, samen 
met Rino Verpalen en Hans van de 
Velde, de eerste versie van het 
Bajesboek. 

*Hettie Cremers was vanaf 1992 werk-
zaam bij het Bureau Rechtshulp en 
sinds 2001 als zelfstandig advocaat, 
thans bij Advocatenkantoor Cremers  

te ’s-Hertogenbosch. Zij voert veel 
beklag- en beroepszaken en soms 
civiele procedures voor gedetineerden. 
Tevens geeft zij geregeld cursussen 
detentierecht.  Vanaf de vijfde druk in 
1999 schreef zij ook mee aan het 
Bajesboek.

*Judith Serrarens is sinds 1993  
advocaat te Maastricht. Tot 2015  
was zij advocaat en docent bij de 
Advocatenpraktijk Universiteit 
Maastricht. Sinds 2015 werkt zij bij 
het kantoor Hendriks & Partners  
advocaten en mediators. Binnen haar  
(strafrecht)praktijk ligt het accent op 
het verlenen van rechtsbijstand aan 
gedetineerden en TBS-gestelden.

Bajesboek. Handboek voor 
gedetineerden en hun hulpverleners 

Gerard de Jonge, Hettie Cremers 
en Judith Serrarens 
ISBN 9789462906969 
7e druk | 390 pagina’s 
€ 35,00 | Boom

Ook familie, 
vrienden en 
andere relaties 
van gedetineer-
den kunnen in 
dit boek lezen

Het zijn de 
bekende vragen 
die vaak rondom 
detentie gesteld 
worden

Bestaat er rechtvaardigheid?

Jaap Brandligt 

Brussel - Je bent in Amerika en 
krijgt via je vriendin in Brussel 
bericht dat je wordt opgeroepen 
in een volksjury bij een moord-
zaak. Dat kan in België, want daar 
hebben ze dat instituut volksjury. 
De man die die oproep kreeg, 
heeft dit boek geschreven, Peter 
Vermeersch. Hij wist weinig of niets 
over detentie, over gevangenis-
sen en hoe dat soort processen 
verlopen. 

Het is een boeiend boek geworden. 
Maar de vraag is voor wie het eigenlijk 
boeiend is. En een andere vraag die 
toch steeds speelt bij dit soort boek-
recensies is hoe dit boek en andere 
boeken die gedetineerden bereiken. 
Eigenlijk weten we te weinig van de 
budgetten van bibliotheken en dus van 
mogelijkheden om een boek als dit 

AANTEKENINGEN BIJ EEN MOORD
boek aan te schaffen. Het is een boek 
geworden dat ook voor gedetineerden 
van belang kan zijn. Vermeersch be-
schrijft wat er gebeurd in de rechtszaal 
bij – in dit geval – een moordzaak. 
Overigens bestaan dit soort volksjury’s 

in België alleen bij moordzaken of ver-
gelijkbare zeer zware delicten. Anders 
dan bijvoorbeeld in Engeland. Maar 
terug naar het boek. Vermeersch wordt 
overspoeld door allerlei vragen die 

iemand zichzelf kan stellen als hij echt 
betrokken wil zijn bij de strafzaak die 
hij moet beoordelen. Het zijn bekende 
vragen: wat doe je iemand aan als je 
hem straft, helpt het, hoe voelt het 
slachtoffer te zijn of nabestaande? En 
kan er na alle pijn, alle wrok en na de 
gerechtelijke afhandeling weer iets zijn 
dat op het gewone leven lijkt? Het zijn 
de bekende vragen die vaak rondom 
detentie gesteld worden. Vermeersch 
denkt na en verkent velerlei opties, 
maar vooral ook de vraag naar herstel. 

Bestaat er rechtvaardigheid en hoe 
kom je als je over rechtvaardigheid 
nadenkt uit bij rechtsherstel? Is daar 
in onze tijd ruimte voor. Vermeersch 
vindt van wel. De zoektocht naar 
dat herstel en de gesprekken die hij 
voert met slachtoffers, nabestaanden 
en andere betrokkenen bij strafzaken 
zijn boeiend en leerzaam. Ook met 
betrokkenen bij de strafzaak waarvoor 

hij in die jury zat. Voor liefhebbers: 
aanbevolen. Oproep. Een bibliotheca-
ris gezocht die inzicht kan geven in de 
budgetten en andere mogelijkheden 
om boeken als bovengenoemd aan te 
schaffen en dus bereikbaar te maken 
voor gedetineerden.

Peter Vermeersch. 
Aantekeningen bij een moord. 
ISBN 978 94 031 66407 
NUR 320
prijs € 22,99 
Ebook € 12,99
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& regels. Met als ondertoon: een hoop 
gedoe. Ik ben zelden zo enthousiast 
over een boek geweest. Het kreeg niet 
voor niks een eervolle vermelding bij 
de uitreiking van de persprijs voor 
boeken en andere publicaties en verto-
ningen over strafrecht. 

Jaap Brandligt

Amsterdam - Ze blijven maar 
komen. Boeken die te maken 
hebben met misdaad en straf. Ook 
als je je soms afvraagt wat het nut 
en de noodzaak van het boek is. 

Zo is er nu weer verschenen een boek 
van ene Ferdinand von Schirach. 
Volgens de omslagreclame een nieuw 
boek van de wereldberoemde schijver 
van Misdaad en Schuld. Het boek 
luister naar de opwekkende titel 
‘Straf’. In het Duits ‘Strafe’. Een ver-
taald boek dus. Uit het Duits. Je kunt 

STRAF

Zeer succesvol op het grootste documentairefilmfestival ter wereld, de idfa in Amsterdam

CARROUSEL VAN MARINA MEIJER
Van de redactie

Amsterdam/Rotterdam - Jonge 
mannen met een problematische 
of criminele achtergrond kunnen 
in het Rotterdamse centrum De 
Nieuwe Kans weer op weg worden 
geholpen. Dat gaat niet zonder 
slag of stoot. Deze opstandige, 
lichtgeraakte mannen zijn door 

Documentaire

Bibliotheken let op: voor ouder- / kinddagen

DE ZWEETVOETENMAN
Jaap Brandligt

Rotterdam - Een boek voor alle 
leeftijden. Zegt de uitgever. Alle 
leeftijden? Daar kun je over twij-
felen. Heel jonge kinderen mis-
schien niet. Maar wel een boek 
dat in alle bibliotheken van de PI’s 
aanwezig zou moeten zijn. Opdat 
vaders en moeders die hun kind op 
bezoek krijgen, kunnen voorlezen 
uit een boek dat leuk is, informa-
tief, vol staat met alleraardigste 
tekeningen. 

Het boek heet ‘De zweetvoetenman’. 
Het begint met een verhaal over een 
man met zweetvoeten die niet langer in 
de bibliotheek van zijn werkgever 
welkom was en die een rechtszaak 
daarover begon. Zweetvoeten zijn toch 
niet strafbaar? Het is een kinderboek, 
maar ook bruikbaar voor laaggeletter-
den. Het aardige is natuurlijk dat de 

mensen in de bajesen zelf heel goed 
weten wat er in hun zaak is voorgeval-
len. Het teruglezen kan soms ook voor 
hen leerzaam zijn. Maar het is zeker de 
moeite waard om het aan de kinderen 
voor te lezen. Los van het feit dat 
voorlezen als zodanig al goed is voor 
de kinderen, geeft het allerlei gelegen-
heden om je eigen feiten onder ogen te 
zien en het met de kinderen over te 
hebben. 
Van alles komt aan de orde. Wilders 
passeert. Lucia de B. Robert M. Het 
zeilmeisje Laura. Maar ook belazerij 
door een leverancier. Het terugstelen 
van een gestolen fiets. Je kunt het zo 
gek niet bedenken. Wat is de rol van 
advocaten? Begrijp je dat? Je kunt 
zeggen dat op een heel elementair 
niveau het strafrecht inzichtelijk wordt 
gemaakt. Fantastisch eenvoudig taal-
gebruik. Vreselijk mooie tekeningen. 
Een boek dat een feest is voor ieder-
een. Dit boek dat gaat over rechtszaken 

Annet Huizing en 
Margot Westerman. 
De zweetvoetenman. 
2017 Lemniscaat bv. Rotterdam 
ISBN 978 90 477 0826 1
NUR 228 248

hun verleden gehard en worste-
len om zich aan te passen aan de 
‘normale samenleving’. De camera 
zit dicht op de huid van Tayfun, 
Nabil en Delgano, in een poging 
om te begrijpen wat er in hun 
hoofd omgaat. ‘Ze missen iets,’ 
zegt hun begeleider, ‘namelijk het 
vermogen om te kijken naar hun 
omgeving en zichzelf.’

Hun mentoren moeten ondertussen een 
enorme hoeveelheid geduld, empathie 
en doorzettingsvermogen uit de kast 
halen. Een van hen, Toine, is nu kunst-
docent, maar bracht zelf 21 jaar in de 
gevangenis door. Marina Meijer, 
winnaar van de Karen de Bok Talent 
Award in 2017, vangt hun indringende, 
gefragmenteerde dialogen in precieze 
kaders waar ze uit lijken te willen 

breken. Deze microkosmos vertelt 
impliciet ook een groter verhaal over 
kansenongelijkheid onder jongeren en 
over de eindeloze inspanningen van 
verzorgers om jongvolwassenen te 
helpen andere keuzes te maken.

je afvragen wat het boek bijdraagt aan 
discussies over het Nederlandse straf-
systeem. Het zijn twaalf gevallen die 
in Duitsland zijn voorgevallen. Von 
Schirach wil ons duidelijk maken hoe 
moeilijk het is een individu recht te 
doen en hoe vooringenomen onze 
begrippen van goed en kwaad vaak 
zijn. Het is de bedoeling dat we ons 
afvragen hoe eenzaam en vervreemd je 
je kunt voelen als je een daad gesteld 
hebt. Het zou om vragen gaan als wat 
is de waarheid eigenlijk en wat is de 
werkelijkheid? En hoe zijn we gewor-
den tot wat we zijn geworden? Het 
moet gezegd worden dat het lezen van 

dit boek die existentiële vragen niet 
echt tot op het bot afkluift. Het gaat 

eigenlijk over oppervlakkigheden voor 
de gemakkelijke lezer en niet over 
vragen waar het strafrecht zich mee 
bezig houdt. De lezer die als buiten-
staander naar misdaad kijkt, wordt er 
ook niet echt toe aangespoord zich 
verder te verdiepen. Jammer eigenlijk 

dat dit boek er is. Niemand wordt er 
beter van. Althans niet wat betreft 
nadenken, reflecteren of hoe je het ook 
noemen wilt, over Straf. Een titel die 
net zo nietszeggend is als de inhoud 
zelf.

Ferdinand von Schirach, Straf. 
Uitgeverij De Arbeiderspers,
ISBN 978 90 295 2904 4
NUR 302

Jammer eigenlijk 
dat dit boek er is
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Werkwijze

Alle ingrediënten mengen en even 
laten staan om alle smaken goed in 
te laten trekken.

Werkwijze

Stap 1. 
Meng de droge ingrediënten. Snijd 
daarbij de boter in stukken. Kneed het 
deeg soepel van de ingrediënten. 
Eventueel kun je de boter vooraf wat 
prakken met je vork. 

Stap 2. 
Kneed het deeg een paar minuten door. 
Dit deeg is een vervanger voor een 
gistdeeg, maar hoeft niet te rusten. Het 
kan direct verwerkt worden, maar dan 
krijg je een vastere bodem. Als je het 
toch een aantal uren laat rusten gaan de 
gluten werken en wordt het deeg luch-
tiger. Kneed het deeg voor je het gaat 

WELK WOORD IS ZOEK?

RIJSTEVLAAI, MHMH.. LEKKER 
MET EEN BEETJE VANILLESUIKER

Oplossing puzzel, zie pagina 8.

Ingrediënten 
•  2 eetlepels eigengemaakte 

sambal

•  8-10 eetlepels tomatenketchup

•  1 theelepeltje suiker

Ingrediënten 
• 300 gram zelfrijzend bakmeel

•0,6 dl melk

•  25 gram (twee volle eetlepels) 

suiker

•  35 gram harde boter

•  1 losgeklopt ei

•1 theelepel zout

Tomatenchutney

 ACTIEVELING
 ALIAS
 BOEKEN
 BUGEL
 CITER
 DICHT
 EERDER
 GLOED
 HOUWEEL
 IDEAAL
 IMPORTHANDELAAR
 INLAS
 JUDAS
 KOLEN
 KWAAL
 LEEUW
 

 LIJMTANG
 MATIG
 MISNOEGD
 ORGIE
 REGEL
 REGENTJE
 RUZIE
 SNAAR
 STILLE
 STREBER
 VEGER
 ZALIG
 ZITJE

verwerken nog eens goed door.
Verwerking: Rol het slofdeeg uit tot de 
grootte van je bakvorm, leg het deeg in 
de vorm en zorg dat je het tegen de 
randen op legt.
Vulling: 1 liter melk, 75 gram suiker 
(toevoegen van 1 zakje vanille suiker 
is erg lekker), 75 gram rijst (liefst 
panda rijst), 2 eieren. 

Stap 3. 
Kook de rijst met de melk en de suiker 
ongeveer 1 uur, onder af en toe roeren, 
gaar. Laat dit mengsel goed afkoelen. 
Koken kan ook in de magnetron, doe 
de rijst met de suiker en de melk in een 
magnetronschaal. Verwarm deze onge-
veer 10 minuten op VOL vermogen 

om de melk aan de kook te brengen. 
Zet de magnetron dan op de ontdooi-
stand en kook ongeveer een uur 
waarbij je om de 5 minuten de rijst 
even doorroert.

Stap 4. 
Splits de eieren, eiwit van eigeel, roer 
de dooiers goed door elkaar en voeg ze 
bij de afgekoelde rijst. Klop de eiwit-
ten stijf met een beetje suiker totdat het 
mengsel pieken geeft en schep dit 
mengsel voorzichtig door de rijst. 
Verdeel de rijst over de bodem. Bak de 
vlaai ongeveer 1 uur op 180 graden 
Celsius.

Een rijstevlaai is een open vlaai, 
die heeft geen deksel! Je gebruikt 
de bodem van slofdeeg.

Van de redactie

D E C E M B E R F E E S T M A A N D
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Veel aandacht voor duurzaamheid 
op leveranciersdag DJI
Van de redactie 

Den Haag – De Dienst Justitiële 
Inrichting (DJI) organiseerde spe-
ciaal voor de leveranciers met wie 
DJI een relatie heeft, een dag, de 
leveranciersdag 2019. Bonjo was 
daar ook bij uitgenodigd. Niet 
omdat Bonjo leverancier is van DJI, 
maar omdat DJI weet dat Bonjo 
in al die zaken die met het gevan-
geniswezen te maken hebben, 
belangstelling heeft. Tenslotte gaat 
het hele In-Made en Ex-Made ook 
de gedetineerden aan. We publi-
ceerden daar herhaaldelijk over. 
Ook in relatie met de leveringen 
aan de winkels in de bajesen. En 
natuurlijk de projecten die DJI 
organiseert om mensen uit de 
bajes aan het werk te helpen. Dat 
laatste is een positief punt. En dan 

ook nog de zwarte bakken met niet 
te pruimen eten waar lange erva-
ringen mee zijn.

Afwachten
Bonjo heeft ook een inbreng gehad. 
We hebben geprobeerd duurzaamheid 
uit de sfeer van gezond eten – liefst 
vegetarisch leerden we -, van het 
zuinig zijn met papier en andere 
bekende duurzame onderwerpen te 
halen. We hebben daar verteld dat 
duurzaam ook is, mensen aan het werk 
te krijgen om te voorkomen dat er 
wordt gerecidiveerd. We hebben de 
aanwezige bedrijven opgeroepen om 
mensen vanuit detentie aan het werk te 
zetten. We hebben erop gewezen dat er 
een aantal bij Bonjo aangesloten orga-
nisaties is die daar min of meer succes-
vol – soms meer, soms minder – mee 
bezig zijn. We hebben de aanwezige 

bedrijven opgeroepen met Bonjo 
contact op te nemen, waarna Bonjo ze 
zal doorgeleiden naar de Bonjo-
troepen die op dit veld actief zijn. We 
hebben DJI attent gemaakt op het 
bestaan van deze organisaties in de 
hoop en een beetje de verwachting dat 
dat effect zal hebben. Dat allemaal in 
het belang van een duurzame samenle-
ving waarin door het geven van werk 
de recidive zal verminderen. Een van 
de belangrijke pijlers van het Bonjo-
werk. Nu nog afwachten wat de daar 
aanwezige bedrijven en natuurlijk DJI 
ermee doen.

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!

1844
Hallo dames, omdat ik opgesloten zit 
tussen mannen en nog een jaar moet 
zitten, zou ik graag met een vrouw 
willen schrijven. Ikzelf ben 49 jaar 
maar zie er veel jonger uit. Ben jij 
ook een rustig en aardig persoon, 
schrijf me dan aub :) Groetjes, Michel

1845
Hey, ik ben Steven en ik ben 26 jaar 
en ik ben ook nog singel en ik zoek 
een vrouw tussen de 18 en 30 jaar, 
daar wil ik een relatie mee of voor 
vriendschap en ik sta open voor alle 
vragen van jullie en als ik contact heb 
met een vrouw dan stuur ik mijn foto 
naar je toe. Ik hoop hier iemand te 
leren kennen voor vriendschap of 
voor een relatie.

1846
Hallo dames, mijn naam is Edward. 
Ik ben van Antilliaanse afkomst. Ik 
ben sportief en fors gebouwd. Ik 
ben vader van twee kinderen van 
25 en 20 jaar. Zelf ben ik 43 jaar. Ik 
ben zorgzaam en romantisch. Mijn 

hobby’s zijn koken, sporten, vakantie, 
en ik lees graag een goed boek. Ik 
zou graag in contact komen met een 
gezellige dame om mee te schrijven. 
Ik zit in PI Zutphen, graag hoor ik een 
reactie. Groetjes, Edward

1847
Hoi dames, ik ben William, 45 jaar 
jong. Ik zoek een lieve meid om mee 
te kunnen schrijven en misschien wel 
wat meer, wie weet? Ik ben sportief 
(tenminste probeer het te zijn). Hou 
superveel van koken en eten natuur-
lijk. Ik ben Nederlander maar heb de 
laatste 20 jaar in het buitenland 
gewoond (Italië). Even over mezelf, 
ben 1.78m lang met blauwe ogen en 
een medium postuur. Ik spreek en 
schrijf: Engels, Frans, Italiaans en 
Nederlands. Ben gek op muziek en 
lezen en studeer de Spaanse taal op 
dit moment. Mocht je zin hebben om 
een brief naar me te schrijven, ik kan 
niet wachten op je brief met een foto 
als je wilt. Groetjes, William

1848
Hoi ik ben Jacob. Ik ben 22 jaar oud 
en ik woon in Mediant in Hengelo. 
Ik kom uit Nederland. Ik hou veel van 
reizen en van voetbal en van week-
blad Donald Duck. Ik heb nog nooit 
een relatie gehad. Ik zoek een vrouw 
max. 36 jaar met goede humor en 
zorg. Ik schrijf veel brieven met je. 
Ik ben een mooie lieve jongen.

1849
Hallo dames, ik ben een man van 35 
jaar. Ik weeg 90k en ik ben 1.96m 
lang en heb groene ogen. Ik sport veel 
en hou van muziek en koken. Ik heb 
nog wel een tijd te gaan in detentie, 
maar ben toch op zoek naar een lief-
desrelatie. Een steun en toeverlaat, 
iemand die ook op bezoek zou willen 
komen en het leuk vindt om te bellen 
of te schrijven. Kan jij het aan om op 
afstand een relatie te hebben en naar 
een toekomst toe te werken buiten, 
dan zoek ik jou, naar iets serieus en 
liefdevols. Durf jij het aan, reageer 
dan snel! Graag een foto, ik stuur je 
altijd iets terug. Tot snel.

1850
Hallo dames, mijn naam is Martin. 
Bijna 47 jaar, nu 5 jaar vrijgezel. Zit 
nu nog in PI in Drenthe. Tot eind 
februari 2020. Zou het leuk vinden 
om briefcontact te hebben en wie 
weet wat daaruit voort komt. Hou van 
gezelligheid, humor, lekker bakken in 
de zon dus zo nu en dan naar warme 
landen, dus mag graag vliegen. Verder 
hou ik van uiteten, bioscoop of 

terrasje pakken en hou van een relaxt 
leventje. Verder normaal postuur, kort 
blond haar en sta voor alles open. 
Zolang het maar open en eerlijk is en 
hoop dat we elkaar kunnen ondersteu-
nen tijdens onze detentie want ik ben 
een luisterend oor, dus heb je zin in 
een leuk gezellig contact dan zal ik je 
brief met open armen ontvangen.

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
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In de Zaanbajes zijn de gangen inpandig en de muren grijs.

hem op dat de muren van gevangenis-
sen de maatschappij op afstand 
hielden. Lenglet: ‹Eigenlijk zien we 
niet wat er gebeurt binnen die muren. 
En dan te bedenken dat er voor de 
eerste helft van de negentiende eeuw 
op het dorpsplein lijfstraffen uitge-
voerd werden waar een hele gemeen-
schap getuige van kon zijn. Een cel is 
een negatieve ruimte die voor buiten-
staanders onbekend blijft en dat zou 
moeten veranderen. RESCALED is 
een voorbeeld van hoe het zou moeten 
zijn. Betrek de maatschappij bij de uit-
voering van de straf, ik denk dat ieder-
een daar wat aan heeft.› 

*‘Experto credite: Geloof hem die 
ondervonden heeft’ 

Toine Bakermans is docent en traject
begeleider bij Stichting De Nieuwe 
Kans, en tevens bestuurslid van 
BONJO

gescheiden te houden. Daar is meer en 
een ander soort gevangeniscapaciteit 
voor nodig. En meer personeel. 
Daarover zijn we in gesprek met de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hij 
doelt op kleinschalige afdelingen waar 
intensiever toezicht is. In de laatste 
tien jaar sloten 23 gevangenissen de 
deuren, waardoor dit lastig is gewor-
den. En wie heeft die gevangenissen 
gesloten?

Meedogenloos karakter
Nu gaat het hier over zware crimine-
len, maar hoe zit het met kwetsbare 
groepen? Veronique Achoui trekt 
hierin het vergelijk. Er zitten veel meer 
mensen door schulden vast die uit 
wanhoop een daad hebben gepleegd 
dan mensen die bewust voor de zware 
criminaliteit hebben gekozen. Gooi al 
die uitspraken maar in een trechter en 
je komt op kleinschaligheid uit. Van 
Milez mag het allemaal wat strenger 
worden, in Brazilië moest hij zijn vege 
lijf redden en in Nederland werd alles 
voor hem gedaan. Op die manier leer 
je niet veel. Het systeem wat we nu in 
de Nederlandse gevangenis hanteren 
heeft een meedogenloos karakter. Als 
alles voor gedetineerden gedaan wordt 
is er van zelfredzaamheid geen sprake 
en dat is zorgelijk te noemen De 
opdracht van TAAK voor Lucas 
Lenglet was een negatieve ruimte te 
ontwikkelen. In zijn onderzoek viel het 

Systeem in de Nederlandse gevangenis heeft meedogenloos karakter

Is dit het einde van de gevangenis? 
Wat is de morele rol van de architect?
Toine Bakermans 

Rotterdam - Veronique Aicha 
Achoui werkt al ruim tien jaar aan 
hervorming van het gevangenis-
wezen voor verschillende organisa-
ties zoals het Nederlands Helsinki 
Comité en CHAINS. Ze organiseer-
de een evenement met vier spre-
kers die visie en ervaringen met 
de toehoorders deelden. Welke 
bedoelingen heeft een architect bij 
het ontwerpen van een gevange-
nis, en hoe ver reikt zijn morele 
verantwoordelijkheid? Wat is de rol 
van de architect in het Nederlandse 
gevangeniswezen? 
 
Erik Fokkema is partner/architect 
bij EGM-architecten. Hij is onder 
anderen betrokken geweest bij het 
ontwerp van de grootste gevangenis 
van Nederland, Justitieel Complex 
Zaanstad, in de volksmond de 
Zaanbajes. Momenteel vindt de bouw 
plaats van ‘gevangenisdorp’ Haren 
(België). Zijn presentatie over dit 
nieuw te bouwen complex liegt er niet 
om. De ontwerpen hebben de uitstra-

ling van een heus dorp, een gemeen-
schap waar je eigenlijk beter weg kunt 
blijven, maar als je dan toch een 
gevangenis bouwt dan maar zo 
humaan mogelijk is zijn visie. In deze 
met muren omringende gemeenschap 
kent afdelingen zonder tralies en lijkt 
het terrein op een woonwijk met een 
kleurige bouwstructuur. 
Bezoekafdelingen hebben een kantine 
en een plaats waar je met je bezoek 
naar buiten kunt. Het is een heel ver-
schil met de Zaanbajes waar de gangen 
inpandig zijn en de muren grijs. Toch 
zijn er ook pluspunten in die bajes 
volgens een ex-gedetineerde die ik 
sprak. Zo kun je vanuit je cel bellen en 
beperkt van internet gebruik maken.

Welke leefomgeving?
Frans Douw werkte veertig jaar in 
jeugdinrichtingen, forensisch psychia-
trische voorzieningen en gevangenis-
sen, waarvan 27 jaar als 
gevangenisdirecteur. Hij is adviseur 
voor de Raad van Europa op het 
gebied van het gevangeniswezen, 
oprichter van de stichting Herstel en 
Terugkeer. 
Douw reflecteert vanuit zijn ervaring 
met alle categorieën ingeslotenen in 
oude, nieuwe, grote en kleine gebou-
wen in Nederland en internationaal op 
de vraag: welke leefomgeving 

zou kleinschaliger moeten zijn. Onze 
zuiderburen zijn duidelijk voorloper 
van het fenomeen kleinschalige deten-
tie, het ontwerp van Erik Fokkema 
geeft gehoor aan de wensen van de 
Belgen. Een met muren omringt terrein 
met kleine detentiehuizen waar 
groepen jeugd, vrouwen, mannen en 
psychiatrisch patiënten gehuisvest zijn. 
Kosten zijn één miljard euro.   
De beweging RESCALED houdt zich 
bezig met kleinschalige detentiehui-
zen. Als het aan Frans Douw ligt, 
blijven veroordeelden onderdeel van 
de maatschappij. ‘Hoe alles vorm moet 
krijgen, dat is nog maar de vraag, maar 
over één ding zijn we het eens. En dat 
is dat het hedendaagse hiërarchisch 
systeem niet werk. Doodzonde dat 
gevangenissen als de Bijlmer en 
Maastricht gesloten zijn, want daar had 
je kleine afdelingen.’ ‘Veel te duur,’ is 
de reactie van Erik Fokkema, ‘als je 
die afdelingen moet je bezetten met 
personeel, terwijl we in grote gevange-
nissen zoals Zaanstad met veel minder 
personeel het overzicht kunnen 
bewaren.’ Dat is wat het OM nu wil, 
het mag niets kosten.

En dan staat er een interview van John 
van de Heuvel in de Telegraaf met 
Gerrit van der Burg, de baas van het 
Openbaar Ministerie. Hij zegt dat het 
steeds moeilijker wordt om verdachten 
uit het zware criminele milieu 

Insluiting van 
justitiabelen zou 
kleinschaliger 
moeten zijn

‘Eigenlijk zien 
we niet wat er 
gebeurt binnen 
die muren

De bouwplaats is in Haren (België).

Het ontwerp heeft de uitstraling van een heus dorp.Het terrein lijkt op een woonwijk met een kleurige bouwstructuur.

(‘milieu’) bevordert het meest effectief 
het herstel van alle betrokkenen bij het 
proces van straf/behandeling en terug-
keer? Milez Mamadeusm is een ex-
gedetineerde die in een van de 
opvanghuizen van stichting 
Exodus woont en in meerdere landen 
gevangen heeft gezeten. Zijn laatste 
veroordeling was in Brazilië, een ‘hel’ 
volgens hem. De ruimtes waar hij 
moest verblijven hadden geen stoelen 
en tafels. Ziektes en de dood waren 
dichter bij dan ooit tevoren. Na jaren 
kwam hij terug in Nederland in het 
detentiecentrum van Schiphol. Voor 
hem een paradijs op aarde het contrast 
met de bajes in Brazilië was enorm.

Lucas Lenglet is beeldend kunstenaar. 
In zijn werk onderzoekt hij noties van 
in- en uitsluiting waarbij hij de taal van 
de architectuur gebruikt om deze 
onderwerpen te bespreken. In 2016 
maakte hij het werk ‘The air we 
breathe’ voor het Justitieel Complex 
Zaanstad. Naar aanleiding hiervan 
deed Lenglet in 2018 het onder-
zoek ‘Een negatieve ruimte’ in 
opdracht van TAAK. Voor dit onder-
zoek bezocht Lenglet meer dan dertig 
gevangenissen in binnen- en 
buitenland.

Doodzonde
Over een ding zijn de vier het met 
elkaar eens: Insluiting van justitiabelen 
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Is dit het einde van de gevangenis? 
Wat is de morele rol van de architect?

Minister Dekker komt eindelijk met poen over de brug

Strafrechtadvocaten krijgen hun zin
Van de redactie

Den Haag - Minister Dekker voor 
Rechtsbescherming trekt een-
malig 73 miljoen euro extra uit 
voor de sociale advocatuur, de 
rechtsbijstand voor mensen die 
geen advocaat kunnen betalen. 
Daarmee kunnen de tarieven in 
2020 en 2021 omhoog. De sociaal 
advocaten gaan akkoord met de 
handreiking van Dekker en blazen 
hun stakingsplannen voor de 
eerste twee weken van het nieuwe 
jaar af. Zij wilden het werk neerleg-
gen omdat zij vinden dat zij te veel 
uren onbetaald moeten werken. 

Dekker had vorige week nog een lastig 
debat over de sociale advocatuur in de 
Tweede Kamer. Advocaten op de 
publieke tribune verlieten boos de zaal, 
omdat de minister ’stoïcijns’ bleef 

volhouden dat hij binnen het beschik-
bare budget van zo’n 400 miljoen euro 
per jaar moest blijven. Hij zei hooguit 
wat te kunnen ‘schrapen’. Dat heeft 
ertoe geleid dat er zowel voor 2020 als 
voor 2021 36,5 miljoen euro bijkomt.

‘Rek eruit’
In een brief aan de Tweede Kamer 
schrijft Dekker dat hem in gesprekken 
met advocaten steeds duidelijker is 

Nederlandse 
orde van 
Advocaten gaan 
weer meepraten 
plannen

geworden dat voor veel sociaal advo-
caten ‘de rek eruit is. Ik begrijp dan 
ook dat de frustratie is opgelopen, 
omdat er nog geen zicht was op hogere 
vergoedingen op korte termijn.’ 
Dekker wil de gesubsidieerde rechts-
bijstand hervormen. Wat hem betreft 
hoeven mensen bij echtscheidingen, 
arbeids- of huurconflicten, burenruzies 
of schulden niet meer standaard een 
advocaat in te schakelen. Dit soort pro-
blemen kan volgens hem ook buiten de 
rechtbank worden opgelost. Nu er 
extra geld beschikbaar komt, wil de 
Nederlandse Orde van Advocaten weer 
meepraten over dit plan. 

Bron: NOS

Vormfouten vrijwel nooit meer gesanctioneerd door de rechter

‘IN TWEE WOORDEN: ONDERMIJNENDE RECHTSPRAAK’
Arthur van der Biezen 

‘s-Hertogenbosch - Er gaat inmid-
dels géén dag meer voorbij of er 
valt in de pers wel een artikel te 
lezen over de ondermijnende cri-
minaliteit die de samenleving aan 
het ontwrichten zou zijn. Politici 
roepen in koor dat het zo niet 
langer kan en dat er enorme bedra-
gen naar politie en justitie moet 
om zodoende ons land van de 
ondergang te redden. Ondertussen 
heeft zich in de rechtspraak de 
laatste jaren een ontwikkeling 
voorgedaan waarbij corrigerend 
effect op het optreden van politie 
en justitie is komen te vervallen.

Om een voorbeeld te noemen. Door de 
politie wordt een woning doorzocht 
zonder dat er door de rechter-commis-
saris een machtiging is afgegeven. Hof 
oordeelt dat er sprake is van een 
onrechtmatige doorzoeking en conclu-
deert tevens dat er sprake is van een 
‘onherstelbaar vormverzuim’. Tijdens 
de onrechtmatige doorzoeking wordt 
een Blackberry aangetroffen waaruit 
de politie veel informatie haalt omtrent 
de (vermeend strafbare) gedragingen 
van verdachte. De advocaat bepleit 
bewijsuitsluiting nu immers de door-
zoeking onrechtmatig was en er sprake 
was van een onherstelbaar vormver-
zuim. Het Hof constateert het onher-
stelbare vormverzuim doch oordeelt 
dat daaraan géén consequenties ver-
bonden dienen te worden. Het verkre-
gen bewijs kan gewoon gebruikt 

worden. De Hoge Raad oordeelt uit-
eindelijk dat de beslissing van het Hof 
‘niet onbegrijpelijk is’.
In een zaak die handelde over een 
poging tot uitlokking van moord wordt 
een hotmailaccount van de verdachte 

zonder de vereiste machtiging van de 
rechtercommissaris doorzocht en uit-
gelezen. Het Hof constateert dat de 
wettelijke normen niet zijn nageleefd 
en dat er derhalve onrechtmatig is 
gehandeld door de opsporings-instan-
ties. Bewijs mag echter volgens het 
Hof gewoon gebruikt worden ondanks 
het feit dat er sprake zou zijn van een 
vormverzuim. Het blijft bij de enkele 
constatering van de schending en de 
veroordeling wordt gewoon 
gehandhaafd. 

Zorgwekkend 
En zo zijn er nog vele strafzaken te 
benoemen waarin grove overtredingen 
van de wettelijke regels door politie en 
OM worden geconstateerd doch waar 
verder géén enkele consequentie door 
rechter meer aan verbonden wordt. 
Slechts in uitzonderlijke gevallen volgt 
vandaag de dag nog een bewijsuitslui-
ting nadat onrechtmatig handelen is 
geconstateerd en in zéér uitzonderlijke 
gevallen volgt dan een niet 

ontvankelijkheid van het OM. Vaak 
blijft nog een veroordeling in stand 
omdat er geconstateerd wordt dat er 
nog voldoende ‘overig bewijs’ aanwe-
zig is. Een tendens in de rechtspraak 
die inmiddels zorgwekkend te noemen 
is. Over het gebrek aan toezicht en cor-
rectie op het OM verbaasde zich NRC 
journalist Folkert Jensema in zijn 
artikel van 9 november 2019 met de 
veelzeggende kop: ‘Het OM tovert een 
eigen officier vrij’

Hij constateert dat hij zich niet aan  
de indruk kan onttrekken dat in een 
zedenzaak gericht tegen een officier 
opzettelijk fouten zijn gemaakt om er 
voor te zorgen dat er géén veroordeling 
zou komen. Hij maakt zich zorgen 
over het handelen van het openbaar 
ministerie en somt een reeks gebeurte-
nissen op die die zorg gevoed hebben.

‘Ik maak me dus zorgen. De manier 
waarop het OM Transavia-vlieger 
Julio Poch ‘wegtipte’ naar Spanje, om 
in Argentinië na acht jaar voorarrest te 
worden vrijgesproken. Zoals het wiet-
handelaar Johan van Laarhoven in 
handen van de Thaise autoriteiten 
speelde, inclusief gefingeerde verden-
king tegen zijn partner. En nu wordt er 
een eigen officier vrij getoverd. Hier 
klopt iets niet.’

Leereffect
En dat ook deskundigen inmiddels 
deze zorgen onderschrijven valt te 
lezen in een rapport van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) dat 
reeds in 2017 werd gepubliceerd: ‘De 
rol van de rechter in Nederland is 
inmiddels te afstandelijk geworden, en 
zou moeten gerevitaliseerd worden. 
Het voorbeeld van een politiedienst die 
opzettelijk een proces-verbaal vervalst 
(dit is een aantal malen gebeurd), 
waarna geen actie wordt ondernomen, 
legt een lacune in toezicht bloot. Het is 
dan aan een rechter om daar iets tegen 
doen, zoals dit zeer expliciet aan de 
orde stellen en de uitspraak in leesbare 
vorm aan de pers laten toekomen, 
waarna een leermoment kan optreden 
voor de actoren die dergelijke vorm-
fouten begaan. Het risico bestaat 
immers dat het leereffect verdwijnt als 
de rechter niets doet met vorm-fouten. 
Vormfouten worden in Nederland 

Laat Vrouwe Justitia het niet horen: ‘Ondermijnende rechtspraak’

inmiddels vrijwel nooit meer gesanc-
tio-neerd door de rechter. Verschillende 
geïnterviewden merkten op dat het 
risico bestaat dat er dan geen leereffect 
meer van uitgaat.’
In gewone lekentaal betekent dit dat op 
onrechtmatig handelen van politie en 
justitie in onze gerechtelijke procedu-
res zo goed als géén sanctie meer staat 
en dat onze rechters niet meer corrige-
rend optreden tegen overheidsdienaren 
die zich niet aan de wet houden. 
Strafvorderlijke wetgeving die 
daarmee een dode letter dreigt te gaan 
worden. Voor dit soort rechtspraak  
zijn maar twee woord te vinden: 
‘Ondermijnende rechtspraak’. 

Arthur van der Biezen is 
strafrechtadvocaat.

‘En nu wordt er 
een eigen officier 
vrij getoverd’

Strafrechtadvocaten strijden al langer voor meer geld, zoals hier in 2013.
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Mr. Robert Polderman
sinds 1996 uw specialist in: 

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

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

Iets te melden? 
Stuur het 

naar Bonjo!

SCHAATSEN 2019/2020BONJO 
BAJES 
PUZZEL

Horizontaal
1. Loterijspel - 7. Aalschaar - 13. Kluns - 14. Spar - 16. Bolgewas -  
18. Soort jenever - 19. En andere (afk.) - 20. Bedrijfsvorm - 22. Vogel - 23.  
Baskische beweging - 25. Leerling - 28. Zijne Majesteit - 30. Strohalm - 32. 
Soort onderwijs - 34. Vader - 36. Christelijk feest - 38. Lenig - 40. Tegenover - 
42. Klein - 43. Gelukswens - 48. Heer - 49. Een en ander (afk.) - 50. Leraar -  
51. Daar - 54. Kerstboomversiering - 58. Oosterlengte - 60. Zuigbuisje - 64. 
Tabel - 67. Zitplaats - 69. Dondergod - 71. Rondborstigheid - 73. Voorste -  
74. Beroep - 75. Scheepsbeschuit.

Verticaal
1. Bindmiddel - 2. Uitroep - 3. Met name - 4. Operatiekamer - 5. Onderricht -  
6. Slee - 7. Koraaleiland - 8. Algemeen Beschaafd Nederlands - 9. Gast -  
10. Vuurwerk - 11. Voorzetsel - 12. Vochtig - 15. Oosters heerser - 17. Grap -  
20. Wordt afgestoken met oud en nieuw - 21. Akkoord - 24. Voormiddag -  
26. Hangen in de kerstboom - 27. Halsdoek - 29. Omroep - 31. Regiment  
infanterie - 33. Van onderen - 34. Met alle geweld - 35. Zangstem - 37.  
Bevel - 39. Nachthemd - 41. Walvis - 44. In handen - 45. Scheepswerkplaats -  
46. Wilde haver - 47. Westerlengte - 52. Geloof - 53. Pilaar - 55. Vakvereniging 
- 56. Grammofoonplaat - 57. Eetgelegenheid - 59. Dwaas - 61. Plan -  
62. Varkensvlees - 63. Kindergroet - 65. Vreemde munt - 66. Springstof -  
67. Zat - 68. Houding - 70. Elasticiteit - 72. Uitroep om aandacht - 73. Fries 
riviertje.

 
 
Oplossing puzzel, zie pagina 8.

SHORTTRACK

1-3 november World Cup 1 (Salt Lake City)

8-10 november World Cup 2 (Montréal)

29 november-1 december World Cup 3 (Nagoya)

6-8 december World Cup 4 (Shanghai)

24-26 januari EK Shorttrack (Debrecen)

7-9 februari World Cup 5 (Dresden)

14-16 februari World Cup 6 (Dordrecht)

13-15 maart WK Shorttrack (Seoul)

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

74 75

BUZING Puzzels

T O M B O L A A A L V O R K
O E N K E R S T B O O M L
U I M S J O N G E E A
W V O F R A L E T A M

P U P I L H D Z M
I U A A R H A V O P A
K E R S T M I S S O E P E L
O W P T O K O R T
N I E U W J A A R S W E N S

H R E E A K L R E R
K K E R S T B A L M K
O L F O P I P E T
L IJ S T B A N K D O N A R
O P E N H E I D E E R S T E
M O N T E U R Z E E K A A K

Horizontaal 
1. Loterijspel - 7. Aalschaar - 13. Kluns - 14. Spar - 16. Bolgewas - 18. Soort jenever - 19. En andere 
(afk.) - 20. Bedrijfsvorm - 22. Vogel - 23. Baskische beweging - 25. Leerling - 28. Zijne Majesteit - 30. 
Strohalm - 32. Soort onderwijs - 34. Vader - 36. Christelijk feest - 38. Lenig - 40. Tegenover - 42. Klein - 
43. Gelukswens - 48. Heer - 49. Een en ander (afk.) - 50. Leraar - 51. Daar - 54. Kerstboomversiering - 58. 
Oosterlengte - 60. Zuigbuisje - 64. Tabel - 67. Zitplaats - 69. Dondergod - 71. Rondborstigheid - 73. 
Voorste - 74. Beroep - 75. Scheepsbeschuit. 

 

Verticaal 
1. Bindmiddel - 2. Uitroep - 3. Met name - 4. Operatiekamer - 5. Onderricht - 6. Slee - 7. Koraaleiland - 8. 
Algemeen Beschaafd Nederlands - 9. Gast - 10. Vuurwerk - 11. Voorzetsel - 12. Vochtig - 15. Oosters 
heerser - 17. Grap - 20. Wordt afgestoken met oud en nieuw - 21. Akkoord - 24. Voormiddag - 26. 
Hangen in de kerstboom - 27. Halsdoek - 29. Omroep - 31. Regiment infanterie - 33. Van onderen - 34. 
Met alle geweld - 35. Zangstem - 37. Bevel - 39. Nachthemd - 41. Walvis - 44. In handen - 45. 
Scheepswerkplaats - 46. Wilde haver - 47. Westerlengte - 52. Geloof - 53. Pilaar - 55. Vakvereniging - 56. 
Grammofoonplaat - 57. Eetgelegenheid - 59. Dwaas - 61. Plan - 62. Varkensvlees - 63. Kindergroet - 65. 
Vreemde munt - 66. Springstof - 67. Zat - 68. Houding - 70. Elasticiteit - 72. Uitroep om aandacht - 73. 
Fries riviertje. 
 

Heerenveen – Gezien de selectiewedstrijden die onlangs in Heerenveen 
plaatsvonden, kan nu al gesteld worden dat de Nederlandse schaatsers zich 
flink zullen laten zien op de komende internationale wedstrijden. Meteen al 
van het begin af aan ging de beuk er in bij zowel de vrouwen als de mannen.

LANGEBAAN

6-8 december World Cup 3 (Nur-Sultan, voorheen Astana)

13-15 december World Cup 4 (Nagano)

27-29 december KPN NK Afstanden (Heerenveen)

10-12 januari ISU EK Afstanden (Heerenveen)

25-26 januari KPN NK Allround & Sprint (Heerenveen)

7-8 februari World Cup 5 (Calgary)

13-16 februari WK Afstanden (Salt Lake City)

28 februari-1 maart WK Allround & Sprint (Hamar)

7-8 maart ISU World Cup finale (Heerenveen)

In 2021 organiseert Nederland het EK Allround & Sprint (Heerenveen) en het WK Shorttrack 
(Rotterdam). In 2022 zal Thialf opnieuw gastheer zijn van de EK Afstanden. 
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De talloze reacties tonen aan dat   
deBonjo goed wordt gelezen.  
Ook goed voor onze adverteerders!

BONJOBAJESPUZZEL

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

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

wetenswaardigheden

Oplossing puzzel, zie pagina 08. 

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

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

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

3 Het dashbord van de Nederlandse 
vliegende auto.

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

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

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

Wim Wal
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BUZING Puzzels

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

KNVB - SPEELRONDE 17 T/M 22
SPEELRONDE 17 - 13,14,15 DECEMBER UITSLAG

vrijdag 13 december

sc Heerenveen 20.00 Willem II -

zaterdag 14 december

ADO Den Haag 18.30 FC Groningen -

Fortuna Sittard 19.45 RKC Waalwijk -

VVV-Venlo 19.45 PEC Zwolle -

FC Twente 20.45 Vitesse -

zondag 15 december

FC Emmen 12.15 Sparta -

Feyenoord 14.30 PSV -

AZ 16.45 (onder voorbehoud) Ajax -

Heracles Almelo 16.45 FC Utrecht -

SPEELRONDE 20 - 24,25,26 JANUARI UITSLAG

vrijdag 24 januari

FC Utrecht 20.00 ADO Den Haag -

zaterdag 25 januari

sc Heerenveen 18.30 AZ -

RKC Waalwijk 19.45 VVV-Venlo -

Heracles Almelo 19.45 Feyenoord -

Sparta 20.45 Fortuna Sittard -

zondag 26 januari

Vitesse 12.15 FC Emmen -

FC Groningen 14.30 Ajax -

Willem II 14.30 PEC Zwolle -

PSV 16.45 FC Twente -

SPEELRONDE 21 - 31 JAN EN 1,2 FEB UITSLAG

vrijdag 31 januari

AZ 20.00 RKC Waalwijk -

zaterdag 1 februari

ADO Den Haag 18.30 Vitesse -

Feyenoord 19.45 FC Emmen -

FC Twente 19.45 Sparta -

PEC Zwolle 20.45 FC Groningen -

zondag 2 februari

Willem II 12.15 Heracles Almelo -

Fortuna Sittard 14.30 sc Heerenveen -

VVV-Venlo 14.30 FC Utrecht -

Ajax 16.45 PSV -

SPEELRONDE 22 - 7,8,9 FEBRUARI UITSLAG

vrijdag 7 februari

Heracles Almelo 20.00 Fortuna Sittard -

zaterdag 8 februari

FC Groningen 18.30 Vitesse -

PSV 19.45 Willem II -

sc Heerenveen 19.45 VVV-Venlo -

RKC Waalwijk 20.45 PEC Zwolle -

zondag 9 februari

FC Utrecht 12.15 Ajax -

Sparta 14.30 ADO Den Haag -

AZ 14.30 Feyenoord -

FC Emmen 16.45 FC Twente -

SPEELRONDE 18 - 20,21,22 DECEMBER UITSLAG

vrijdag 20 december

RKC Waalwijk 20.00 FC Twente -

zaterdag 21 december

sc Heerenveen 18.30 Heracles Almelo -

Sparta 19.45 AZ -

PSV 19.45 PEC Zwolle -

Willem II 20.45 Fortuna Sittard -

zondag 22 december

Ajax 12.15 ADO Den Haag -

FC Utrecht 14.30 Feyenoord -

FC Groningen 14.30 FC Emmen -

Vitesse 16.45 VVV-Venlo -

SPEELRONDE 19 - 17,18,19 JANUARI UITSLAG

vrijdag 17 januari

Fortuna Sittard 20.00 Vitesse -

zaterdag 18 januari

FC Twente 18.30 FC Groningen -

Feyenoord 19.45 sc Heerenveen -

PEC Zwolle 19.45 FC Utrecht -

AZ 20.45 Willem II -

zondag 19 januari

VVV-Venlo 12.15 PSV -

Ajax 14.30 Sparta -

FC Emmen 14.30 Heracles Almelo -

ADO Den Haag 16.45 RKC Waalwijk -
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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. 


