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‘DIE BOMMETJES WIL JE IN DE
MAATSCHAPPIJ NIET TEGENKOMEN’
Toine Bakermans
Rotterdam - In Nederland zijn we
allemaal gelijk en zorgen we samen
voor een veilige samenleving. Zo
hoort het in een democratisch land
te zijn, maar is dat ook zo en wat
zijn de verschillen?
Tijdens een bijeenkomst van
Restorative Justice Nederland en
Chains, beide netwerppartners van
Bonjo, wordt een stelling besproken: ’Wij moeten in publiekscommunicatie altijd redeneren vanuit
‘veiligheid’. Ik vraag me af of wij
Nederlanders veiligheid altijd
voorop moeten stellen, maar ik
begrijp ook dat veiligheid een van
de belangrijke waarden is van onze
samenleving.
Als je nu toch kijkt naar de laatste
berichten sinds de laatste Bonjo is
uitgekomen. Zo maakt de politie in
Buitenveldert zich ernstig zorgen
over de vondst van een groot aantal
kapmessen bij een groepje jongens in
de leeftijd van 11 tot 16 jaar. Een vrij
ernstig nieuwsbericht maar niet anders
dan in Rotterdam waar ik met jongeren
werk en de berichten hetzelfde zijn.
Ik sprak verschillende van hen en op
mijn vraag waarom men dit wapentuig
bij zich draagt is het antwoord: ‘Voor
mijn eigen veiligheid’. Hoezo eigen
veiligheid vraag ik, en dan hoor ik
dat iedereen wel met messen loopt of
zelfs met vuurwapens. De jeugd van
tegenwoordig staat op scherp. Het zijn
bommen die ieder moment kunnen
exploderen. En het gaat vaak mis. Kijk
maar naar de twee 15-jarige jongens
uit Hoofddorp die 15 december 2019
door de politie zijn aangehouden voor
betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij bij een pinautomaat.

The essence of journalism is
a discipline of verification.
Bill Kovach & Tom Rosenstiel in
‘The Elements of Journalism’
02 	De slechte reputatie van
de zwarte bakken
03 	Tbs-advocaten zeggen
dat tbs-gestelden
minder recidiveren
04 	Advocaat Plasman
klaagt aan
07 	De koepels waren rare
gebouwen
11 	Sexpoppen, vibrators,
blote dames aan de
muur, niks mag meer
12 	Noodkreet van een
echtgenote
		
16	Steeds meer klachten
over futiele zaken
19 	Dini van het Noorden wil
antwoord op vragen

Stille omloop in Drachten na dodelijke steekpartij door 14- en 15-jarige (Foto: NOS)

34 	Heerlijk! Boerenkool!
35 	BonjoContactBureau
39

die je zou moeten ontmantelen. Alleen vleugel kreeg het standaard gevangenisregime. In de andere vleugel werden
opsluiten kan daar niet aan bijdragen,
de nieuwe regels ingevoerd.
want dat lost het probleem niet op.
Gevangenen moesten zelf eten koken
Kleinschalige detentiehuizen, jongeen boodschappen bestellen, konden
rentrajecten zouden een programma
met een pasje zelf naar arbeid- en
moeten bedenken om deze ontwikkesportactiviteiten en waren zelf verantling terug te dringen.
woordelijk hun cel van buitenaf af te
sluiten als ze gingen recreëren. Ook
regels voor bezoek en gebruik van de
ingekapseld blijven. En wat als je op
telefoon waren soepeler.
de afdeling van dat milder regime
tegen een rapport aanloopt?
Bijvoorbeeld als iemand die een stukje
Ontmantelen
hasj via het bezoek mee naar binnen
Het personeel en de gevangenen
meldden dat het minder onrustig werd smokkelt. Die gaat dan gelijk naar een
afdeling waar de regels voor bezoek
Uit recentelijk onderzoek blijkt dat met in de vleugel met de nieuwe regels.
strenger zijn. Minder agressie is goed
een soepeler regime in gevangenissen
Het experiment, dat twee jaar heeft
maar de maatschappij wil de bommeagressief gedrag sterk valt terug te
geduurd, eindigde in september 2018,
tjes niet terug hebben en dat betekent
dringen.
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Ik geloof wel dat je kunt stellen dat
kleinschalige jongeren trajecten extra
Onderzoeker Ben Vollaard is (in de
onze samenleving door deze ontwikke- duizend gedetineerden. Bij de groep
ling een stuk onveiliger aan het worden gevangenen die in verbeterde omstan- NRC) positief over de resultaten. ‘Het aandacht besteed moeten worden aan
hoe ‘bommetjes’ ontmanteld moeten
waren veelbelovende maatregelen,
is en als deze ontwikkeling door jonge- digheden leefden, werden zestig
maar het blijft spannend vooraf.’ Leuk worden. Het is ergens te begrijpen dat
ren en volwassenen normaal gevonden procent minder incidenten met agressief gedrag gemeld.
bedacht, zo wordt het in de gevangenis een samenleving waarvoor autonomie
wordt dan zitten Justitiële Jeugd
wat rustiger, maar het blijven bomme- de hoogste waarde is, zijn burgers
Inrichtingen (JJI’s) en Dienst Justitiële In de gevangenis van Nieuwegein
werden twee vleugels onderzocht. Eén tjes die in een veilige omgeving lekker straft door ze hun vrijheid af te nemen.
Inrichtingen (DJI’s) vol met bommen

De jeugd van
tegenwoordig
staat op scherp

Het zijn bommen
die ieder moment
kunnen
exploderen

Speellijst Eredivisie

Verder in deze editie diverse
verhalen over alles wat met de
bajes samenhangt. Reacties van
gedetineerden vanuit hun cel,
verhalen van leden van Bonjo, van
deskundigen en advocaten. En er
zijn oproepen, aankondigingen en
natuurlijk de puzzel en het Bonjo
Contactbureau. Wie informatie
heeft of een mening, wordt gevraagd die aan deBonjo te melden.

Dat is de zwaarste straf. Maar het is
een illusie te denken dat mensen hun
leven weer op orde kunnen krijgen als
het hen structureel onmogelijk wordt
gemaakt om verantwoordelijkheid te
nemen en initiatief te ontplooien. Kijk
ik bedoel maar want dan blijven bommetjes nog altijd gevaarlijk en die wil
je niet in de maatschappij tegenkomen.
Toine Bakermans is bestuurslid bij
Bonjo en Docent en Trajectbegeleider
bij stichting De Nieuwe Kans in
Rotterdam.
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Gloednieuw: Semra Aytemur

ZE GAAT VOOR HET
ECHTE ADVOCATENWERK:
Oproep: Hoe tevreden bent u over het voedsel?’
STRAFRECHT

Graag ontvangen we reacties van gedetineerden op dit onderwerp. Hoe ervaart u de maaltijden? Ben u tevreden met de inhoud van de zwarte bakken of zou u iets anders willen? Stuur uw reacties
aan Bonjo, postbus 10109, 1001 EC Amsterdam of info@bonjo.nl. Bellen kan ook: 08003334446 (gratis).

EEN DING IS ZEKER: DE ZWARTE BAKKEN HEBBEN EEN
SLECHTE
REPUTATIE (DEEL 1)
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Einddatum biedt oplossing voor lange duur tbs-maatregel

TBS-ADVOCATEN: ‘VREEMD, EEN TBS-GESTELDE KAN NIET
KLAGEN OVER DUUR EN INHOUD VAN DE BEHANDELING’
Jaap Brandligt
en Stefan Huijboom

tbs-gestelden die niet voor de allerergste vergrijpen langer dan vijftien jaar in
de tbs verblijven. Dat is onacceptabel,
stellen zij. Lieftink: ‘Ytsma en ik
Bussum – Tbs is een maatregel die
vinden dat de tbs-maatregel met verpleonder een vergrootglas ligt. Alom
ging in reactie hierop aan een maxibekend: zodra een tbs-gestelde
mumduur moet worden verbonden. De
in de fout gaat, ontstaat er een
tbs-gestelde weet dan waaraan hij toe
ophef van jewelste in Den Haag en
is. De wet zal wel moeten worden aanschreeuwt men het liefst het hardst
gepast. Het systeem van een jaar of
van de daken dat ons tbs-systeem
twee jaar verlengen van de tbs blijft
faalt. Het is een illusie om honderd
gewoon bestaan. In ons voorstel kan de
college kan klagen over de duur en de
procent veiligheid te garanderen,
rechter tbs met verpleging opleggen
inhoud van de behandeling. Daarom
maar tbs-gestelden recidiveren véél
voor bepaalde duur. Bijvoorbeeld zes
zijn wij blij met de introductie van de
minder dan gewone gedetineerden.
jaar. Na die zes jaar eindigt de tbszorgconferentie in de tbs-behandeling
Het aantal tbs-opleggingen stijgt
maatregel niet, maar wordt de maatrezo’n drie jaar geleden. Een zorgconfeenorm sinds de zaak van Anne
gel omgezet in een voorwaardelijke tbs.
rentie is een vergadering, waarbij de
Faber. Verdachten die niet meewercliënt met zijn advocaat aanschuift, om Dit wordt ook wel voorwaardelijk
ken aan gedragskundig onderzoek
ontslag (VO) genoemd in de praktijk.
samen met zijn behandelaars, een
worden steeds vaker tot tbs veroorBij VO wordt de reclassering de toeandere kliniek, NIFP-rapporteur, de
deeld. Wij spraken met tbs-advoreclassering en mensen van het ministe- zichthouder. De cliënt is dan buiten en
caten Jan Jesse Lieftink en Abdel
kan dan verder re-integreren in de
rie van Justitie en Veiligheid te kijken
Ytsma van Bureau TBS Advocaten.
samenleving.’
naar nieuwe mogelijkheden. Wat is de
Onder het genot van een kop koffie
Tbs-advocaten Abdel Ytsma (l) en Jan Jesse Lieftink: ‘Tbs-gestelden
beste plek en oplossing voor de cliënt
wisselen we van gedachten over het
recidiveren véél minder.’
die al te lang in het systeem zit of in
tbs-systeem en vooral over de vaak
Motivatie
een impasse zit in zijn behandeling.’ De Ytsma: ‘Critici vrezen dat de tbslange duur van de tbs-maatregel.
tbs-specialisten Ytsma en Lieftink
Lieftink: ‘Sinds de moord op Anne
gestelde in ons voorstel gewoon zijn
vrijbrief om, zoals veel politici dat
Belangrijk voordeel is dat een tbshebben tientallen zorgconferenties bijFaber heeft iedereen wel een mening
tijd in de tbs-kliniek gaat uitzitten en
willen, iedere tbs-gestelde tijdens verlof gewoond. Vaak levert een zorgconfegestelde kan laten zien dat hij zich aan
over ons tbs-systeem. Psychiater Peter
niet zal meedoen aan zijn behandeling.
met een enkelband uit te rusten moet
rentie een nieuwe stap op in de
van Panhuis pleitte in de Telegraaf zeer de afspraken houdt. En dat is precies
Wij denken dat zij dit wel zullen doen,
het zeker niet zijn. De meeste tbswat onze clienten zo graag willen
behandeling. ‘Soms staat een zorgcon- omdat in ons voorstel ook nog extra
recent nog voor afschaffing van het
gestelden houden zich namelijk keurig
ferentie aan de basis van een voorwaar- tijdswinst valt te behalen. Wie sneller
systeem. Henk Krol van politieke partij bewijzen,’ zegt Ytsma. ‘Wij horen
namelijk vaak van onze clienten dat zij aan afspraken.’
delijke beeindiging van de tbs.’ aldus
50PLUS pleitte ervoor om tbs-gesteldoor zijn behandeling gaat, kan al
graag een enkelband willen, zodat zij
Ytsma.
den die op verlof gaan met een enkeleerder in aanmerking komen voor een
vooruitkomen in de behandeling. Vaak Zorgconferentie
band uit te rusten.’ Ytsma over de
VO.’ Lieftink vult aan: ‘Wij denken
enkelband: ‘Krol kreeg eerst nul op zijn twijfelt de kliniek of zij voor haar
ook dat er dan meer verdachten zullen
Ytsma: ‘De dissussie tussen de tbsVO
patient onbegeleid verlof moet aanvra- gestelde en de tbs-kliniek gaat vaak
rekest, maar vanaf 1 december 2019
zijn die gaan meewerken aan gedrags‘Het tbs-systeem kan nog beter,’ zegt
gen of dat zij nog even moet wachten
zijn vijf tbs-klinieken met een enkelkundig onderzoek tijdens hun strafzaak.
over de duur en het tempo van de
Lieftink. ‘De maatregel kan op dit
met dit cruciale verlof. Lieftink: ‘De
band-experiment gestart. Het experiVoor de op te leggen straf of maatregel
behandeling. De tbs-kliniek wil een
moment tot in het einde der jaren
mogelijkheid van een enkelband kan de geleidelijk tempo. De cliënt wil sneller. worden verlengd. We zien dat de
ment duurt twee jaar. Daarna wordt
maakt het dan niet uit of zij nu een tijkliniek straks net dat zetje geven om
bekeken of de enkelband definitief
delijke gevangenisstraf of een tbs maatAls je pech hebt, duurt de maatregel zo gemiddelde behandelduur in de tbs
toch verlof aan te vragen. Dat kan bete- tien jaar of langer.’ Lieftink: ‘Wat
wordt ingevoerd.’ Lieftink: ‘De enkelregel krijgen opgelegd. Een goede
rond de acht jaar ligt. Maar dat zijn
kenen dat misschien ook tijdswinst
band wordt alleen ingezet bij onbegebehandeling begint altijd met een goede
vreemd is dat een tbs-gestelde niet bij
gemiddelden.’ De beide tbs-advocaten
wordt behaald in de behandeling. Een
leid, transmuraal en proefverlof.
motivatie,’ besluit Lieftink.
een rechter of ander onafhankelijk
zien in hun praktijk steeds vaker

De meeste
tbs-gestelden
houden zich
namelijk keurig
aan afspraken

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

Postbus 3084, 6202 NB Maastricht

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

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.

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!

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:

strafrechtadvocaten.nl

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

Maastricht • Utrecht • Roermond • Hoensbroek
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Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, Amsterdam
Bezoekgroep De Geniepoort, Boskoop
Bezoekgroep De Geniepoort, Alphen aan de Rijn
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Ingrijpende mentaliteitswijziging nodig bij de verantwoordelijke autoriteiten

‘SCHANDE DAT GRONDBEGINSEL VAN VERTROUWELIJKHEID
TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT MET VOETEN WORDT GETREDEN!’
Peter Plasman
Amsterdam - De Commissie
Telefonie voor Justitiabelen stelde
onlangs vast dat door een fout in
het systeem telefoongesprekken
tussen gedetineerden en advocaten waren opgenomen en bewaard.
De commissie kwam tot ongeveer
25 duizend van die gesprekken.
Een klein deel daarvan was uitgeluisterd, sommigen waren doorgestuurd naar de politie.
Net zoals bij vele andere commissies die worden ingesteld nadat
er iets fout ging was één van de
opdrachten aan deze commissie het
alom bekende ‘trekken van lessen
voor de toekomst’.
Enige tijd geleden kwam ik in een
strafdossier een proces-verbaal
tegen met de inhoud van een door
de politie afgeluisterd telefoongesprek (telefoontap): ‘Hé, kerel,
niets zeggen want volgens mij
word ik afgeluisterd, ik gebruik
vanaf nu een ander nummer.’
Vervolgens noemde de beller het
nieuwe nummer. Daarna maakte
ik kennis met een inventieve
opsporingsmethode.
Een gedetineerde cliënt van mij kwam
in contact met een bewaarder die tegen
betaling een mobiel voor hem kon
regelen. Mijn cliënt maakte dankbaar
van het aanbod gebruik. Hij wist niet
dat de bewaarder in opdracht van justitie handelde en dat de telefoon werd
getapt. En mijn cliënt maar ‘onbespied’
bellen. Dit soort zaken gebeuren in
ons land, dat internationaal ‘aan de
top’ staat qua omvang van het tappen.
Opgenomen en daarna afgeluisterde
telefoongesprekken leveren de opsporing een schat aan informatie op.
Zonder de bevoegdheid om te tappen
zouden politie en justitie de tent wel
kunnen sluiten. Dat vele tappen lijkt de
burger niet bezig te houden. Die weet
niet dat ook mensen die geen verdachte
zijn, kunnen worden getapt. Veel
mensen zullen ooit zonder het te weten

Plasma: ‘Onrechtmatig verkregen informatie via een belletje naar Meld
Misdaad Anoniem witwassen’ (Foto Paul Grijpma)

in kasten stonden waar velen bij
konden. En in december 2019 werd
bekend dat 25 duizend gesprekken
tussen advocaten en gedetineerden
waren opgenomen en deels beluisterd.
De vraag is wanneer die ‘toekomst’ van
‘die lessen’ ooit gaat beginnen. Dat
moment komt pas wanneer de autoriteiten in volle omvang begrijpen hoe
essentieel vertrouwelijkheid tussen
advocaat en cliënt is en daarnaar handelen. Dat besef moet minimaal inhouden dat er nooit kan worden
meegeluisterd, om maar niet te spreken
over het opnemen en bewaren van dit
soort gesprekken.

Witwassen

‘Hé, kerel, niets
zeggen want
volgens mij word
ik afgeluisterd, ik
gebruik vanaf
nu een ander
nummer’
afgeluisterd zijn. De meeste burgers
veronderstellen dat onze overheid
rechtmatig optreedt en haar bevoegdheden zeker niet misbruikt. Was dat
maar zo. Gesprekken tussen advocaten
en cliënten mogen niet worden opgenomen of afgeluisterd. Advocaten zijn
geheimhouders en moeten onbespied
met hun cliënten kunnen communiceren. Dat lijkt vanzelfsprekend maar dat
is het voor onze overheid niet. Nadat
advocaten begin deze eeuw procedeerden tegen de Staat om een eind
te maken aan het afluisteren is er een
systeem ontwikkeld om het opnemen
van geheimhoudersgesprekken te voorkomen. Advocaten registreerden hun
telefoonnummers, het systeem moet

nog lang duren voordat advocaten het
gevoel krijgen dat meeluisteren echt
uitgesloten is. Het zal nog langer duren
- als het ooit gaat gebeuren - voordat
advocaten telefonisch belangrijke
zaken met hun cliënten gaan bespreken.
Voordat zij de vraag van hun cliënt of
de lijn veilig is met ‘ja’ kunnen beantwoorden. Tot die tijd moeten advocaten
zaken met gedetineerde cliënten face to
face in het huis van bewaring bespreken, vergeleken met een telefoongesprek een zeer tijdrovende bezigheid.
Om in dat huis van bewaring vervolgens tot de ontdekking te komen dat
ook bij dat gesprek met een kleine
technische ingreep kan worden meegeluisterd. In veel spreekkamers bevinden
zich microfoons en luidsprekers zodat
professionele bezoekers kunnen communiceren met het personeel. Waarom
zou daar niet kunnen worden
meegeluisterd?

In elke organisatie zitten mensen die
zich niet helemaal aan de regels
houden, dus ook bij politie en justitie.
Een politieman die toch even meeluistert bij de advocaat kan interessante
dingen horen en dan is het een koud
Vuurwerkramp
Advocaten geloven al lang niet meer in kunstje om de onrechtmatig verkregen Vertrouwen
informatie via een belletje naar Meld
‘lessen voor de toekomst’. Vanaf mei
Het is een schande dat in dit digitale
2000 stond ik als advocaat Rudi Bakker Misdaad Anoniem witgewassen aan te
tijdperk het grondbeginsel van vertroubij in de zaak van de Enschedese vuur- leveren bij de opsporing. Zo gaan die
welijkheid tussen advocaat en cliënt
werkramp. In die zaak rees het vermoe- dingen. Het is nu zover gekomen dat
voor onze overheid met voeten wordt
een advocaat klachtwaardig handelt
den dat gesprekken tussen advocaten
getreden. Na decennia geklooi wil de
wanneer hij vrijuit praat omdat hij aan- overheid nu naar ‘lessen voor de toeen cliënten werden afgeluisterd. De
officier van justitie kwam op de zitting neemt dat hij niet afgeluisterd wordt.
komst’. Ongetwijfeld komen die lessen
Zelfs wanneer geheimhoudersgesprekuitleggen dat het loos alarm was, er
ken 100% beveiligd zullen zijn, zal het Vervolg op pagina 7
was geheel volgens de regels gewerkt.
De politie had Rudi Bakker getapt en
hoorde hem in gesprek met zijn advocaat. Dat gesprek werd afgeluisterd en
de inhoud op papier gezet. Dat procesverbaal ging naar de officier van justitie
opdat hij kon beoordelen of dit een
geheimhoudersgesprek was dat niet in
het dossier terecht mocht komen. De
magistraat verkondigde zonder blikken
of blozen dat dit voldoende vertrouwelijkheid bood, de gesprekken kwamen
immers niet in het dossier. Het ergste
was dat deze officier van justitie niet
eens door had wat hij vertelde.
Jaren later liep een belangrijke strafzaak stuk nadat toevallig bleek dat op
Peter Plasman op weg naar herdenkingsbijeenkomst advocaat
grote schaal mappen processen-verbaal
Derk Wiersum. (Foto: Paul Grijpma)
met geheimhoudersgesprekken gewoon
die nummers herkennen en het gesprek
vervolgens niet opnemen. Hoe moeilijk
kan dit zijn? Kennelijk te moeilijk.
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Bezoekgroep Vreemdelingengevangenis Schiphol-Oost, Amsterdam
Bijzonder Jeugdwerk Brabant, Deurne
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Oneigenlijke ruimtes, onleefbaar en akoestisch een ramp

DE KOEPELS WAREN RARITEITEN
Hans Smits

andere kant vormen die koepels toch
wel een heel oneigenlijke ruimte,
De voormalige koepelgevangenis- onleefbaar, al is het alleen maar om
akoestische redenen. Je kunt er niet
sen in Arnhem, Breda en Haarlem,
diagonaalsgewijze communiceren. Je
die door hun imposante afmetinmoet langs de muren spreken om
gen, opmerkelijk silhouet en onelkaar te kunnen verstaan. Alleen al
Nederlandse bouwstijl, nog altijd
door het barbaarse lawaai is zo’n
tot de verbeelding spreken, zijn
koepel volstrekt onbruikbaar. Maar
in het verleden vaak onderwerp
ook uit het oogpunt van economie is
geweest van bespiegelingen. Zij
waren immers ontworpen naar een het een enorme verkwisting van
idee van de Engelse filosoof Jeremy ruimte. Het is een ruimte die in de
meest letterlijke zin hol aandoet. Er zit
Bentham, die een panopticum
geen enkele inhoud in. Het is een
ontworpen had op basis waarvan
gapend gat als je daar bovenop de
er niet alleen in Nederland maar
vierde ring staat.’
ook in Engeland, Frankrijk en de
Verenigde Staten gevangenissen zijn gebouwd. De schrijver
Permanente observatie
Bernlef en de kunstschilder Siet
In een artikel over gevangenisbouw in
Zuyderland, die in 1974 het boek
Nederland, in het blad Wonen-TA-BK
Bajesmaf schreven, spraken onder van augustus 1981 schreef Mark
meer met mr. M.A. Petersen, desAdang over het ‘misverstand’ dat de
tijds hoofd van het Planbureau
Nederlandse koepelgevangenissen zijn
Nieuwbouw van de Directie
terug te voeren tot Benthams panoptiGevangeniswezen.
cum. Bentham ging uit van een groep
Zij vroegen hem of de koepels een uit- die wordt bewaakt door een individu
drukking waren van een
op wie weer de hele samenleving congemeenschapsidee, zoals de brink in
trole uitoefent: ‘Het voorgestelde
veel Nederlandse dorpen. Petersen, die bouwwerk is als het ware een driede koepels trouwens bestempelde als
dimensioneel en duurzaam organisatierariteiten, antwoordde: ‘In de psychoschema van dit principe, een kring van
logie is dat gemeenschapsidee wel
cellen rond een observatorium met
eens naar voren gebracht. Het idee van tussen beide een open ruimte en over
de cirkel, de ronde tafel. Het zou dan
alles heen een koepel. Licht valt via de
een soort verbroedering tot stand
ramen in de buitenmuur in de cellen en
brengen. Die gedachte komt niet hele- via een open traliewand verder in de
maal vreemd bij me over. Aan de
ruimte. Muren en gordijnen beletten

het uitzicht vanuit de cellen over het in
het donker gelegen observatorium en
de overige cellen. Vanuit het observatorium kan men wel in alle cellen
kijken. Via een open verbinding tussen
buitenwereld en observatorium wordt
controle op de bewakers toch mogelijk: niet door bewaakten maar door
alle vrije burgers. Maar in de
Nederlandse koepelgevangenissen
ontbrak volgens Adang het meest
essentiële van Benthams panopticum,
de permanente observatie: ‘Door de
dichte deuren van de cellen is niets van
de gedetineerden te zien’.
De directe aanleiding tot de bouw van
de koepelgevangenisssenn in
Nederland was volgens Adang dan ook
geen verheven filosofie maar een kostenbesparing. Er kon worden bezuinigd
op rioleringen en dakgoten. Maar

Alleen al door
het barbaarse
lawaai is zo’n
koepel volstrekt
onbruikbaar
vooral ook op het kerkgebouw (dat
toen in alle penitentiaire inrichtingen
aanwezig moest zijn. H.Sm.) Want dat
was niet meer nodig. De gedetineerden
konden vanuit hun cel de kerkdienst
volgen. Zij hoefden hun schaftklep, het
luikje in de deur, maar open te doen
om uitzicht te krijgen op het platform
boven de centrale observatiepost. Dat
scheelde niet alleen in bouwkosten
maar ook in de aanwezigheid van
cipiers op zondag.’

J.F. Metzelaar

Koepel in Breda moest allang dicht, maar bleef nog jaren onmisbaar.

Overigens kwam het idee van een
vanuit alle hoeken zichtbare kerkdienst
in een kathedrale koepel uit Frankrijk.
Katholieke missen lenen zich er beter
voor dan protestantse diensten. In de
geschiedenis van het Nederlandse

ontworpen in de negentiende eeuw,
verouderd waren, zowel de vleugels
als de koepels. De commissie schreef:
’De quasi-monumentaliteit van in- en
exterieur, die vele van deze gestichten
kenmerkt, stempelt deze tot sombere
ruimtecomplexen, waarbinnen de
enkele mens onder massaliteit schuilgaat. De drie koepels kregen de laagste
cijfers van de commissie-’s Jacob.
Breda had toen al de slechtste naam.
Na de oorlog aanvankelijk gebruikt
voor het opsluiten van politieke delinquenten, kreeg de koepel een bestemming als gevangenis voor
langgestraften. Onder de eerste inwoners bevond zich ook een groep
beruchte Duitse oorlogsmisdadigers
waarvan (na de vrijlating van Lages)
de Drie van Breda het restant vormden.
Als gevolg van investeringen in 1953
ten behoeve van een optimale beveiliging (na de ontsnapping van zeven
Duitse oorlogsmisdadigers) was de
Koepel in Breda, officieel De
Boschpoort, te duur geworden om ooit
te sluiten. Maar in 1964 kondigde
Verouderd
minister mr.Y. Scholten al aan dat hij
Als argumenten tegen de koepel
een of meer koepelgevangenissen
werden in Den Haag opgeworpen: de
slechte akoestische eigenschappen, de buiten gebruik wilde stellen. Omdat
het voornemen een nieuw gevangenisnoodzaak van een vierde etage om de
benodigde cellen te kunnen bouwen en complex te bouwen in Gouda nooit
de moeilijkheden om de temperatuur te werd uitgevoerd, bleef de koepel in
regelen. Uiteindelijk bleek een koepel- Breda nog jarenlang onmisbaar, zeker
na het latere cellentekort. Als enige
gevangenis vijftigduizend gulden
gesloten gevangenis voor de moeilijkgoedkoper te worden, een tiende van
ste en vluchtgevaarlijkste volwassen
de bouwsom. Zo kwamen Arnhem en
kortgestraften, die na hun voorarrest
Breda in 1886 goedkoop aan hun
nog een strafrestant hadden van minder
gevangenis, ondanks de militair aandan zes maanden, was de Boschpoort
doende en kostbare versieringen met
veelvuldig in het nieuws. De rijksreerepoorten en kantelen.
Architect Johan Metzelaar werd binnen cherche moest zelfs in actie komen om
klachten te onderzoeken van gedetihet gevangeniswezen opgevolgd door
neerden, veelal van niet-Nederlandse
zijn zoon Willem Metzelaar, die naast
de compacte vleugelgevangenis aan de afkomst, wegens intimidatie, ranselpraktijken en discriminatie door
Havenstraat te Amsterdam en de bijsommige bewaarders. Beschuldigingen
zondere strafgevangenis in
die waren geuit in het reclasseringsScheveningen (met op elkaar aansluiblad Kri.
tende vleugels) nog één koepelgevangenis ontwierp: in Haarlem. Die
Hans Smits is oud-verslaggever van
verrees in 1901. Het duurde tot 1968
dagblad Het Parool en weekblad Vrij
voordat een commissie (de commissie-’s Jacob) tot de conclusie kwam dat Nederland.
alle bestaande gevangenissen
gevangeniswezen is de periode van
1880 tot 1886 bepalend geworden voor
de volgende honderd jaar. Na de invoering van het Wetboek van Strafrecht
(1881) en de daaraan gekoppelde
Gestichtenwet bleek er een enorm
tekort aan cellen: er waren er ruim
tweehonderd beschikbaar en de
behoefte werd geschat op het dubbele
aantal. Minister Modderman van
Justitie gaf de opdracht aan de ingenieur-architect voor de gevangenis- en
rechtbankgebouwen, J.F. Metzelaar,
om op korte termijn nieuwe strafgevangenissen te ontwerpen met elk
tweehonderd cellen. Metzelaar
baseerde de te bouwen gestichten in
Arnhem en Breda op één plan: de koepelgevangenis. Aanvankelijk zou ook
Den Haag een koepel krijgen, maar
daar werd het plan afgewezen ten
behoeve van een conventionele vleugelgevangenis zoals die in voorgaande
jaren ook was gebouwd in Amsterdam,
Utrecht en Rotterdam.
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Minister Dekker wil niet luisteren

GERECHTSHOF: ‘LEVENSLANGGESTRAFTEN MOETEN UITZICHT
HEBBEN OP TERUGKEER IN MAATSCHAPPIJ’
Van de redactie
De Nederlandse staat ‘gijzelt’ de
tbs-kliniek Van der Hoeven en
de tot levenslang veroordeelde
Cevdet Y. ‘Al veertien jaar worden
Y. en de kliniek door de Staat geïntimideerd en gekoeioneerd.’ Y. is
uitbehandeld en komt daarom nu
in aanmerking voor gratie, maar
de Staat ‘bespaart tijd noch geld
om dit te voorkomen’.
Dat betoogde Cevdet Y.’s advocaat,
Romke Wybenga, onlangs tijdens een
kort geding over Y.’s gratieverzoek. In
1983 schoot Y. in het Delfts café ‘t
Koetsiertje in een paniekaanval zes
mensen dood. Y. kreeg levenslang. Hij
is nu, met 36 jaar, de langstzittende
levenslang gestrafte in Nederland.
Levenslang was in Nederland ook echt
levenslang: Iemand werd opgesloten
tot de dood erop volgt. Onder druk
van Europa kwam dit ter discussie.
Het adviescollege van mevrouw
Samson adviseerde en adviseert daarover. Zie het interview met haar in

deze krant. Zulke gedetineerden, stelt
het Hof, moeten uitzicht hebben op
terugkeer in de maatschappij. Na 25
jaar moet een levenslange straf
worden herbeoordeeld. Door de minister na adviezen van het college van
Rieke Samson. En die adviseerde
positief in de zaak Y tot re-integratie.

Minister Dekker
Hoewel de (Nederlandse) Hoge Raad
de EHRM-uitspraak in 2017 volgde,
werkt de Nederlandse staat beëindiging van Y.’s straf actief tegen,
betoogt raadsman Wybenga.
Tweemaal heeft het gerechtshof een
positief advies over Y.’s gratieverzoek
gegeven aan de minister voor
Rechtsbescherming, en tweemaal
heeft hij dat advies genegeerd. Eerder
heeft de minister zelf opdracht
gegeven aan de Reclassering om over
Y’s gratieverzoek te adviseren, maar
toen dit advies eveneens positief was,
schoof hij ook dat terzijde. Zoals dat
van het adviescollege. Y. is volgens
zijn behandelaren succesvol

We hebben ook
nog de Chinees
Loi C. van die
gruwelijke moord

levenslang kreeg. Die Loi C. procedeerde voor onbegeleid verlof dat hij
overigens inmiddels elektronisch
heeft.’ De minister is ook bij hem niet
bereid tot gratie, steeds weer onder het
consigne: levenslang is levenslang. De
voorzieningenrechter vroeg aan de
advocaat van de staat tijdens de
zitting: ‘U stelt dat het verslag van de

kliniek vragen oproept’. ‘Waarom
heeft de minister die vragen niet
gewoon aan de kliniek gesteld?’
Daarvoor was de termijn te kort,’ antwoordde de landsadvocaat. ‘Maar
heeft de minister dat wel overwogen?’
vervolgde de rechter. ‘Nee, het was
geen punt van overweging,’ aldus de
Staat.

geresocialiseerd en woont inmiddels
zelfstandig buiten de kliniek. Maar hij
is niet vrij: hij moet toestemming
vragen aan de Staat voor bijvoorbeeld
verhuizing, wisselen van werkgever of
reizen naar het buitenland. In 2001
heeft de Staat hem gratie in het vooruitzicht gesteld als hij in positieve zin
is uitbehandeld. Daarvan is nu sprake,
stellen de kliniek, de reclassering en
het gerechtshof dat destijds de straf
heeft opgelegd.

Chinees
We hebben ook nog de Chinees Loi C.
die voor een gruwelijke moord (1987)
met tientallen messteken op vier leden
van de familie Tang in Rotterdam

Minister Dekker wil niet luisteren.

SPECIALE BAJES VOOR VLUCHTGEVAARLIJKER GEVANGENEN
Van de redactie
Zutphen/Den Haag - Bepaalde
zware criminelen gaan vanaf
begin maart naar een extra beveiligde unit in een gevangenis in
Nederland. Dat heeft minister
Dekker voor Rechtsbescherming
besloten na de mislukte ontsnappingspoging onlangs bij
de gevangenis in Zutphen. Het
gaat in eerste instantie om twaalf
gedetineerden.
In welke gevangenis de speciale
eenheid wordt geopend wil Dekker om
veiligheidsredenen niet zeggen. Als de
proef succesvol is, worden er meer
geopend. 'Wat er is gebeurd, is uitermate ernstig. Het laat maar weer zien

dat deze beroepscriminelen niets
schuwen. We moeten ons tegen deze
acties wapenen,' zegt hij.
De afdeling voor zware criminelen
wordt strenger dan een gewone gevangenis, maar minder streng dan de
Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in
Vught. Meer dan in een gewone
gevangenis worden bezoekers gecontroleerd en worden telefoongesprekken van gedetineerden standaard
teruggeluisterd.

Rivaliserende bendes
'We moeten de zware criminelen meer
isoleren en meer beveiligen dan de
rest van de gevangenen,' zegt Dekker.
'En je wilt soms rivaliserende bendes
uit elkaar houden.

Dat kan door mensen te plaatsen in
verschillende gevangenissen, maar dus
ook binnen een gevangenis in deze
aparte unit.'
De minister heeft eerder al aangekondigd dat hij ontsnappen uit een gevangenis strafbaar wil stellen. Het van
buiten de gevangenis hulp bieden bij
een ontsnapping is al strafbaar. Vier
mannen worden ervan verdacht dat zij
gisteren de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. wilden
helpen ontsnappen. Zij zouden met
een brandend busje de poort van de
gevangenis hebben willen rammen.
De poging mislukte en de vier werden
aangehouden. L. werd overgebracht
naar de EBI in Vught.

Helicopter brengt Omar L. naar EBI Vught.

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
B es tu u rs recht

M
M R . M W.

M R . M W.

KIM KIEFT

CLAARTJE
VA N K E U L E N

++3 1 ( 0 ) 6 4 0 2 7 9 3 8 3
V A N K E U L E N @ K I E F T VA N K E U L E N - A D V O C A T E N . N L
VA
V N K E U L E N @ K I E F T VA N K E U L E N - A D V O C A T E N . N L

+ 31(0)644782062

KK I E F T & VA N K E U L E N

A DVO C AT E N

K I E F T @ K I E F T VA N K E U L E N - A D V O C A T E N . N L

W
WW W . K I E F T VA N K E U L E N - A D V O C A T E N . N L
NNI E U W E U I L E N B U R G E R S T R A A T 1 4 , 1 0 1 1 L P , A M S T E R D A M

deBonjo
februari 2020

Door Ontmoeting en Opvang Resocialisatie (DOOR), Middenburg
Drugspastoraat Amsterdam, Amsterdam
Exter-Art, Rotterdam
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Mr Big, een verwerpelijke undercover methode

Vervolg van pagina 4
er. Maar lessen zijn om van te leren en
juist in dat leren hebben strafrechtadvocaten geen vertrouwen. Er is een
ingrijpende mentaliteitswijziging
nodig bij de verantwoordelijke autoriteiten. Die zal zodanig moeten zijn dat
advocaten langzaam weer het gevoel
kunnen krijgen dat vertrouwelijkheid
serieus wordt genomen. Tot die tijd
blijft het behelpen met gemankeerde
communicatie.
Dit artikel verscheen eerder in de
Volkskrant.

In de stilte
In de stilte
denk ik aan jullie
Woorden vallen weg
In de stilte huil ik
woordeloze tranen
Woorden vallen weg
In de stilte zijn we
verbonden met elkaar
Woorden vallen weg
In de stilte hoor ik je
bloed door je
aderen stromen
Woorden vallen weg
In de stilte voel ik het
kloppen van je hart
Woorden vallen weg
In de stilte voel ik
de band tussen ons
Woorden vallen weg
In de stilte voel ik
de band tussen ons
Woorden vallen weg
In de stilte weet ik dat
er alleen slachtoffers zijn
Woorden vallen weg
In de stilte vraag ik
om vergeving
Woorden vallen weg
In de stilte mis ik jullie
Woorden vallen weg
In de stilte hou ik van jullie
Woorden vallen weg
In de stilte …
Jan van Asselt

GEVOELIGE KLAP VOOR OPENBAAR MINISTERIE
Arthur van der Biezen
Kaatsheuvel - In Kaatsheuvel werd
in december 2010 een overleden
vrouw aangetroffen in de achtertuin van haar woning, liggend
naast haar fiets. Buren hadden een
ijzige schreeuw gehoord en haar
partner Wim S. trof zijn overleden
partner in de tuin aan en belde
de politie. Vanaf dat moment
begon voor hem een nachtmerrie die tot op de dag van vandaag
voortduurt.
Hoewel er in het dossier informatie zit van het Team Criminele
Inlichtingen (TCI) waarin vermeld
wordt dat de vrouw tijdens een
overval is ‘overlopen’ door twee
met name genoemde mannen
gaat de aandacht toch al snel
uit naar Wim S. Hij zou de dader
moeten zijn. Ondanks het feit dat
er nimmer een moordwapen is
aangetroffen, niet in de woning
noch daarbuiten, richt het gehele
onderzoek zich op cliënt Wim S.
De stelling is dat hij zijn partner
vermoord zou hebben en zelf alle
kastjes en deurtjes in de woning
zou hebben opengezet om een
inbraak te faken.
Het gehele onderzoek richt zich
vanaf dat moment volledig op hem
en alles wordt door de politie uit
de kast gehaald om dat scenario
bevestigd te krijgen.
Ondanks verwoede pogingen van het
Openbaar Ministerie (OM) om cliënt
(die voortdurend en hardnekkig
ontkent iets met de dood van doen te
hebben) zo lang mogelijk in voorlopige hechtenis te doen houden wordt
de voorlopige hechtenis van Wim S in
juni 2011 geschorst. Een schorsing die
ruim 3 jaar zou gaan duren tot zijn
hernieuwde aanhouding.
Tijdens deze ruim 3 jaren van vrijheid
blijft het OM niet stilzitten en tuigen
zij met de dienst Werken onder
Dekmantel (WOD) een heel bedrijf op
met tientallen politie ‘figuranten’ om
Wim S. op een slinkse manier een
bekentenis te ontlokken. Zonder deze
bekentenis immers géén zaak.

Géén zaak omdat er simpelweg onvoldoende wettig en overtuigend bewijs
ligt en Wim S. vanaf dag één ontkent.
Ook de officier van justitie deelt dit
standpunt, citaat: ‘Aanvraag verlen-

Ze weten hem
volledig in te
palmen met dure
auto’s, motorfietsen en mooie
vrouwen
ging stelselmatige informatie-inwinning’ oktober 2013. Aangezien de tot
dusver verrichte opsporingshandelingen in combinatie met forensisch technische bevindingen onvoldoende
hebben geleid tot opheldering van het
onderhavige misdrijf………’ gaat de
officier over tot de inzet van een
inmiddels zeer omstreden onderzoeksmethode genaamd de mister Big
methode.

Mister Big methode
Undercoveragenten rijden opzettelijk
tegen de auto van Wim S. aan en
komen zodoende in kontakt met hem.
Ze weten hem volledig in te palmen
met dure auto’s, motorfietsen en
mooie vrouwen. In Spanje (de plek
waar zijn nieuwe (nep) baas zit de
grote man) wordt met geld gesmeten
in dure hotels en nachtclubs. Wim S.
die om dubieuze redenen inmiddels bij
zijn werkgever is ontslagen, wordt
(financieel) onder druk gezet en voorgehouden dat de ‘organisatie’ alles van
hem wil weten anders krijgt hij geen
geld. Zijn onschuldverhaal wordt niet
geaccepteerd.
Dan zou Wim kort hebben aangegeven
(na vele ontkenningen) dat hij de
dader zou zijn. Summier wordt dit
door twee undercoveragenten opgeschreven in een proces verbaal (PV)
van bevindingen. Geluids- en/of

LAAT je advocaat
JE ZITTEN?
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.

Slachtoffers van de Mr Big methode worden gek gemaakt met drank, mooie
vrouwen en auto’s.

beeldopnames worden opzettelijk niet
gemaakt.
En dan is het voor hem afgelopen. De
rechtbank veroordeeld hem tot 18
jaren gevangenisstraf ondanks het feit
dat er in zijn (valse) bekentenis géén
unieke daderkennis zit. Ook het Hof
veroordeeld hem wegens moord.

Cassatie

Zijn onschuld
verhaal wordt
niet geaccepteerd
‘voorwaarde wordt gesteld’ die erop
neer komt dat bij het afleggen van een
bekennende verklaring de verdachte
een lucratieve baan zou krijgen.
Volgens de Hoge Raad kan je in dit
geval niet zomaar stellen dat ‘de verklaringsvrijheid van de verdachte niet
ontoelaatbaar is aangetast’. Daarbij
wordt tevens overwogen dat nu er
géén audio en/of video opnames zijn
gemaakt het verloop van de gehanteerde methode niet adequaat beoordeeld kan worden. Een gevoelige klap
voor deze verregaande en onethische
methode waarover een nieuw
Gerechtshof zich nu zal moeten
buigen.

De zaak houdt in cassatie echter géén
stand. De Hoge Raad overweegt:
‘Het Hof heeft ondermeer vastgesteld
dat de informanten al ruim een jaar
contact hadden met de verdachte, dat
zij hem meermalen tegen betaling
werkzaamheden lieten verrichten, dat
de verdachte meermalen in gesprekken met hen betrokkenheid bij de
dood heeft ontkend en dat nadien een
voor de werkloze belast met de zorg
voor zijn gezin een lucratief aanbod is
gedaan tot indiensttreding bij een
fictief bedrijf. Vervolgens is aan de
verdachte voorgehouden dat hij,
indien hij zijn betrokkenheid bij de
moord bleef ontkennen, hij niet binnen Arthur van der Biezen is
het bedrijf te werk gesteld zou
strafrechtadvocaat
worden.’
De Hoge Raad overweegt dan dat er
bij deze gang van zaken een

Strafzaken

Telefoon

Overplaatsingen

+31 (0)165 743 743

Pro deo
mr. H. van Asselt
asselt@abstrafrecht.nl
lid NVSA

mr. M. Broere
broere@abstrafrecht.nl
06 57 99 60 46

Een Nieuwe Start, Amsterdam
Het 8ste wonder, Oosterwolde
InformatieSteunPunt (ISP)-1ste lijn ggz, Haarlem
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HUMOR OM TE LACHEN
Komt een man bij de dokter:
‘Dokter, ik laat de laatste tijd
zoveel scheten!’ En prompt
knettert er een dikke vette scheet
door de spreekkamer. ‘Goed,’
zegt de dokter, ‘we zullen daar
eens even naar gaan kijken.’ Hij
staat op en haalt een grote
ijzeren haak uit de hoek van de
kamer. Verschrikt kijkt de man
naar de dokter: ‘Maar, maar....
wat gaat u nu doen?’ vraagt hij
angstig. Antwoordt de dokter:
‘Om te beginnen ga ik eerst
even dat bovenraampje open
zetten!’

Alphen aan den Rijn - De tekening
bij dit verhaal geeft het naar mijn
mening goed aan. Het verhaal bij
de tekening dus. Wij gedetineerden staan onder censuur. Dat staat
het vinden van een woning in de
weg.
In het Re-integratie Centrum (RIC)
mogen alleen gewhiteliste websites
bezocht worden. Ik wilde mezelf
inschrijven als woningzoekende, maar
de knop werkte niet door het blokken
van het script. Wanneer ik bij terugkomst op de afdeling mijn ouders bel
om me in te schrijven, lukt het direct.
Het antwoord bij het RIC is dat ze
niks voor mij kunnen doen omdat ik
het wellicht via de casemanager of
vanuit buiten kan regelen.
Ook bij anders websites is het doorklikken naar woningaanbod geblokkeerd en zo kan ik nog een aantal
zaken noemen die wel geregeld
moeten worden maar wat niet mogelijk is door de censuur. Bij een
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<O
 plossing BonjoBajesPuzzel,
van pagina 38.

Oplossing welk woord is zoek?,
van pagina 36:

woningbouwvereniging (gewhitelist)
moet je meteen via e-mail bevestigen
voordat er ingeschreven kan worden.
Wij als gedetineerden hebben geen
emailadres en dat is weer een streep
door een poging een woning te vinden.
Het RIC is helaas weinig behulpzaam.
Ze houden zich aan de regels en dat
lost niks op. Inmiddels heb ik de
Gedetineerdencommissie (Gedeco)
aangeschreven hoe ze in de toekomst
hiermee omgaan en vooral wat er
gedaan moet worden om re-integratie
mogelijk te maken. Mijn ervaring met
het RIC is qua re-integratie negatief.
Tot nu toe is door de censuur een
bezoek aan het RIC niet vruchtbaar
gebleken. Dat zit in de tekening
hierbij. Of je loopt rechts de leegte in
of de andere kant op het bos in.
Brief uit de PI Alphen.
Naam inzender bij de redactie
bekend.
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1. Dik boek - 2. Oude lengtemaat - 3. Made - 4. Lengtemaat - 5. Uitroep van pijn
8. Sneeuwhut - 9. Dat is (afk.) - 10. Daar - 11. Plak - 13. Kan je maken van snee
17. Oude Testament - 19. Baskische beweging - 21. Verbinding - 22. Winterspor
Vlak - 25. Paardje - 30. Zangstem - 32. Kleur - 33. Jodenkoek - 35. Keurmerk Binnenlands Product - 39. Hollandse gravin - 40. Inhoudsmaat - 42. Regeringsre
Jonge stier - 46. Let wel - 48. Mannelijk schaap - 51. Wapen - 52. Persoonlijk vn
van trap - 58. Brancard - 60. Turkse drank - 62. Pit - 63. Omslag - 64. Mobiele te
Watering - 68. Maand - 69. Een zekere - 71. Onderwijs - 72. Tegenover.
GEHOL MIRRE
GODDANKOESTER
ONDER

GODDANK

EXTRA MEUTE
FAMEUS MIERIG

EXTRA

LOVER

ERVEN

ERMEE

KOPSTEM

ERMEE

EDELE

KAAKBEEN

EDELE

DEERN

DEERN

BELLEN

GEHOL
FAMEUS
ERVEN
AFREIS

Verticaal

ONDER

Vertragingsmiddel
- 58. Bladzijde (afk.) VOEGER
- 59. Gevangenis - 61. Kenteken - 63.
MIRRE UNIEK
Lacune - 70. Aalgeer - 73. Zeurderig kindVOORTAAN
- 74. Bevordering - 75. Ettelijke.
OESTER VOEGER
VOORTAAN

2. Iedere - 5. Plaats in Overijssel - 8. Hetzelfde - 12. Godsdienst - 14. Raam - 15.
REEKS
KOPSTEM
Natuurlijke
logaritme - 17. OnderofficierRIJKSWEG
- 18. Biersoort - 20. Deze tocht werd in
RIJKSWEG
LOVER
SKATING
gereden
- 26. Een
en ander (afk.) - 27. Begane
grond (afk.) - 28. Verenigde State
Aankomend
Waterstand - 36. Noordwest
- 37. Vast - 38. Platvloers - 41. H
SKATING
MEUTE- 34.
STUUR
Tinfolie - 45. Heerser - 46. Niet parkeren - 47. Kwaadsprekerij - 49. Amsterdam
MIERIG STUUR
UNIEK
Bouwnijverheid
- 52. Gewicht - 53. Gemaal
- 54. Bevroren neerslag - 55. Begins
PEZER
IEDER
PORIE
KAAKBEEN

BELLEN GROEN
IEDER

GROEN

AFREIS

REEKS

Horizontaal

PORIE
PEZER

BUZING Puzzels
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Kriminaliteit & Strafrecht (K&S), Baarn
Landelijke GedetineerdenCommissie, Capelle a/d IJssel
Mainline, Amsterdam
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Het is niet zo dat slachtoffers uiteindelijk besluiten wat er gebeurt

VOORZITTER RIEKE SAMSON: ‘GRATIE LEVENSLANGGESTRAFTEN BLIJFT LASTIG PROBLEEM’
Jaap Brandigt
Den Haag - Bonjo was op bezoek
bij de voorzitter van het adviescollege levenslang gestraften en bij
de secretaris. De voorzitter is Rieke
Samson. Een wijze dame met een
groot verleden bij justitie en aanverwanten. Vanaf 1981 is ze bij het
openbaar ministerie waar ze geëindigd is als procureur-generaal. Wij
kennen haar vooral als voorzitter
van de organisatie die het misbruik
van jeugdigen in jeugdinrichtingen
heeft onderzocht.
Toen duidelijk werd dat ook in
Nederland levenslang niet altijd zonder
meer levenslang mag zijn – artikel 3
Europees Verdrag voor de Rechten van
de Mens (EVRM) werd overtreden –
benaderde VVD-er Klaas Dijkhoffs –
toen staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie – Rieke Samson of ze voorzitter wilde worden van het in te stellen
adviescollege levenslanggestraften met
kortweg vier taken: adviseren of en zo
ja welke re-integratieactiviteiten een
levenslang gestrafte mag doen, rapporteren over de voortgang van de re-integratie als de levenslanggestrafte
daarvoor conform het eerste adviestraject in aanmerking kwam en ten slotte
aan de minister informeren hoe een en
ander verloopt. Een belangrijke en niet
geringe opdracht.
In een interview in het dagblad Trouw
is Samson duidelijk over haar startpositie: ‘Hoe moeilijk het vaak ook zal
zijn, ook aan hen (meervoudige moordenaars) moet recht worden gedaan.
Probeer je eens voor te stellen dat je
zoon of dochter met twintig jaar de
fout in gegaan is. Moet diegene dan tot
zijn tachtigste binnen blijven? Dat is
denk ik nog erger dan de doodstraf’.

Basale dingen
Samson wijst in het begin van het
gesprek met onze krant op de vier

criteria die de commissie bij de advisering gebruikt: het recidiverisico, de
delictgevaarlijkheid, ontwikkeling van
de levenslang gestrafte tijdens de
detentie en de uitwerking van een
mogelijke re-integratie op de slachtoffers en de nabestaanden in relatie tot
vergelding. Ze doet dat in een klimaat
dat ze bestempelt als ‘guur als het gaat

‘Ze hebben
nog nooit boodschappen met een
pinpas gedaan'
om daders. In Den Haag leeft het idee
om de voorwaardelijke invrijheidsstelling nooit langer te laten duren dan
twee jaar’. Dat is te weinig om een
verantwoord leven buiten de bajes op
te pakken. Voor levenslanggestraften
knelt dat nog meer. Ze ‘zijn al decennia buiten de maatschappij, moeten
met de meest basale dingen op weg
geholpen worden’. Zaken als de
moderne telefoons, maar ook simpele
dingen als hoe je met het openbaar
vervoer reist. De wereld verandert in
een aantal opzichten razendsnel. Zoals
ze zelf zegt: ‘Ze hebben nog nooit
boodschappen met een pinpas gedaan.
Ze zitten vast van voor de email kwam,
ze kennen internet niet’, want dat
bestaat allemaal niet in de gevangenis.
Ik ken het verhaal van de gedetineerde
– korter gestraft – die met geld voor
het openbaar vervoer werd buiten
gezet, maar die er niet mee kon
betalen, want de buschauffeur nam
geen geld meer aan. Dat soort dingen.

Slachtoffers
Hoezeer het klimaat in den Haag guur
is voor levenslanggestraften – en ook
min of meer in de rechtspraak,

aangezien de Hoge Raad de bestaande
minimumregeling voldoende vindt –
blijkt uit het feit dat minister Sander
Dekker voor Rechtsbescherming het
eerste, het tweede, het derde en het
vierde advies van de commissie in diezelfde zaak) niet heeft overgenomen.
Dat ondanks het feit dat het Pieter
Baan Centrum positief was en ook de
reclassering. Voor de minister weegt
het vierde criterium - de bescherming
van de nabestaanden en slachtoffers veel zwaarder dan voor het adviescollege. Ook als unaniem door alle
adviesclubs wordt gevonden dat
betrokkene in aanmerking komt voor
verlofverlening en het volgen van een
opleiding voor zijn re-integratie.
Het adviescollege noteert het in zijn
Tweejaarbericht van maart 2019
droogjes. In de zaak van levenslanggestrafte 1 zijn in 2018 en 2019 vier
positieve adviezen uitgebracht. Dat is
de hierboven genoemde casus. Er zijn
in deze casus vier vervolgadviezen
geweest. De minister heeft het besluit
genomen de adviezen niet over te
nemen. Dat besluit dus. In de zaak van
levenslanggestrafte 2 is ook een advies
uitgebracht. Positief voor wat betreft
de re-integratiefase, maar nog niet over
de verloffase. Ook dat neemt de minister niet over. Overigens: een negatief
advies moet hij overnemen.

Ziekmakend
De Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdsbescherming (RSJ) is de eerstaangewezen beroepsinstantie. Die
neemt het standpunt van het adviescollege levenslanggestrafte over. De
afwijzing door de minister is volgens
de RSJ onvoldoende gemotiveerd. Het
adviescollege noteert droogjes in zijn
verslag dat de instellingsbeschikking
klaarblijkelijk voor meerdere uitleg
vatbaar is. Rieke Samson begrijpt wel
dat het voor slachtoffers moeilijk is om
te accepteren dat de boef weer buiten

komt. Niet voor alle slachtoffers overigens, want niet iedereen blijft in wrok
gebonden aan het vergeldingsgedrag.
‘Je ziet in ons rechtssysteem dat
slachtoffers en nabestaanden een
steeds belangrijker rol spelen en dat is
goed. Hun verhaal weegt nadrukkelijk
mee. Maar het is niet zo dat zij uiteindelijk besluiten wat er gebeurt. We
leven in een rechtsstaat. Het hangt er
erg vanaf hoe de veroordeelde zich
heeft ontwikkeld en nu tegen zijn
daden aankijkt.’ Citaat Samson, eerder
gedaan in Trouw. Zijn levensloopmodus voor, tijdens en na detentie.

De minister heeft
het besluit
genomen de
adviezen niet
over te nemen
Mariëtte van Denderen constateert in
haar proefschrift dat het blijven hangen
in wrok en vergelding ziekmakend is.
Maar dat helpt niet. Mevrouw Jank
Heijn – in een andere bijna beroemde
zaak – heeft dat ervaren en vertelt
daarover. Hier speelt toch dat gratieverlening een voorrecht van de koning
is en dus in zijn naam wordt verleend
door de minister. Is het niet wijzer dat
aan rechter over te laten, zoals feitelijk
ook bij tbs-gestelden gebeurt? En niet
aan de politiek, waar vergelding zwaar
weegt in het huidige klimaat De vraag
stellen, is hem wellicht beantwoorden.
Maar dat beantwoorden dat doet Rieke
Samson begrijpelijk niet. Ze zit er niet
als voorzitter van dit adviescollege om
dit soort vragen te beantwoorden.

Rieke Samson: ‘Het hangt er erg
vanaf hoe de veroordeelde zich
heeft ontwikkeld. '

Ilse
Half acht, de deur gaat open
Een mooie kop met lange blonde
haren wordt door de deur gestoken.
Twee fonkelende
blauwe ogen staren mij aan.
‘Opstaan de dag is weer begonnen’
Ik schenk haar
een vriendelijke glimlach.
Wanneer de deur weer dicht gaat
en ik om mij heen kijk is het weer
die grauwe grijze cel.
De zonnestralen schijnen
door de gordijnen.
Ik zet de radio wat harder.
Hier, door een sexy blondine
wakker te worden gemaakt is een
verademing voor het zijn
in een gevangenis.
Van Richard voor deBonjo
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Mainline, Amsterdam Zuidoost
MijnReclassering, Maastricht
Motiva, Amersfoort
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Auteur Otten: Nergens word je zo met
jezelf geconfronteerd als in de gevangenis

Heb je recht op een uitkering
als je naar een gevangenis gaat?

Van de redactie

Van de redactie

Met Monique Schippers (directeur
gevangeniswezen & vreemdelingenbewaring), Willem Anker (strafrechtadvocaat), Khalil (ex-gedetineerde) &
Kenneth Herdigein (acteur) zijn aanwezig bij de presentatie. Cristine

Amsterdam - ‘Een van ons’ van
Christine Otten verschijnt binnenkort, 11 februari. Sinds drie
jaar begeleidt Otten een schrijfworkshop van langgestraften in de
gevangenis, net zoals haar hoofGatkant
personage Katrien Achenbach. Ze
Adriaan van Dis heeft de boel al
heeft het gevoel dat ze er ‘thuisgelezen: ‘Christine Otten is een inbrekomt’ en vriendschap en begrip
ker die onze geest opent. Ze laat haar
vindt. De levenslang gestrafte
Luc S. intrigeert haar. Hij neemt
niet deel aan de workshop, maar
als verzet tegen zijn uitzichtloze
bestaan schrijft hij in het geheim
meedogenloos eerlijk over zijn
leven, zijn medegedetineerden én
over Katrien.
Als Katrien op een dag een jonge getalenteerde gevangene ontmoedigt
verder te gaan met zijn boek over zijn
leven, komen de verhoudingen op
scherp te staan en kantelt ieders kijk
op de ander en zichzelf.
'Een van ons' is een even gewaagde als
urgente roman over de dunne grens
tussen goed en kwaad, vrijheid en
onvrijheid, binnen en buiten, schuld
en vergeving en wat het betekent om
langdurig opgesloten te zitten. Een
ode aan de menselijke veerkracht en
Otten schreef gewaagde roman.
verbeelding.

lezers kennismaken met mensen aan
de gatkant van onze samenleving.’
En de auteur zelf, Christine Otten,
zegt: ‘Nergens word je zo met jezelf
en elkaar geconfronteerd als in de
gevangenis. Op een plek waar we als
samenleving ‘het kwaad’ proberen te
isoleren, ontmoette ik juist vertrouwen
en liefde. Zo’n ervaring dwingt je naar
jezelf en je eigen (voor)oordelen te
kijken. Lezers van 'Een van ons' gun
ik een dergelijke levens-veranderende
ervaring.’
Benieuwd geworden naar deze
gewaagde en tegelijkertijd urgente
roman? Meld u dan nu aan via
publiciteit@degeus.nl

Amsterdam - Er bereiken Bonjo dikwijls vragen over uitkeringen
bij detentie. Laatst was er een bewindvoerder die deze regels niet
kende waardoor een gedetineerde met schuld kwam te zitten.
Daarom nog maar eens dit overzicht. Zit je in een gevangenis, een huis
van bewaring, een penitentiaire inrichting of een tbs-kliniek? Dan heb je
geen recht op een uitkering.
Uitkeringen die stoppen in gevangenis
De volgende uitkeringen stoppen als je in de gevangenis zit na uiterlijk 1 maand

- Ziektewet;
- Algemene Ouderdomswet (AOW);
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Algemene nabestaandenwet (Anw)
- Toeslagenwet (TW).
De WW en de bijstandsuitkeringen stoppen direct.
Uitkering bij verblijf in en buiten strafinrichting
Verblijf je voor een gedeelte van je straf buiten de strafinrichting?
Dan kun je wel recht hebben op een uitkering.

Bijvoorbeeld:
- Als je deelneemt aan een programma dat gericht is op resocialisatie;
- als je in een tbs-kliniek verblijft en proefverlof hebt;
- als je veelpleger bent en onder een speciale strafrechtelijke maatregel
valt: plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD);
- als je in een particulier opvanghuis verblijft, zoals het Leger des Heils.
Alsnog stopzetten uitkering

VOORMALIG IRAAKSE RECHTER
VEROORDEELD TOT LANGE STRAF
IN NEDERLAND

Zit je in één van deze situaties en onttrek je je aan de opsluiting?
Dan kan het UWV in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid
de uitkering stopzetten. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je ontsnapt of niet terugkeert
van verlof.

Recht op uitkering gezin gedetineerde
Hebben je gezinsleden niet genoeg inkomsten omdat je naar de gevangenis moet,
dan kunnen zij een bijstandsuitkering aanvragen. Je gezinsleden gaan hiervoor
naar de gemeentelijke sociale dienst.

F.J. Stoker
Den Haag - Vlak voor de Kerst
heeft het Gerechtshof Den Haag
een niet alledaagse verdachte
berecht en veroordeeld tot een
langdurige gevangenisstraf van 66
maanden.
De verdachte was de oud-President
van een Gerecht welke in Irak was
belast met de berechting van verdachten die loyaal waren geweest aan het
regime van de oud-leider van Irak
Saddam Hussein.

De oud-rechter (72) woonde in
Nederland en had zijn schoonzoon in
het kader van een familieconflict internationaal laten signaleren bij Interpol
en diens arrestatie bevolen.
De schoonzoon is daarop in Nijmegen
door een arrestatieteam aangehouden.
Er waren geen onderliggende stukken
op het moment dat de schoonzoon
internationaal werd gesignaleerd. Het
Gerechtshof Den Haag achtte bewezen
dat de oud-rechter in zeer ernstige

mate zijn ambt had misbruikt nu er op
valse gronden een arrestatiebevel was
uitgevaardigd. De oud-rechter zit de
opgelegde straf uit in een gevangenis
in Nederland.

WW en bijstandsuitkering stoppen direct.

VERDWAALD?

Bonjo en haar lidorganisaties
helpen je weer op weg!

deBonjo
februari 2020

Never Lose Hope, Velsen-Noord
Nieuwe Start Ervaringsdeskundigen, Oss
One Legal, Almere
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Sexpoppen, vibrators, film- en videoapparatuur, blote dames aan de muur, niks mag

OVER SEKSUELE BEHOEFTEN EN PROBLEMEN WORDT NIET GESPROKEN
Jaap Brandligt

Vooropgesteld: vrijheidsbeneming
staat in dienst van de voorbereiding
van de terugkeer van de gedetineerde
‘Het beleven en omgaan met seksualiteit in de bajes’, daar gaat het in de samenleving. Dat gezegd hebbende – en we volgen in dit verhaal in
om in een interessant artikel van
Nicole Sommers en Janine Janssen principe Sommers en Janssen – neemt
het niet weg dat een gedetineerde
in Sancties, tijdschrift over strafmaar beperkt toegang heeft tot seksufen en maatregelen. Het is een
ele partners en dat seksuele stimulanvervolgonderzoek op een ondersen uit den boze zijn. Bezoek zonder
zoek van Wurzer- Leenhouts van
toezicht is eigenlijk het enige dat naar
zo’n twintig jaar eerder. Toen was
het beoefenen van seksualiteit verhet een tijd waarin het recht op
beleving van seksualiteit, van posi- wijst. En dan nog onder de condities
die een directeur van een inrichting
tieve vrijheid overheerste. Nu zijn
stelt. Het moet wel gaan om een duurwe beland in een periode waarin
zame relatie. Hoerenbezoek dat kan
beperking van seksualiteit vrijheniet en dat je als gedetineerde in je
den belangrijker is dan erkennen
en beleven. Dat alles onder de vlag pre-detentiefase een duurzame relatie
met verschillende partners kan
van veiligheid in de inrichtingen.
hebben, is niet aan de orde. Overigens:
Opvallend is dat er ontzettend
het onderzoek gaat over de positie van
weinig onderzoek gedaan is in de
mannelijke gedetineerden. Niet van
periode tussen Wurzer-Leenhouts
vrouwen en niet van bijvoorbeeld
en Sommers en Janssen.
transgenders. Het was al zo bij
Onderzoek naar seksualiteit in de
mevrouw mr S.M.Wurzer-Leenhouts,
inrichtingen. Ander onderzoek is
er in voldoende mate. Sommers en rechter-plaatsvervanger en universitair
docent aan de Universiteit van Leiden,
Janssen beperken hun onderzoek
twintig jaar geleden, en het is nog
tot de penitentiaire inrichtingen.
steeds zo: de gedetineerde is afhankeTbs-klinieken vallen buiten hun
lijk van de tolerantie en inspanningen
scope, ook al omdat daar sekvan de overheid, in casu de directeur,
sualiteit een onderdeel van de
om zijn rechten te verwezenlijken.
behandeling kan zijn. Opvallend
overigens is in het onderzoek van
Sommers en Janssen dat ze zich
Website in sexpartners
beperkt hebben tot onderzoek bij
Zo heeft de beroepsrechter in 2016
functionarissen in de inrichtingen. een partner de toegang voor drie
Gedetineerden zijn niet bevraagd. maanden ontzegd omdat zij verdoJe zou dit een manco in het onder- vende middelen in bezit had. De
zoek kunnen noemen.
klager in kwestie werd drie maanden

het dossier goederen van de commissies van toezicht, is dat na te lezen.
Waar de tv-series ‘Vijftig tinten grijs’
en ‘Spuiten en Slikken’ in een verpreutsende samenleving ruimte
bieden, geldt in de inrichtingen een
steeds strakker regime. Ook ingegeven, zeggen de onderzoekers, door
bezuinigen. Maar waar vroeger blote
dames aan de muren waren toegestaan, wordt dat nu als beledigend
voor vrouwelijke medewerkers
beschouwd en dus weg ermee. Er is
wel een vorm van consensus dat meer
vrijheid tot meer ontspanning leidt.
Hoogleraar in Leiden Miranda Boone
stelt dat het vaker toestaan van intiem
bezoek en het opheffen van pornoverbod voor ontspanning zorgt en dus een
goed idee is. Zij vindt ook dat voor
alle beperkingen speciale gronden
moeten worden aangedragen die
verband houden met orde en veiligheid. Zij ziet niet dat beperkingen op
seksueel gebied daar niet onder vallen.
Sommers en Janssen leggen aan het
eind van hun betoog nog wel een
vinger op een zere wond. Personeel
dat is opgevoed om te beheersen moet
nu gaan behandelen en helpen.
Sexpoppen verboden
Ja, en dan de speeltjes. In de blije bui- Daarvoor zijn ze echter te ongeschoold en te laag opgeleid, zeggen de
tenwereld zijn die zeer voorhanden:
vibrators, sekspoppen, film- en video- onderzoekers. En dan in gesprek gaan
apparatuur. Allemaal verboden. Artikel over seksualiteit, dat maakt het niet
4.5.1.sub b. Niet genoemd: pornografi- simpeler. Over seksuele behoeften en
problemen wordt niet gesproken. Niet
sche lectuur, seksspeeltjes, erotische
tussen gedetineerden onderling en niet
cosmetica, erotische kleding. In het
tussen medewerkers en gedetineerden.
algemeen kan gezegd worden dat die
Zo simpel is het. En als in de gesloten
allemaal niet toegestaan worden. In
bezoek zonder toezicht ontzegd.
Sommers en Janssen noemen nog twee
uitspraken (van augustus 2016) waarin
door het overhandigen van bescheiden
moet worden aangetoond dat er sprake
is van een levenspartner. Zonder de
gevraagde bescheiden geen bezoek
zonder toezicht. En wie weegt dat het
bezoek goed is voor de relatie en dus
voor het leven na detentie kan zich
niet beroepen op afdoende richtlijnen.
Het is een kwestie van meten en
wegen door de directeur met alle
gevolgen voor slapende vooroordelen
van dien. Dan moet tegenwoordig het
bezoek ook nog verdiend worden.
Wangedrag levert je geen bezoek op.
Ja, dat kun je de dictatuur van het
systeem noemen. Sommers en Janssen
komen nog wel met een aardig voorbeeld waaruit zou blijken dat er mazen
in het net zitten die niet elke directeur
dicht kan krijgen. Een ex-gedetineerde
bemiddelt via een website in sekspartners tussen gedetineerde mannen en
niet-gedetineerde vrouwen. Volgens
hem was er vraag. Zover is het contactbureau van Bonjo (nog) niet.

Een opblaaspop mag ook niet.

sfeer in de inrichtingen al iets ontstaat
tussen medewerkers en gedetineerden,
dan wordt de medewerker ontslagen
en de gedetineerde overgeplaatst.
Aan het eind constateren de onderzoekers dat ‘seksueel grensoverschrijdend
gedrag en seksuele intimidatie een
voorkomend probleem in der breedte
van de samenleving is’. Over de risico’s en seksuele gezondheid van gedetineerden is nauwelijks iets bekend,
De jeugd van tegenwoordig staat op
scherp. Het zijn bommen die ieder
moment kunnen exploderen.
Maar in een tijd waarin benepenheid
belangrijker is dan ruimdenkendheid
zal het thema in de inrichtingen wel
een taboe blijven.

CIPIER HAD SEKS MET GEVANGENE
Van de redactie
Krimpen aan den IJssel - Een vrouwelijke bewaker van een
gevangenis in Krimpen aan den
IJssel wordt ervan verdacht dat ze
seks heeft gehad met een gedetineerde. Ook zou ze telefoons
en drugs voor hem naar binnen
hebben gesmokkeld.

Zowel de 31-jarige vrouw uit
Lekkerkerk als de 30-jarige gevangene
uit Rotterdam stond vandaag voor de
rechter. Het Openbaar Ministerie eist
tegen beide verdachten twee maanden
cel, meldt de regionale omroep
Rijnmond. De officier van justitie
neemt het de cipier vooral kwalijk dat
ze zich heeft laten omkopen. De twee
verdachten ontkennen dat ze een
relatie met elkaar hadden. Het OM

Als vrijheid de
enige optie is

gelooft dat niet. Volgens de officier
van justitie hadden de twee veel
contact met elkaar en spraken ze onder
meer over een gezamenlijke toekomst.
De zaak kwam aan het licht nadat een
andere gevangene aan de bel had
getrokken. Hij had gezien dat de
vrouw hasj naar binnen smokkelde.
Ook verklaarde hij in de rechtbank dat
de twee verdachten seks met elkaar
hadden in de wc.

Cipier en gedetineerde spraken over gezamenlijke toekomst.

Net als zijn grootvader mr. Max Moszkowicz sr. verdedigt Yehudi Moszkowicz niet
de daad maar de mens achter de verdachte.
mr. Yehudi Moszkowicz werd tweemaal, in 2012 en 2014 door Crimesite Camilleri verkozen tot 3e beste
Nederlandse strafpleiter en weekblad Quote verkoos hem tot een van de 6 meest veelbelovende jonge
advocaten. Enkele spraakmakende zaken die door Yehudi Moszkowicz werden of worden behandeld zijn;

- de moord om levensverzekering,
- de moord op John Smidt te Axel,
- de moord op Haagse Rinus (Satudarah),
- de Utrechtse ontvoering,
- het Andes proces,

Tel: 030 212 0466 • www.moszkowicz-law.nl ((ook
ook pro deo)

- de grootste cocaïnevangst in 2012,
- Future Life miljoenenfraude,
- onderzoek Limonadewesp (mensenhandel)
- ook stond hij leden van de Bruinsma groep bij etc.
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Onterecht Gedetineerd, Zuidwolde
Paard in Nood, Stichting, Brunssum
PI Nieuwegein, Nieuwegein
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Noodkreet van een echtgenote:

‘Ik ben bang dat als Frits eindelijk vrij is, ik dan een
gedeprimeerde, futloze en negatieve man heb’
Diny
Lelystad - Ik zal mezelf even vluchtig voorstellen. Ik ben Diny en ik
ben boos! Ik wil wat meer vertellen
over de werkwijze van de gevangenis in Lelystad als wij het hebben
over het terugkeer- en verlofregelingen. Helaas heb ik van dichtbij
moeten meemaken hoe wij via
allerlei wegen worden geboycot
door de Penitentiaire Inrichting
(PI). Wij zijn al een jaar bezig met
het regelen van het verlof van *Frits
en we zijn nu 13 maanden verder
zonder succes. Begin vorig jaar
kwam de casemanager van Frits
naar hem toe met het ‘grote nieuws’
dat hij mocht faseren. Super goed
nieuws dachten wij, maar helaas
was dit het begin van de hel!
Er werd Frits wel een aantal eisen
opgelegd: boetes afbetalen, werk
regelen, een Cognitieve
Vaardigheidstraining (COFA) volgen
en geen rapporten op je naam hebben.
Frits zat diezelfde week nog bij het
Re-integratiecentrum (RIC) om het
Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB) te bellen in verband met zijn
boetes. Ook heeft hij een motivatie
voor COFA-training moeten schrijven.
Best raar als het je wordt opgelegd en

uiteraard stonden er geen rapporten op
zijn naam. Ook heeft Frits het voor
elkaar gekregen om een leuke baan te
bemachtigen. Hij is zelfs al op sollicitatiegesprek geweest en is direct aangenomen. Je zou denken dat dit allemaal
goed nieuws is, toch?

Boycotten
De aanvraag is verstuurd naar het
Openbaar Ministerie (OM), maar
wederom kwam er een negatief advies
zonder onderbouwing. Als je daarnaar
vraagt, krijg je weinig tot geen gehoor.
Alsof dit niet erg genoeg is, werd Frits
tijdelijk overgeplaatst, omdat zijn
kamer nodig was. Maar hij behield zijn
casemanager met als argument: ‘Ik heb
alles al voor jou in werking gezet dus
ik blijf.’ Als je dit zo leest zou je
denken dat diegene betrokken is bij
Frits, maar niets is minder waar. Deze
casemanager werkt op een hele andere
afdeling en is dus zelden tot niet te zien
op zijn afdeling. Wat doet Frits nu? Hij
blijft haar oproepen via de mail maar ik
denk dat jullie het al kunnen raden…
hier wordt nooit op gereageerd. Ik snap
best dat deze dame het druk heeft, maar
geef dit dan uit handen. Frits heeft
meerdere malen aangevraagd om zijn
dossier door te spelen aan de casemanager van zijn afdeling. Maar helaas

zou dit niet kunnen. En, ja hoor,
wederom geen onderbouwing. Hoe kan
het zo zijn dat mensen die jarenlang
studeren voor bijvoorbeeld ‘social
worker’ zo omgaan met mensen, want
ook gedetineerden zijn mensen. Ze
hebben dan wel iets strafbaars gedaan
maar dat zitten zij nu uit. Het boycotten
van deze mensen is niet nodig en al
helemaal niet acceptabel. Omdat Frits
in de laatste periode van zijn straf zit,
heeft hij recht op verlof. Wij hebben
een adres gevonden waar hij maandelijks naartoe kan om weer te re-integreren. Het is namelijk erg belangrijk dat
langgestrafte wennen aan het weer naar

Keep your heads
up, na regen
komt zonneschijn,
guys!
buiten gaan. Er werd zoals gewoonlijk
een formulier naar dit adres gestuurd,
maar weken later heeft de desbetreffende dame dit nog niet ontvangen. Het
formulier bleek helemaal niet verzonden te zijn. Nogmaals een vertraging
dus. Ik vind het zo frappant dat alles
daar zo misgaat. Gaat dit nu per
ongeluk mis of is dit een grote boycotcomplot in Lelystad. Nou ik gok
zomaar op het tweede!

Allesbehalve chill

‘Hij werd dus letterlijk aan zijn lot over gelaten. Zoek het maar uit’

Ik heb nog een goed voorbeeld. Ik heb
contact met een andere ex-gedetineerde
die pasgeleden is vrijgelaten na drie
jaar gevangen te hebben gezeten. Ook
deze meneer heeft dertien maanden
gewacht na zijn aanvraag (verlof/fasering). Deze meneer is uiteindelijk één
keer met verlof geweest en werd daarna
vrijgelaten met een enkelband. Nu
denken jullie waarschijnlijk, super chil

toch? Nou allesbehalve chil, dit omdat
deze persoon totaal niet heeft kunnen
wennen aan het leven buiten. Hij raakte
in paniek van alle bevindingen buiten.
Hij werd dus letterlijk aan zijn lot over
gelaten. Zoek het maar uit, we zien je
snel weer terug, zullen zij gedacht
hebben. Wat een systeem zeg, hoe kun
je zo zijn? Gaat dit nu puur en alleen
om het geld? Het is namelijk bewezen
dat re-integratie zo ontzettend belangrijk is voor langgestraften. Er komt
namelijk zo veel op je af als je weer
eenmaal buiten bent na zo’n lange tijd.
Iedereen is ervan op de hoogte dat er
ontzettend veel wordt verdiend op
gevangenen, dus is dit dan echt hun
tactiek? Een aantal dagen geleden
kwam de casemanager helemaal opgewonden naar Frits met als mededeling:
ik moet jou straks spreken. Frits belde
mij direct en gaf aan dat er waarschijnlijk goed nieuws is voor ons. We zijn
nu één week verder en mevrouw de
casemanager is nergens te bekennen.
Dit is niet de eerste keer, maar zeker de
tweeëntwintigste keer. Het is zo ontzettend frustrerend waardoor ik snap dat
de percentages wat betreft depressies

Hoe vaak lezen
wij niet verhalen
in de krant dat
een gedetineerde
zichzelf heeft
verhangen in de
cel of zijn polsen
heeft
doorgesneden?

zo hoog liggen binnen het gevangenisleven. De fouten die zij keer op keer
maken zijn zo verdacht. Het ‘leuke’
ervan is dat je er niets aan kunt doen. Je
kan een klacht indienen, maar daar
wordt niets mee gedaan. Ze dekken
zich keurig netjes in, oftewel: ‘You’re
fucked up!’

Verhangen
Ik zie aan Frits dat hij meer en meer
geïsoleerd raakt, ook al probeert hij dit
goed te verbergen. Het continue
worden genegeerd en het slechte
nieuws dat de hele tijd maar blijft,
komen zonder dat dit onderbouwd is,
raakt hem diep. Ik merk dat de gevangenis niet doet aan onderbouwen. Wat
zij zeggen is wat het is en daar moet je
het maar mee doen, punt uit! Ik ben
bang dat als Frits eindelijk vrij is, ik
dan een gedeprimeerde, futloze en
negatieve man heb. Hoe kan het zijn
dat ik dit wel zie, terwijl ik hem maar
één per week één uurtje zie, en de
mensen die hem dagelijks zien niet? Ze
zullen het waarschijnlijk wel zien, maar
geen zin hebben om er iets mee te
doen. Hoe vaak lezen wij verhalen in
de krant dat een gedetineerde zichzelf
heeft verhangen in de cel of zijn polsen
heeft doorgesneden? Ik voel zo ontzettend mee met diegene die net als Frits
al een jaar of langer aan het strijden
zijn voor fasering of verlof. Onthoud
goed dat er licht is aan het einde van de
tunnel, het komt goed met jullie! Laat
deze mensen niet de oorzaak zijn van
jullie gemoedstoestand. Ik weet dat dit
makkelijker gezegd dan gedaan is,
maar zij mogen niet de reden zijn van
jullie breken! Er komt een dag dat je
weer heerlijk bij je familie kunt zijn en
dit allemaal achter je kan laten. Keep
your heads up, na regen komt zonneschijn, guys!
*Frits is niet zijn echte naam. Naam
auteur bekend bij de redactie.

Opnieuw Amsterdamse crimineel in Dubaï opgepakt
Dubaï - De Amsterdamse crimineel Khalid J. (35) die in verband
wordt gebracht met meerdere
moorden in de onderwereld, is
in Dubaï gearresteerd. Justitie
beschuldigt hem van lidmaatschap
van een criminele organisatie die
liquidaties liet plegen, aldus Het
Parool op basis van bronnen. Het
Openbaar Ministerie doet in het
belang van het onderzoek geen
uitspraken over de arrestatie,
maar ontkent die niet. Meerdere
bronnen zeggen tegen Het Parool
dat J. in gezelschap van nog zeker
één andere Amsterdamse crimineel
is opgepakt.
Khalid J., uit Amsterdam-Zuid, zou
van december 2013 tot december 2014
een belangrijke rol hebben gespeeld bij

een moordcommando waarvan tien
Amsterdamse criminelen terechtstaan.
Het moordcommando zou achter de
liquidatie zitten van Alexander Gillis
(20 februari 2014), het plan diens neef
te liquideren, de vergismoord op
Stefan Regalo Eggermont (13 juli
2014) en de moord op Iraniër Massod
Amin Hosseini (3 september 2014). J.
wordt volgens de Amsterdamse krant
vooralsnog niet verdacht van deze
liquidaties, maar van lidmaatschap van
de criminele organisatie.

Beruchte ontmoeting
Op 31 oktober 2012 werd Khalid J.
met Dennis L. en de inmiddels geliquideerde criminelen Gwenette Martha en
Inchomar Balentien op de Dam opgepakt omdat ze van plan zouden zijn

geweest om crimineel Benaouf A. te
liquideren. In 2014 hoorde J. drie jaar
cel tegen zich eisen, maar hij werd uiteindelijk vrijgesproken wegens gebrek
aan bewijs. Wel werd hij veroordeeld
voor wapenbezit. In 2016 werden
Khalid J. en de beruchte Amsterdamse
crimineel Naoufal ‘Noffel’ F. vrijgesproken van geweldpleging tijdens een
wilde vechtpartij in club Jimmy Woo
op 5 oktober 2012. Het is de tweede
keer dat in Dubaï een Nederlandse crimineel wordt opgepakt. In december
werd Ridouan Taghi aangehouden die
inmiddels vastzit in de PI Vught.

Dubaï geliefd bij criminelen.

Platform Kocon, Katwijk
PrisonLAW, Amsterdam
RESO, Amsterdam
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Wel of niet kerst vieren bij je familie?

DIEPE BUIGING NAAR DE RECHTBANK
Lucy Oldenburg
Zaandam - Als advocaat maar
zeker als mens realiseer ik mij hoe
ontzettend zwaar het is om met de
kerst in de gevangenis te moeten
zitten. De kerst niet kunnen doorbrengen met je familie. Soms
kunnen wij daar als advocaat niets
aan doen, helaas, maar soms kun
je er dus wel iets aan doen. En dat
gebeurde in mijn praktijk met
twee clienten vlak voor de kerst.
H. heeft jaren in een tbs-kliniek
gezeten en is vorig jaar met voorwaarden onder toezicht van de reclassering
gekomen. Hoewel de officier van justitie in hoger beroep was gegaan tegen
die uitspraak vond het Hof Arnhem
dat H. de kans moest krijgen en
minder gevaarlijk was. De officier
haalde dus bakzeil.
H. mocht al jaren onbegeleid op
bezoek bij zijn familie en bracht daar
ook de kerst door. Familie die o zo
belangrijk is wanneer je weer vrijkomt. Maar toen kwam er een kink in
de kabel. De reclassering wilde in september 2019 op huisbezoek bij de
familie van H. Tijdens dit huisbezoek
was er onenigheid geweest tussen de
reclassering en de familie van H. De
reclassering voelde zich bedreigd. Ze
deden hiervan geen aangifte, dus die
bedreiging stond niet vast. H. ontkende dat er zou zijn bedreigd. Maar
de gevolgen voor H. waren groot. De
reclassering had spoedoverleg met de
officier van justitie, dezelfde die so
wie so vond dat H. nog in de tbs met

dwangverpleging moest zitten, maar
het hoger beroep had verloren
.

‘Family-life’

Je kunt dus wel raden wat er gebeurde.
De officier bepaalde dat de voorwaarden waaronder H. naar buiten mocht
veranderd moesten worden en dat hij
niet meer naar zijn familie op bezoek
mocht en dat zijn familie hem ook niet
meer mocht bezoeken. Dus ook niet
meer naar zijn andere familie waar
nog nooit iets was voorgevallen. Een
drama voor H. die zijn familie zo
nodig had en voor mij als zijn advocaat een grove schending van het recht
op ‘family-life’.

H. mocht dus de
kerst met zijn
familie
doorbrengen
Ik diende een verzoek bij de rechtbank
in tot wijziging van de voorwaarden.
Ik vond dat een onafhankelijk rechter
moest beslissen of dit redelijk was.
Ik kon mij niet voorstellen dat een
rechter dit zou accepteren. Dit kon en
mocht niet gebeuren. De kerst kwam
eraan en het zou betekenen dat H.
geen kerst kon vieren bij zijn familie.
Hoe gemeen en onredelijk. De voorzitter van de rechtbank raakte ervan
overtuigd dat de zitting moest plaatsvinden voor de kerst. En dit gebeurde

ook. Het was erop of eronder. H. was
er en zijn familie zat in de zaal.
Iedereen was heel emotioneel en in
grote spanning wat de rechtbank zou
beslissen. Wel of niet kerst vieren bij
je familie?
De rechtbank oordeelde: ‘Uit het
onderzoek in raadkamer is gebleken
dat de ter beschikking gestelde belang
heeft bij familiecontact en dat in het
verleden bezoeken bij de familie in V.
geen incidenten hebben opgeleverd,
gelet hierop mag u naar uw familie in
V.’ H. mocht dus de kerst met zijn
familie doorbrengen. Gerechtigheid
geschiedde.

Verzoek bot afgewezen
Op 10 december word ik in paniek
gebeld door de vriendin van C. die
ook de moeder is van hun dochtertje
van 2 jaar. C. was opgepakt door de
politie omdat hij 160 uur van zijn
taakstraf niet goed had uitgevoerd en
moest nu tachtig dagen zitten. Wat een
drama, dacht ik. Wat was er aan de
hand? Wat bleek?
C. had in een aantal zaken een taakstraf opgelegd gekregen. Hij had
inmiddels al tweehonderd uur goed
uitgevoerd maar had gezondheidsproblemen waardoor hij niet in staat was
de rest goed uit te voeren. Hij had
pijn, moest geopereerd worden en kon
niet meer.
Reden genoeg voor mij om aan de
officier van justitie schorsing te vragen
wegens zwaarwegende omstandigheden. Maar de officier vond dat dat
helemaal niet zo was en wees mijn

De rechtbank
vond dat C. erg
zijn best had
gedaan
verzoek bot af. Dan maar naar de
rechtbank dacht ik, maar de kerst
kwam eraan en de agenda’s van rechters zijn dan al vol met allemaal
zaken. De kans was heel klein dat ze
nog een zitting zouden plannen voor
de kerst. Na veel gebel en uitleg met
de rechtbank kwam er toch een zitting
4 dagen voor de kerst. Het was weer
erop of eronder.

Advocaat Lucy Oldenburg.

In tranen
C. vertelde tijdens de zitting hoe
zwaar het voor hem was geweest het
afgelopen jaar. Hij had de zorg over
zijn dochtertje, moest geopereerd
worden, had veel pijn en moest ook
nog die loodzware taakstraf uitvoeren.
Het was hem allemaal te veel geworden. Het was niet dat hij niet wilde,
maar hij kon niet meer. Tijdens de
zitting brak C. in tranen uit. Ook ik
werd emotioneel van het onrecht dat
C. nu in de cel zat en dus niet bij zijn
familie kon zijn en niet voor zijn
dochtertje kon zorgen. Ik kon mij niet
voorstellen dat de rechters hem niet
naar huis zouden laten gaan en nog
een kans zouden geven. 		
Na lang beraad kwamen de rechters
terug en deden meteen uitspraak. In

spanning wachtte C. en ik hun oordeel
af. De rechtbank vond dat C. erg zijn
best had gedaan om in ieder geval al
tweehonderd uur van zijn taakstraf te
hebben voltooid. Ze zeiden dat hij
naar huis mocht. Wat een opluchting.
En wat waren wij blij!
Maar het mooiste kwam nog en daar
maak ik als advocaat een diepe
buiging voor naar de rechtbank. Ze
zeiden ook dat hij de resterende 160
uur taakstraf niet meer hoefde te doen.
Hij had genoeg zijn best gedaan. Het
was genoeg voor C. vonden zij. C.
mocht de kerst als vrij man doorbrengen met zijn familie. Wat een geweldige uitspraak! Nu kon ik met een
gerust hart naar huis.

Aanhouding 19-jarige in Zwolse schietpartij
Zwolle - De politie heeft dinsdag de
19-jarige Merdan I. aangehouden
op verdenking van betrokkenheid
bij de liquidatiepoging op Idris
M. (26), in september in Zwolle.
Dat meldde onlangs dagblad De
Stentor.
I. had eerder bekend geschoten te
hebben maar deed dat later af als
‘stoerdoenerij’. Naast Merdan I. is
een tweede verdachte opgepakt.

In september vorig jaar werd Idris M.
beschoten. De broers Idris en Abas M.
zitten sinds afgelopen najaar zelf ook
in voorlopige hechtenis in een onderzoek naar een liquidatiepoging in
Zwolle in 2016. De Stentor beschikt
over verklaringen die over de schietpartij in Stadshagen zijn afgelegd.
Merdan I., alias ‘De Lange’zou tegen
zijn vriend Rinel P. hebben bekend dat
hij Idris heeft beschoten. Tegenover de

politie doet Merdan dat verhaal af als
‘stoerdoenerij’.
Merdan I. heeft zich op de avond na de
schietpartij gemeld bij het politiebureau waar hij verklaarde de opdracht te
hebben gekregen van Idris M. om een
andere man, Emin Y. voor vijfduizend
euro te liquideren. Merdan I. zegt te
hebben besloten om Emin Y. niet te
liquideren maar juist in te lichten over
de plannen. Op de telefoon van I. heeft

Zit uw ISD-maatregel muurvast?
Vraag nu snel een rechtbanktoetsing aan door mr drs F.G.J. Staals,
strafrecht advocaat & gedragswetenschapper te Amsterdam
Mobiel nummer: 06.10913855

BEL BONJO
GRATIS!
0800
3334446

de politie berichten over handel in
wapens en bankpassen gevonden en
ook video’s van mannen met automatische wapens. Op het politiebureau
heeft Merdan I. over Idris en Abas M.
verteld: ‘Ze zullen me afmaken als ze
de kans krijgen.’
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Dagboek van een vrijwilliger

PRATEN VOOR DE VUIST WEG OVER THUIS,
WERK, VROUW EN DOCHTER
gaan ze allemaal tegelijk de zaal in, dit
keer ook met een paar kleine kinderen.
Middelburg - Het is een mistige dag Iedereen krijgt een houten bordje met
een nummer van een gereserveerde
en langzaam duikt na Roosendaal
tafel. Aan beide kanten van de zaal zit
het Zeeuwse landschap op in de
een bewaker om toezicht te houden.
grijze flarden, onderweg naar PI
Het is even wennen, want tijdens het
Torentijd in Middelburg. Het is
bezoek gebeurt er van alles, er wordt
een kleine inrichting die aan de
omhelsd, gelachen, gehuild, en er
rand van een woonwijk achter het
liep iemand scheldend de deur uit.
station staat. De ingang is in een
Sommigen praten luid, anderen fluisteroodstenen gebouw, ervoor staan
twee bankjes en een kunstwerk. In ren, de gesprekken zijn vrolijk, serieus
Torentijd is geen kamer voor amb- of gespannen. Er heerst een naar de
omstandigheden prettige sfeer.
telijk bezoek beschikbaar, zoals in
de andere inrichtingen. Voor het
eerst een gesprek op zaal tegelijk
‘Blij van lekker eten’
met andere gedetineerden en hun
Voor gedetineerde S. is tafel 5 gereserbezoekers.
veerd. Hij zit hier al enige tijd opgesloHet is heel anders wanneer je als
ten, met een onderbreking van een paar
gewoon bezoeker bij een gedetineerde maanden door een herziening van zijn
in een PI langs gaat, in plaats van als
strafzaak. Hij werd echter weer opgevrijwilliger. De vrijwilligers gaan
pakt voor nieuw onderzoek naar zijn
meestal in de kamers voor ‘ambtelijk
zaak en wacht nu op een nieuwe uitbezoek’, onder anderen advocaten.
spraak. Het is niet duidelijk hoe lang
De familie en vrienden gaan naar een
dat zal zijn. S. denkt dat het nog
gemeenschappelijke bezoekersruimte. ‘maanden of zelfs een jaar kan duren’
De toelatingsvoorwaarden zijn min
dat hij in gijzeling wordt gehouden.
of meer hetzelfde, maar ambtelijk
S. vertelt dat hij in de keuken werkt
bezoek is niet aan vaste tijden gebonvoor de dagelijkse maaltijden van de
den. Voor het reguliere bezoek zijn
180 gevangenen. Middelburg is een
er in Middelburg vaste bezoektijden.
van de weinige PI’s waar nog ter
De gedetineerde moet de naam van
plekke het eten wordt gemaakt, en het
de bezoeker op zijn bezoeklijst laten
is dan ook een populaire plek, zeker
plaatsen. Nadat de bezoekers met z’n
voor degenen die langer moet zitten.
allen in een kamertje gewacht hebben, Er wordt volgens S. geregeld
Ronald Bos

PI Torentijd populair onder gedetineerden.

overplaatsing aangevraagd. De keuken
wordt bemand door personeel van het
toeleveringsbedrijf Sedexo, samen met
gedetineerden. (Zie ook het artikel
over eten in de gevangenis en Sedexo
op pagina 2). Vorig jaar december
hadden ze een koud buffet bereid voor
alle gevangenen, niet op cel maar aan
tafels op de afdelingen, ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de PI. Dat
was een groot succes, geen ongeregeldheden. ‘Iedereen wordt blij van
lekker eten,’ zegt S.

‘Ruimte in het hoofd’

Buitenkunst voor de deur van PI Torentijd.

S. heeft een paar weken elders gezeten,
waar hij het voor het eten ook moest
doen met de bekende ‘zwarte bakken’,
de kant-en-klaar maaltijden. Hij vindt
die maaltijden voor een paar keer niet
slecht, maar iedere dag zou volgens S.
een ramp zijn. S. heeft geen klachten,
hij zit alleen wat ver weg voor bezoek
uit zijn eigen omgeving in de
Randstad. Hij is daarom blij met het
bezoek van een vrijwilliger. We praten
voor de vuist weg over allerlei onderwerpen. Over zijn werk, zijn huis, zijn
vrouw, en zijn dochter. Beiden

verblijven nu in het buitenland. De tijd
in de bajes gaat voor het grootste deel
op aan het bereiden van de maaltijden,
hij doet het graag want het geeft hem
wat ‘ruimte in zijn hoofd’. Een hele
dag alleen op cel is te zwaar. Na het
bezoek schrijf ik op een bankje voor
het gebouw mijn stukje en kijk uit op
het kunstwerk bij de ingang. Een verzameling abstracte vormen voor een
meditatief moment van de bezoekers.
Bij de receptie van Torentijd weten ze
niet wie de kunstenaar is, maar ze gaan
het uitzoeken.

Zie ook pagina 20

Kracht
Ik heb de kracht
In mezelf gevonden
De kracht om
Van mezelf te houden
De kracht om
Mezelf te vergeven
De kracht om
Mezelf te accepteren
De kracht om
Een nieuwe weg in te slaan
De kracht om
In mezelf te geloven
De kracht om
Mijn fouten toe te geven
De kracht om
Open te staan voor
nieuwe dingen
De kracht om
Stil te staan bij
Wat ik allemaal heb
Mee moeten maken
in mijn leven
Dennis Zegers
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Stichting de Zijderups, Almere
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Laatste jaren veel onderzoek naar functioneren brein

VREEMD! IEMAND WORDT GESTRAFT VOOR
IETS DAT HIJ NIMMER HEEFT GEWILD
Willem Jan Ausma
Utrecht - De dood is onomkeerbaar. Dat besef komt altijd te laat
bij degenen die een ander van het
leven hebben beroofd. Toch is de
mens in staat is om een geliefde van
het leven te beroven. Soms met het
volle verstand maar meestal in een
vlaag van verstandsverbijstering.
Hoe bestraf je zo’n daad buiten
zinnen? Overmand door emoties
wordt het zwart voor de ogen en
is de ratio verdwenen. Eenmaal bij
zinnen is er spijt en berouw. Omdat
ze dit niet hebben gewild. Op enig
moment zijn ze de controle over
zichzelf verloren. Het zijn mensen
als jij en ik die door een samenloop
van omstandigheden een soort van
kortsluiting in de hersenen krijgen
en zichzelf niet meer in de hand
hebben. Ze raken buiten zinnen en
als ze weer zijn teruggekeerd in de
realiteit komt het besef dat ze iets
verschrikkelijks hebben gedaan.
Is er dan sprake van een vrije wil?
Het gaat niet om moord. Er is geen
sprake van voorbedachte rade
maar van een tijdelijke stoornis
van de hersenfunctie. Kun je dan
stellen dat het doden van een ander
waarvan je het nimmer hebt gewild
de dader volledig is toe te rekenen?
Rechters hanteren het volgende uitgangspunt: ‘Een eventuele geestelijke
stoornis bij een verdachte staat het
aannemen van (voorwaardelijk) opzet
niet in de weg. Een bewezenverklaring

Er moet wel
sprake zijn
geweest van een
tijdelijke stoornis,
anders zou het
feit nooit
gepleegd zijn

Voortdurend onderzoek naar het brein (Foto: Fysio Sint Michielsgestel)

van opzet kan namelijk alleen dan niet
worden aangenomen als bij de verdachte ten tijde van het handelen ieder
inzicht in de draagwijdte van de gedragingen en de gevolgen daarvan zou
hebben ontbroken. Daarvan zal slechts
bij hoge uitzondering sprake zijn.’

Ontoerekeningsvatbaar
Als een dader in een psychose geraakt
en een ander van het leven berooft,
wordt deze ontoerekeningsvatbaar
bevonden. Er wordt dan geen gevangenisstraf opgelegd maar een maatregel in
de vorm van een gedwongen behandeling. Maar als er geen aanwijsbare
stoornis wordt geconstateerd of iemand

Het zijn immers
doodgewone
mensen die
oprecht spijt
hebben van hun
onomkeerbare
handelen
slechts in mindere mate ontoerekeningsvatbaar wordt bevonden volgt er

van handelen ook niet heeft kunnen
overzien, zijn de straffen veel te hoog.
Voor nabestaanden geldt veelal het uitgangspunt dat geen enkele straf hoog
genoeg is.

Doodgewone mensen

In veel gevallen is echter ook het leven
van de dader in sterk negatieve zin aangetast. Soms gaan rechters er wel in
mee dat er vanuit een opwelling is
gehandeld en krijgt de dader enige clementie. Maar als er sprake is geweest
van een tijdelijke stoornis in de hersenen zowel dader als de maatschappij
wel een gevangenisstraf al dan niet
meer baat heeft bij een behandeling om
gecombineerd met een dwangverplete voorkomen dat hij of zij ooit weer het
ging. Zo is dat in ons rechtssysteem
zover laat komen dat de emoties de
vastgelegd. Een tijdelijke stoornis van
overhand nemen. Een soortement van
de hersenen maakt volgens de meeste
herprogrammering van de hersenen om
deskundigen iemand niet ontoerekeanders om te leren gaan met bepaalde
ningsvatbaar en dus legt de rechter een
situaties. Het zijn immers doodgewone
gevangenisstraf op. De straf dient als
mensen die oprecht spijt hebben van
vergelding en de behandeling ter voorhun onomkeerbare handelen. Goede
koming van herhaling. Vreemd eigenvaders of moeders voor hun kinderen,
lijk dat iemand dan wel wordt gestraft
fijne collega’s op de werkvloer en
voor iets dat hij nimmer heeft gewild.
mensen met het hart op de juiste plaats.
Er moet wel sprake zijn geweest van
De laatste jaren is er veel onderzoek
een tijdelijke stoornis, anders zou het
gedaan naar het functioneren van ons
feit nooit gepleegd zijn. Het is daarom
brein. Daaruit kan geconcludeerd
aannemelijk dat als verdachte in zijn
worden dat er bij niet alle doen en laten
normale doen was geweest en daadwer- sprake is van een vrije wil. Er zou dan
kelijk de gelegenheid had gehad om na ook voor dit soort zaken minder zwaar
te denken over zijn daad en de gevolgen moeten worden bestraft en een behanervan, dit verdriet zichzelf en andere
deling voor alle betrokkenen meer
nabestaanden zou hebben bespaard en
soelaas biedt.
dus het slachtoffer niet zou hebben
gedood. Voor een dader die de gevolgen Willem Jan Ausma is
niet heeft gewild en dus op het moment strafrechtadvocaat

Crimineel onvindbaar na doorknippen enkelband
Rotterdam - De beruchte
Rotterdamse crimineel Cor P. (36),
die levenslang boven het hoofd
hing wegens moord, is onvindbaar.
Volgens justitie zou hij zijn enkelband hebben doorgeknipt.
P. had onlangs aanwezig moeten zijn in
de rechtbank in Rotterdam. Daar
diende een zaak tegen het viertal

‘tattookillers’, waaronder Cor P., die er
van worden verdacht in 2009 de
Enschedeër Onno Kuut te hebben vermoord. Justitie vermoedt dat P. is ontkomen naar het buitenland.
De ‘tattookillers’ was een groep van
negen à tien man die in opdracht liquidaties uitvoerde in het criminele

milieu. Hun bijnaam danken ze aan de
Chinese karakters die ze op hun rug
hebben getatoeëerd, die ‘Wees
Gedienstig’ betekenen. Ook de gedode
Onno Kuut zou een lid van de ‘tattookillers’ zijn geweest.
In 2018 kreeg P. een enkelband om
nadat hij voorwaardelijk was
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vrijgelaten uit de gevangenis waar hij
een straf uitzat voor zijn poging een
Amsterdamse crimineel te liquideren.
In de zaak van Onno Kuut eiste justitie
vorig jaar levenslang tegen P. en zijn
drie medeverdachten, onder wie zijn
jongere broer Brian. Inmiddels heeft
de politie een opsporingsbericht voor
P. uitgegeven. P. zou

vuurwapengevaarlijk zijn en mogelijk
gebruikmaken van een schuilnaam.
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Klagen om te klagen

Steeds meer klachten over allerlei futiele zaken
Bregje Veltman
Leiden - Voor gedetineerden
bestaat sinds 1977 de mogelijkheid om een klacht in te dienen
over de gevangenis waarin zij
verblijven. De klacht kan betrekking hebben op de dienstverlening
van het gevangenispersoneel
of op andere zaken binnen de
gevangenismuren. Vervolgens
zullen de klachten terechtkomen
bij Commissies van Toezicht (CvT’s)
die deze in behandeling nemen.
In 2013 ontvingen de CvT’s 20.217
klachten, het aantal instromende
gedetineerden bedroeg dat jaar
39.653. Het aantal klachten is
toegenomen naar 21.341 in 2018,
in dat jaar stroomden 30.854
gedetineerden in. Vanwege het
ingrijpende karakter van vrijheidsbenemende sancties lijkt het
klachtrecht een belangrijk onderdeel te zijn van de rechtspositie
van gedetineerden. Gedetineerden
maken echter vaak misbruik van
dit essentiële recht waardoor het
wordt uitgehold.
De toename van het aantal beklag- en
beroepszaken is opvallend vanwege de
gelijktijdige afname van de gevangenispopulatie. Een mogelijke verklaring
hiervoor is de combinatie van onvoldoende personeel en hoge werkdruk.
Door capaciteitsgebrek in justitiële
inrichtingen houden medewerkers
onvoldoende tijd over voor de bejegening van gedetineerden die daar op
hun beurt over klagen. Dit werkt als
een vicieuze cirkel omdat klachten tijd
en aandacht van gevangenismedewerkers vereisen wat weer ten koste gaat
van de bejegening. De geconstateerde
‘klagen-om-te-klagen-cultuur’ wordt
uitgebreid behandeld in het recent verschenen adviesrapport ‘Spanning in
detentie’ van De Raad voor
Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ).

geklaagd over allerlei futiele zaken. Zo
zouden gedetineerden hun ontevredenheid over het eten uiten in klachten
aangaande de kwaliteit van supermarktproducten en de hoeveelheid
broodbeleg. Een goedbedoeld kerstdiner in de gevangenis resulteerde in
zo’n 100 klachten over koud eten.
Gedetineerden lijken hierbij een legalistische benadering van het klachtrecht aan te houden waarbij zij uitgaan
van de letter van de wet en niet van de
geest hiervan. De hiervoor genoemde
klachten betreffen namelijk weliswaar
zaken die zich afspelen binnen de

Een goedbedoeld
kerstdiner in
de gevangenis
resulteerde in
zo’n 100
klachten over
koud eten
gevangenismuren, maar zijn lang niet
altijd toe te wijzen aan gevangenismedewerkers die hier vervolgens verandering in kunnen brengen. Een
extreem geval betreft vier gedetineerden die binnen een jaar samen zo’n
250 beroepszaken veroorzaakten.
Daarnaast diende één gedetineerde
binnen een dag 50 beroepszaken in bij
de RSJ. Nu dit beroepszaken betreft
zal het aantal klachten bij CvT’s ongetwijfeld vele malen hoger zijn.
Doordat steeds meer gedetineerden
zich beklagen over allerlei mogelijke
zaken ontstaan langere doorlooptijden
waar legitieme klachten onder te lijden
hebben. Klachten kunnen hierdoor
vaak niet binnen de wettelijke termijnen worden afgedaan.

Goedbedoeld kerstdiner

Alternatieve werkwijzen

Hoewel klachten elementaire zaken als
verlofverlening en geweldsincidenten
kunnen betreffen, wordt steeds vaker

Vanuit verschillende hoeken wordt op
de futiele klachten van gedetineerden
en de daarmee samenhangende

problematiek gereageerd. In het eerder
aangehaalde RSJ-rapport worden
enkele adviezen gegeven met betrekking tot de klachtenproblematiek. Zo
zou er via een heroriëntatie van het
takenpakket van gevangenismedewerkers voor gezorgd kunnen worden dat
zij meer tijd hebben voor de bejegening van gedetineerden. Daarnaast is
adequate registratie van geweld tegenover gedetineerden en personeel in
gevangenissen van belang zodat
hiervan een goed beeld ontstaat.
Daarmee samenhangend wordt geïntensiveerde vervolging van gedetineerden die geweld plegen tegen personeel
geadviseerd. Afsluitend worden enkele
pilots overwogen met betrekking tot
het heffen van griffierechten en het
instellen van een informele, interne
klachtenprocedure. Mogelijk dragen
dergelijke pilots bij aan het terugdringen van het aantal futiele klachten.
PVV’er Markuszower stelt dat gedetineerden met het klachtrecht te veel
vrijheid hebben en pleit voor afschaffing van dit recht. Minister Sander
Dekker van Rechtsbescherming heeft
laten weten dat hij laat verkennen of er
alternatieve werkwijzen denkbaar zijn
om het aantal futiele klachten een halt
toe te roepen. Zo spreekt hij over een
proef waarin klachtenbehandeling bij
een rechter geld gaat kosten.

Lukraak klagen
Dat een deel van de gedetineerden
misbruik maakt van het klachtrecht is
overigens niet geheel nieuw. De problematiek werd in 2013 ook al eens
uitgebreid besproken toen bleek dat
gevangenissen jaarlijks tonnen kwijt
waren vanwege steeds vaker klagende
gedetineerden. Verder bleek dat van
elke honderd klachten zo’n vijf
gegrond werden verklaard. Klachten
betroffen onder andere de kleur van
balpennen en ook toen al de hoeveelheid broodbeleg. Destijds werden
onder andere het versoberde gevangisregime en het mondiger worden van
gedetineerden als redenen gegeven
voor lukraak klagen. Ook toen werd al
gepleit voor inperking van het klachtrecht. Vraag is dan ook in hoeverre de

Bregje Veltman is criminologe en lid van deBonjoredactie
(Tekening Minke Veltman)

aanpak van de vergelijkbare huidige
problematiek erin zal slagen om deze
de kop in te drukken.
Afschaffing van het klachtrecht lijkt
een te radicale beslissing.
Vrijheidsbeneming maakt dusdanig
inbreuk op bepaalde grondrechten dat
gedetineerden over de mogelijkheid
moeten beschikken om klachten in te
dienen. Desondanks is aanscherping

Klachten
betroffen onder
andere de kleur
van balpennen en
ook de hoeveelheid broodbeleg
van het recht gewenst om het aantal
klachten in het gareel te houden. Een
mogelijke oplossing is het indelen van
klachten in categorieën op basis van
prioriteit. Op grond hiervan kan een
geweldsklacht eerder behandeld
worden dan een klacht over de kleur

van een balpen. Daarnaast lijkt het
doseren van de klachten wenselijk
door een maximum in te stellen voor
het aantal klachten dat gedetineerden
in kunnen dienen, bijvoorbeeld één per
week. Dit zijn slechts enkele suggesties, gehoor geven aan de door de RSJ
opgestelde adviezen lijkt in ieder geval
een goed begin.

Jij
Je mooie stralende ogen
Geven mij het gevoel
Dat je recht in mijn
hart kan kijken
Hoe kan je zulke
intense liefde ontwijken?
Al zouden ze alle
goud op aarde betalen
Ze kunnen je nooit meer uit mij
leven weghalen
Want jij bent de motivatie
Om nu alles uit het
leven te halen
Jan van Asselt,
PI Alphen november 2019
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Bruggen slaan naar gezondere leefomgeving

IN DESERTATIE VAN JENNIFERERVARINGSDESKUNDI
DOEKHIE GAAT
HET OM VERANDERING VAN HET
‘CRIMINELE IK’
OPMARS
Jaap Brandligt

gelukkig,’ zegt hij. Terug naar het
onderzoek. Doekhie noemt drie dimensies van desistance: de afwezigheid
Leiden - Op bezoek bij Jennifer
van crimineel gedrag, identiteitsveranDoekhie op de universiteit in
Leiden. Doekhie is recent gepromo- dering van wat zij een crimineel zelf
noemt naar een conventioneel zelf en
veerd op – wat heet – desistance.
Nu ben ik enigszins allergisch voor steun en erkenning van anderen bij je
poging om op het rechte pad te blijven.
de waaier aan termen die over ons
heen komt en dan ook nog in het
Engels. Maar goed. Ik had het met
Huisje, boompje, beestje
haar over desistance dus, maar dat
Doekhie zegt in de samenvatting van
uiteraard in het brede verband van haar onderzoek: ‘Langer gestrafte
ophouden met criminaliteit. Een
gedetineerden zijn veroordeeld voor
aardige bijkomstigheid was dat
meer ernstige criminaliteit met vaak
ongeveer op het moment dat ik
grote impact op de samenleving. Het is
met Jennifer Doekhie sprak van de daarom van belang meer te weten te
Raad voor Strafrechtstoepassing en komen over hun terugkeer naar de
Jeugdbescherming (RSJ) het advies samenleving na detentie en het proces
‘Spanning in detentie’ verscheen.
van stoppen met criminaliteit, zodat
In dat advies beschrijft de RSJ hoe
eventuele beleidsmaatregelen zowel in
ontwikkelingen in het gevangenis- detentie als na vrijlating dit proces
wezen de ambitie van de minister
mogelijk specifieker zouden kunnen
om succesvol te re-integreren
onder druk zet. Maar eerst terug
naar Doekhie. Desistance en recidive. Is dat niet eigenlijk hetzelfde?
‘Neen, er is geen tegenstelling,'
zegt Doekhie, ‘maar desistance is
meer dan het niet meer plegen van
delicten. Het gaat bij desistance om
iets breders, om verandering van
identiteit. Verandering van het ‘criminele ik’, noemt zij het.
ondersteunen.’ En dan komt in de bajes
In de dissertatie komt ene Wessel aan
‘kiezen voor verandering’ in beeld en
het woord. Hij was zijn vader aangena de bajes de reclassering. Bij kiezen
vallen met een wapen, nadat hij al
voor verandering gaat het in essentie
jaren met drank, cocaïne en xtc in de
om ‘wat iemand van zichzelf vindt’. In
weer was geweest. Zijn geld verdiende haar proefschrift heeft ze het over conhij met het dealen van drugs die hij van ventionele doelen. We noemen dat in
zijn vader jatte. Na het uitzitten van de de wandelgangen huisje, boompje,
straf voor poging tot moord kwam hij
beestje. Dat wil eigenlijk bijna iederweer in de bajes voor een poging tot
een wel. In de bajes nog ‘oppervlakkig,
doodslag. Eenmaal weer buiten had hij vaag en weinig omvattend, maar
moeite zich aan te passen aan het niet- eenmaal buiten concreter als iemand
criminele leven. Hij sloopte zijn enkel- wordt uitgenodigd voor een sollicitatieband en ging daardoor weer naar
gesprek, een cursus kan gaan volgen,
binnen Hij is tevreden met zijn leven
een kind op komst is. Maar er zijn er
binnen. Overzichtelijk. ‘Ik ben
ook, en die kwam Doekhie ook in haar

Hij is tevreden
met zijn leven
binnen.
Overzichtelijk

onderzoek tegen die onverkort zeggen
door te gaan met misdrijven. ‘Het
levert status op, we kunnen voor het
gezin zorgen. Wat we krijgen uit de criminele wereld, kan de legitieme wereld
ons niet geven. Dan is misdaad de
enige optie. Je raakt eraan gewend om
het op die manier te doen’. Nog een
kleinigheid. ‘Je krijgt geen VOG.
Zonder dat papiertje mag je niet eens
vuilnisman worden.’ Ziedaar de problematiek en de opties – huisje,
boompje, beestje – als je eenmaal
buiten bent. Dan is het perspectief vaak
moeizaam en zie je dat – en dan wisselen de cijfers – rond de veertig prcent
recivideert. Doekhie signaleert dat in
alleraardigste termen: ‘Er is geen conflict tussen conventionele doelen en
criminele aangezien het criminele frequent is genoemd om conventionele
doelen te bereiken’. En ‘voor sommige
respondenten lijkt de ‘criminele ik’ bij
te dragen aan de eigenwaarde en
gevoelens van trots.’

Zelfbeeld
Doekhie komt tot de conclusie dat
‘niet-criminele toekomstverwachtingen
meer lijken te worden gekenmerkt door
individuele factoren als geloof in eigen
kunnen en een gevoel van controle
over toekomstige gebeurtenissen dan
sociale factoren zoals wonen, werk,
steun van partner of familie.’ Daar
hebben we dan de identiteitsontwikkeling. Het krijgen van een goed zelfbeeld terwijl je binnen zit. Kiezen voor
verandering dus. Binnen maak je
keuzes en voer je gesprekken met je
casemanager, mentor of PIW’er over
wat je bent en wat je wilt worden. Dat
is eigenlijk wat Doekhie zegt waar het
het veranderingsproces betreft dat
binnen al op gang moet komen. Dat is
ook wat de minister wil. Maar helaas
moet de RSJ in Spanning in detentie’
constateren dat de werklast van de

Niet minder recidice met ISD-maatregel
Den Haag - Het opleggen van de
maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders
(ISD-maatregel) leidt tot minder
recidivisten vergeleken met een
standaardsanctie. ISD zorgt er
echter niet voor dat veelplegers
minder vaak recidiveren, wel dat
jaarlijks zo’n tweeduizend strafzaken kunnen worden voorkomen.
Dat blijkt uit een studie van het
WODC.
Sinds 2004 kan in Nederland aan veelplegers een ISD-maatregel worden
opgelegd. Vooral volwassenen die met
grote regelmaat veelal lichtere misdrijven begaan (‘zeer actieve volwassen
veelplegers’, kortweg ZAVP), kunnen
zo’n maatregel opgelegd krijgen. Voor
hen heeft een ‘standaardstraf’ (zoals
een korte vrijheidsstraf) doorgaans

geen zin.
Uit eerder effectonderzoek van het
WODC bleek al dat de ISD effectief
was in het terugdringen van het aantal
recidivisten na afronding van de ISD.
In 2009 zijn verbetermaatregelen ingevoerd die de ISD nog zou effectiever
maken, zoals vijf extra penitentiaire
psychiatrische centra en extra personeel. Ook kan de ISD-maatregel sindsdien worden opgelegd aan illegale
vreemdelingen. Dit nieuwe onderzoek
laat zien dat dit alles niet het beoogde
effect heeft gehad: de aangepaste ISDmaatregel brengt nog steeds recidive
terug, maar dit effect is wel minder
geworden.
Gemiddeld worden vier strafzaken per
ISD-verblijf voorkomen en dit is na de
invoering van de verbetermaatregelen
niet veranderd. In absolute aantallen

gaat het om tussen de 1,5 en 2,4
duizend voorkomen strafzaken per
jaar. Ook hebben ISD’ers na uitstroom
vaker werk dan vergelijkbare veelplegers, die een standaardstraf hebben
gehad. Het onderzoek laat zien dat de
ISD-maatregel effectiever is als de
veelplegers meer eerdere strafzaken
hadden, bij hun eerste delict minder
jong waren en bij instroom geen werk
hadden. Het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) noemt het wel opmerkelijk
dat ISD’ers minder recidiveren als zij
tijdens de maatregel forensische zorg
kregen.

medewerkers al jaren te hoog is. En die
is niet minder geworden door gedragsbeoordelingstaken in het kader van
promoveren en degraderen. Nog daargelaten de vraag of ze – de medewerkers – überhaupt in staat zijn die
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en veel in de nog bevallige leeftijd.
Terug naar Doekhie. Als het gaat om
ingrijpende persoonlijke kanten van de
persoonlijke ontwikkeling, is de fase
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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, problemen die uiteindelijk heel complex worden. Eenmaal uit de problemen zijn ze
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Detentiefasering kan alleen in laatste achttien maanden

Deze keer ging het over Gedeco’s op Bonjobijeenkomst
GENIETEN
VAN VERLOF EN DETENTIEFASERING IN
RECHTEN
EN PLICHTEN
‘ONDERNEMINGSRADEN’
NIETDAN
VASTGELEGD
VEEL
GEVALLEN
EERDER
UITZONDERING
REGEL
Jaap Brandligt

Amersfoort - Nog op het nippetje in 2019 was er de laatste
Bonjobijeenkomst die bedoeld is
om de vrijwilligers en hun organisaties nog deskundiger te maken,
zodat hun werk kwalitatief nog
beter kan worden uitgevoerd. Deze
keer stond het functioneren van
de Gedetineerdencommissies, de
Gedeco’s, centraal, zeg maar de
ondernemingsraden van gedetineerden in de bajesen. De inleider
was Massood Taheri, de man achter
de Landelijke Gedeco, een bij
Bonjo aangesloten organisatie. De
Gedeco is belangrijk omdat ze een
manier – eigenlijk
de enige – is die
Michelle
Wezepoel
de belangen van de gedetineerden
in de PI behartigt.
Den Haag - Voor veel gedetineerden is verlof en detentiefasering
in de laatste achttien maanden
van detentie helaas geen gegeven. In theorie ziet een normale
detentiefasering - het geleidelijk
toekennen van meer vrijheden aan
gedetineerden tot aan het moment
van invrijheidstelling (ook wel resocialisatiebeginsel genoemd) - er
als volgt uit.

Net als bij de ondernemingsraden gaat
het daarbij om belangen die alle gedetineerden in die instelling aangaan. Voor
individuele zaken zijn er de beklag- en
bezwaarprocedures. In artikel 74 van
de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) is
vastgelegd dat de directeur zorg draagt
voor regelmatig overleg met gedetineerden over zaken die rechtstreeks de
detentie raken. Als kanttekening: een
niet door de directeur erkende gedetineerden vertegenwoordiging heeft geen
officiële status. Een willekeurige belangenvereniging van gedetineerden is een
soort actiecomité in de gevangenis en is
dus niet officieel. Zo bereikte Bonjo
recent een vraag over een verdwenen
faciliteit in de Zaanbajes. De bellende
gedetineerde is geadviseerd zich tot de
Gedeco te wenden omdat het om een
collectieve voorziening ging.

Opvallend is dat anders dan bijvoorbeeld bij ondernemingsraden niets is
vastgelegd voor wat betreft de rechten
en de plichten. Door Landelijk Gedeco
is een reglement opgesteld. Daar hoeft
een directeur zich echter niet aan te
houden. Dat maakt het van des te meer
belang jurisprudentie rondom Gedeco’s
goed in de gaten te houden. Bij de
Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ) zijn daar
voorbeelden van te vinden.

Directeur tekortgeschoten
Een interessante is een casus met als
uitspraakdatum 26 september 2017.
Het ging om een op te richten Gedeco
op unit 6 en 7 in Vught. Een klager
mocht van de directeur geen lid van
een Gedeco worden op basis van zijn
penitentiair dossier. Bij de RSJ bleek

dat klager vanaf 2015 bezig geweest is
een Gedeco in unit 6 gerealiseerd te
krijgen. Hij kreeg te horen dat hij dat
beter niet kon doen en werd toen hij
was gekozen als gedecolid gedegradeerd en overgeplaatst naar een andere
unit. Met inachtneming van het eerdergenoemde artikel 74 van de Pbw dient
een directeur zorg te dragen voor regelmatig overleg met gedetineerden.
Klager heeft zich daar wel voor
ingezet. De directeur is tekortgeschoten
en klager krijgt gelijk. Een wat oudere
zaak heeft als uitspraakdatum 9 december 2014. Het ging om een Gedeco bij

het Justitieel Complex voor Somatische
Zorg in Scheveningen. Klager verzocht
de directeur om een beslissing te
nemen over het oprichten van een
Gedeco. De directeur voldeed niet aan
dat verzoek. De beroepscommissie van
de RSJ stelde klager in het gelijk nadat
eerder zijn bezwaar was afgewezen
door de betreffende commissie van toezicht. De beroepscommissie droeg de
directeur op binnen twee weken na de
uitspraak een beslissing te nemen. En
dat kon – gezien de regelgeving – niet
anders zijn dan het instellen van en
Gedeco. Ook in Scheveningen. Toen.

datum de casemanager schriftelijk te
verzoeken de adviezen (van reclassering/politie en OM) op te vragen en
de selectieaanvraag tijdig in te dienen.
Als je toch vertraging dreigt op te lolegde gevangenisstraffen. Het gevolg pen, loont het om een beklag tegen het
mene verloven waar een gedetineerde
voordat hij in aanmerking kan komen
is dan dat de gedetineerde ogenhandelen en/of nalaten van de caseom mag verzoeken, behoort maxivoor detentiefasering. Detentiefaseschijnlijk veel eerder in aanmerking
manager/Inrichting in te dienen bij de
maal de helft van het aantal maanden
ring kan hooguit de laatste achttien
Commissie van Toezicht, zodat je een
strafrestant te bedragen. De laatste vijf zou komen voor detentiefasering,
maanden van de opgelegde gevangesignaal afgeeft en er vaak ook nog een
nisstraf plaatsvinden. Met uitzondering dagen van de detentie vindt geen verlof hier naartoe leeft en de inrichting dit
vervolgens op het allerlaatste moment aardige financiële compensatie aan
plaats. In de praktijk komt het echter
van zelfmelders die meestal meteen
Uitleg
van Bonjodirecteur
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vele hanteert ongeveer
wil
terugdraaien.
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Bonjo bijeenkomst in Amersfoort

Interessant college over
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Is een gesprek tussen bewaarders en ex-gedetineerden mogelijk?

Dini van het Noorden:
‘Ik wil graag antwoord op vragen.’

Amersfoort - Bonjo organiseert elk
jaar meermalen in Amersfoort een
bijeenkomst voor de organisaties
die lid zijn. De ledenbijeenkomsten
zijn niet alleen bestemd voor de
leiding en coördinatoren van die
organisaties, maar ook vrijwilligers
en belangstellenden zijn welkom.
De bijeenkomsten worden georganiseerd om de deskundigheid
van de vrijwilligers te bevorderen.
Daarom bezoek ik deze bijeenkomsten graag, maar het is spijtig dat
er, op een aantal vaste bezoekers
na, doorgaans niet zoveel andere
vrijwilligers of belangstellenden
aanwezig zijn.
De reden daarvan is mij onbekend, en
ik vraag me weleens af of de coördinatoren van de lidorganisaties de uitnodiging voor een bijeenkomst wel
doorgeven aan hun vrijwilligers. Maar
omdat ik er van uit ga dat coördinatoren het belangrijk vinden dat hun vrijwilligers kennis opdoen, weet ik niet
of mijn twijfel wel terecht is. Om de
reiskosten naar Amersfoort hoeft
niemand het te laten, die worden
vergoed door Bonjo. Waarom de
opkomst dan nooit hoog is, is dus
onbekend, maar ik zou het graag
willen weten. En er zijn nog meer
vragen waar ik weleens een antwoord
op zou willen krijgen.

Weinig bezoekaanvragen

Zoals bijvoorbeeld: Waarom zijn er in
de gevangenis waar ik als vrijwilligster
werkzaam ben, toch zo weinig bezoekeerden, aanvragen?
Alkmaar Is er geen behoefte aan
bezoek?
ht (K&S), SoestOf wéten gedetineerden niet
dat het mogelijk is om bezoek te
den, Leeuwarden
krijgen van een vrijwilliger? 'En het is
zo fijn om bezoek te krijgen en je
verhaal even kwijt te kunnen,' zei een
gedetineerde die ik zelf heb bezocht.
Veel gedetineerden krijgen gelukkig
wél bezoek van vrienden en familieleden, maar het gaat dus om degenen die
nooit bezoek krijgen. En die dat misschien graag willen, maar geen weet
hebben van de mogelijkheden. Het



RS

gebrek aan bezoekverzoeken leidt naar
de volgende kwesties: In onze gevangenis gaan bezoekaanvragen via de
geestelijke verzorging in samenwerking met een vrijwilligerscoördinator.
Maar geldt deze werkwijze voor elke
Nederlandse Penitentiaire Inrichting
(PI)? Of zijn er ook andere wegen om
bezoek aan te vragen dan wel aan te
bieden? Immers, niet elke gedetineerde
heeft behoefte aan geestelijke zorg. En
de pastor, dominee en humanist
kunnen deze groep dus niet op bezoekmogelijkheden wijzen. Of er ook
bezoekaanvragen via de imam, de
pandit, rabbijn en sikh priester binnen-

Of er ook
bezoekaanvragen
via de imam, de
pandit, rabbijn en
sikh priester
binnenkomen, is
mij niet bekend
komen, is mij niet bekend. En hoe het
met de samenwerking tussen de geestelijk verzorgers zit, weet ik ook niet.
Wordt er überhaupt wel samengewerkt? Of hebben de geestelijk verzorgers niet veel contact met elkaar? Een
goede samenwerking tussen alle geestelijk verzorgers kan naar mijn mening
een verrijking betekenen voor de gedetineerden. Ik zou dan ook graag eens
een bijeenkomst willen bijwonen waar
over dit onderwerp wordt gediscussieerd door geestelijk verzorgers van alle
stromingen.
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De koepel in Breda (ooit verblijfplaats
van Duitse oorlogsmisdadigers) biedt

geleerde prof. dr. R. Rijksen in 1968:
‘De meeste gevangenissen liggen als

niet altijd vriendelijk te noemen. Er
zijn gedetineerden die een hekel
hebben aan mensen in uniform, en die
dat niet onder stoelen of banken
steken. Het zou mooi zijn als deze
gedetineerden de mens zouden zien en
niet alleen dat uniform. En andersom
geldt hetzelfde: een bewaarder die de
mens ziet achter de gedetineerde.
Natuurlijk zijn ze er, de betrokken
bewaarders. Dat siert hen, en ik heb
dan ook meermalen gemerkt dat menslievendheid en zorgzaamheid van
bewaarders zeer gewaardeerd wordt
door gedetineerden. Het zou mooi zijn
om eens gezamenlijk met PIW-ers en
gedetineerden van gedachten te wisselen over de onderlinge omgang, en hoe
die kan worden verbeterd. Een bijeenkomst over dit onderwerp zal echter
niet mogelijk zijn, gedetineerden
kunnen nu eenmaal niet zomaar even
er op uit. Maar ex-gedetineerden wél,
en een bijeenkomst met een aantal van
hen zou misschien te realiseren zijn.
Zij weten immers wat er zoal speelt in
PI’s . En het is bekend dat er van ervaringsdeskundigen veel te leren valt.
Mijn vraag is dus of zo’n bijeenkomst
in de toekomst te realiseren is. Een discussie zou misschien meer begrip voor
elkaars inzichten opbrengen en daardoor een positief aandeel kunnen zijn
in de omgang met elkaar.

Er zijn
gedetineerden die
een hekel hebben aan mensen
in uniform, en die
dat niet onder
stoelen of banken
steken

Cultuurverschillen
Een ander onderwerp waar ik graag
meer van zou willen weten: cultuurverschillen. Naast gevangenisvrijwilligster ben ik ook voorleesvrijwilligster
voor kinderen met verschillende culturele achtergronden. Ik heb over dit
onderwerp een paar keer een interessante lezing bijgewoond. Maar dat is
alweer een poosje geleden en een
‘opfrisser’ over andere culturen zou
meer dan welkom zijn. In elke gevangenis zitten immers mensen vast met
een andere culturele achtergrond. Een
leerzame lezing over dit onderwerp
zou zeer nuttig kunnen zijn voor alle
gevangenisvrijwilligers en belangstellenden. Het zou trouwens ook erg fijn
zijn als er een bijeenkomst georganiseerd wordt waar vrijwilligers met
elkaar kunnen praten over hun werk in
PI’s. Waarbij we onze kennis en

Dini van het Noorden wil antwoorden.

ervaring uit kunnen wisselen, en onze
ups en downs kunnen delen. En wat
zou het mooi zijn als de organisatie
van zo’n vrijwilligersbijeenkomst dan
in handen zou liggen van meerdere
vrijwilligersorganisaties.
Samenwerking is immers, evenals het
delen van kennis en ervaring, van
groot belang. Net als de boeiende bijeenkomsten. Maar of mijn bovenstaande vragen op de komende
bijeenkomsten beantwoord zullen
worden, dát is trouwens nog maar de
vraag.
Dini van het Noorden is bezoek- en
taalvrijwilligster in een Penitentiaire
Inrichting. Ze schrijft over haar vrijwilligerswerk en daaraan verwante
onderwerpen.
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Vrijwilllige Hulpverlening aan (ex-)Gedetineerden, Leeuwarden
When the eagle learns to fly, Den Haag
Young in Prison (YiP), Amsterdam
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Amsterdam -De afkorting ghb staat voor 4-hydroxybutaanzuur. Ook wel gamma-hydroxyboterzuur genoemd, een andere naam voor hetzelfde middel. Het komt in kleine hoeveelheden van nature in je
lichaam voor. Het is een narcosemiddel dat bij operaties werd gebruikt. Tegenwoordig wordt ghb soms nog voorgeschreven bij bepaalde slaapproblemen. Sinds 9 mei 2012 staat GHB op lijst 1 van de
opiumwet. Ghb wordt in Nederland meestal verkocht als kleurloos drankje in een plastic buisje, in een (Flugel)flesje of heel soms als poeder. Ghb smaakt zout. Het is moeilijk om ghb in een drankje te
herkennen, vooral omdat je smaakpapillen door alcohol vaak verdoofd zijn. Als je ghb neemt zonder te hebben gedronken, proef je het beter. Ghb wordt in het uitgaansleven, maar ook thuis gebruikt.
Bijvoorbeeld bij seks.

Medische zorg zodat ze hun detentie niet ontlopen

GEVANGENIS IN ZWOLLE HELPT
GHB-VERSLAAFDE GEDETINEERDEN AFKICKEN

Carmen Kuik
Zwolle - Een gevangenis waar
legaal de partydrug ghb (gamma
hydroxyde boterzuur) wordt
verstrekt. Het gebeurt op de snelgroeiende ghb-afdeling van de PI
Zwolle. Vorig jaar kickten er zo’n
veertien verslaafde gedetineerden
af. ‘Als ze niet om de drie uur een
dosering krijgen, kan dat tot de
dood leiden’.
Alwin schrikt op uit een diepe, haast
comateuze slaap. In de verte hoort hij
een bel. Vanaf de bank ziet hij de
maatschappelijk werker voor zijn deur
staan. Hij probeert op te staan, maar
zijn ledematen weigeren dienst. Als hij
naar beneden kijkt, krijgt hij de schrik
van zijn leven. Zijn lijf zit onder het
bloed en de krassen. Wat is er in vredesnaam gebeurd?
Dit scenario komt niet uit een slechte
film, maar het is een waargebeurd
verhaal dat Rik Dolje, plaatsvervangend hoofd zorg bij de Penitentiaire
Inrichting (PI) Zwolle, van een patiënt
hoorde. ‘Als zoiets je overkomt, zou je
toch denken: dit wil ik nooit weer.
Maar het eerste wat een ghb-verslaafde
doet wanneer hij wakker wordt, is wat
gebruiken.’

in eerste instantie gezond: zongebruind, gespierde armen en rap van
tong. Eerder een type bodybuilder dan
een drugsverslaafde. Maar schijn
bedriegt. Een week zit hij nu op de
afdeling. ‘Ik moet van die verslaving
af. Maar het afbouwen gaat me te snel.
Dat merk ik aan mijn lijf. Van rikketikketik gaat het dan,’ vertelt hij terwijl
hij kloppende bewegingen op zijn
borst maakt.
Zijn maatje zit naast hem. Terwijl ze
de prestaties van de coureurs bespreken, rolt hij een voorraad shagjes. Ook
hij vindt het verstandig af te kicken.
‘Maar ik ben bang hoe het straks thuis
zal gaan. De kans is groot dat ik dan
weer snel een G’tje (ghb, red.) pak.
Van een klein beetje voel je jezelf heel
snel veel beter. En als ik er van af wil,
laat ik me oppakken door de politie.
Dan word ik naar deze afdeling verwezen en ben ik binnen drie weken weer
clean.’

Terugval
Het is een treurig vooruitzicht, maar

niet opzichzelfstaand. ‘De terugval
onder ghb-gebruikers is hoger dan bij
andere middelen,' vertelt een verpleegkundige. Ondanks intensieve behandeling valt vijftig tot zeventig procent
van de behandelde patiënten binnen
een jaar weer terug in gebruik, blijkt
uit wetenschappelijk onderzoek. De
verpleegkundige ziet naar eigen
zeggen veel mensen terugkeren op
haar afdeling.
Ze wil niet met haar naam in de krant.
‘Ik woon in een dorp waar veel ghb

wordt gebruikt, ze hoeven niet te
weten dat ik op deze afdeling werk.’
Vandaag draait ze de vroege dienst. Na
de middag wordt ze afgelost door een
collega, en die wordt in de avond weer
opgevolgd door de nachtverpleegkundige. Die 24 uurszorg is nodig, omdat
de gedetineerden om de drie uur een
dosering krijgen. Als dat niet gebeurt,
kunnen de patiënten ernstige hartritmestoornissen krijgen. En die kunnen tot
de dood leiden.

Die 24 uurszorg
is nodig, omdat
de gedetineerden
om de drie uur
een dosering
krijgen

Ze werkt hier nu anderhalf jaar. De
patiënten die haar het meest bijbleven,
waren de moeder met twee kleine kinderen thuis, de man die volledig out
werd binnengebracht door een ambulance, maar ook de patiënten die agressief raken van het detox-programma en
voor hun eigen veiligheid moeten
afkoelen in de isoleercel. ‘Wat mij
drijft, is dat het gewone mensen zijn.
Sommigen hebben een bedrijf met
allerlei mensen onder zich. Het verschil is dat zij verslaafd zijn geraakt.’

Gewone mensen

Vorig jaar behandelde Rik Dolje zo’n
140 verslaafden op de afdeling met
vier ghb-cellen en twee ‘doorplaatscellen’. Dat zijn cellen waar afgekickte
gedetineerden verblijven, voordat ze
naar een reguliere afdeling gaan. De
gevangenen op de ghb-afdeling zijn
veelal mannen tussen de twintig en de
veertig jaar. Ze belanden hier omdat ze
een celstraf moeten uitzitten. Op het
justitieel centrum voor somatische zorg
- in de volksmond: gevangenisziekenhuis - in Scheveningen na, is de PI
Zwolle de enige gevangenis in
Nederland met zo’n speciale afdeling.
In zeven jaar tijd werden 621 mensen
van hun verslaving afgeholpen. Zonder
die behandeling konden ze niet in
detentie.

Complicaties
Maar wat is dan het verschil tussen een
ghb- en een andere drugsverslaving?
‘Bij een ghb-verslaving kunnen supersnel supergevaarlijke complicaties

Lees verder op pagina 21

Tabakslucht
De bordeauxrode deuren van de vier
ghb-cellen staan open. Het is ochtend
en dan mogen de patiënten ‘van cel’.
Wat opvalt is de sterke tabakslucht.
Roken op cel mag nog steeds, het is
immers een soort thuis voor de gedetineerden. In de gemeenschappelijke
ruimte kijken twee mannen formule 1.
‘Je kunt hier niet zoveel. Er is geen
dagprogramma, dus we hangen een
beetje rond,’ zegt een man van een jaar
of 45 die wegens privacy-redenen niet
met zijn naam in de krant wil. Hij oogt

PI Zwolle.

Bajes in Z wolle met de wijnrode celdeuren.
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Zorgconcept, Monnickendam
Stichting Duurzame Bewustwording, Eindhoven
Stichting Re-Boost, Amsterdam
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Lachgas in het strafrecht. Niet doen dus!
Jaap Brandligt

Acteur Tygo Gernandt.

Vervolg van pagina 20
optreden,’ vertelt Dolje. En juist
daarom werd deze afdeling in 2012 in
het leven geroepen.
Zo’n tien jaar geleden waren er veel
‘heenzendingen’. Mensen die afhankelijk van het middel waren, kwamen op
politiebureaus voor relatief lichte vergrijpen. Omdat agenten zich geen raad
wisten met de doelgroep, werden ze
weer de straat op gestuurd. Dolje: ‘Als
je een ghb-verslaafde zonder zorg in
een cel zet, dan bestaat de kans dat hij
de nacht niet overleeft. Verslaafden
raken angstig, gaan kruipend door hun
cel, badend in het zweet. Maar ze
kunnen ook ernstige hartproblemen
krijgen en suïcidaal worden. Agenten
willen hun vingers er niet aan branden
dat zo’n iemand overlijdt in de politiecel. Als het dan een kleine straf betrof,
zeiden ze: ‘Ga er maar uit en meld je
dan en dan’. Die mensen zagen ze
natuurlijk nooit weer.’

Van 37 naar 131
Toenmalig staatssecretaris Fred Teeven
gaf de opdracht aan de Dienst Justitiële
Inrichtingen om iets voor deze groep
mensen te organiseren. Het gevangenisziekenhuis in Scheveningen en de
PI Zwolle sprongen op die wens in. In
het eerste jaar werden in Zwolle 37
mensen behandeld, maar dat aantal
liep snel op: Opname kan 24 uur per
dag plaatsvinden en patiënten komen
uit het hele land. ‘Als de politie
midden in de nacht iemand oppakt,
wordt die persoon ter plekke beoordeeld door een GGD-arts. Als blijkt dat
de verdachte van ghb afhankelijk is,
dan komt diegene zo snel mogelijk bij
ons,’ vertelt Dolje.
Het afkickprogramma duurt twee tot
drie weken. Een patiënt start gemiddeld op twintig tot dertig milliliter per

gift en die wordt om de drie uur verstrekt door een speciaal opgeleide verpleegkundige. De dosering wordt met
twee tot drie milliliter per dag afgebouwd. Zodra een patiënt clean is, gaat
hij naar een doorplaatscel. Pas als alles
goed lijkt te gaan, is de tijd rijp voor
een reguliere cel.
Een ghb-cel verschilt niet veel van een
‘gewone’ cel. De bedden zijn wel iets
hoger, zodat verpleegkundigen in een
goede houding werken. Daarnaast
hangt er een camera in elke cel. ‘Dat is
nodig omdat de ontwenningsverschijnselen heel heftig zijn. Een hoge bloeddruk, verwarring, delier, geen
tijdsbesef meer hebben, hallucinaties
en spierspanningen. Het is een heel
naar beeld om te zien. Meestal wordt
iemand de eerste 24 tot 48 uur geobserveerd,’ zegt Dolje. Hij benadrukt
dat de gevangenis geen verslavingszorg is. ‘Hier moet je afkicken. De
mensen die hier komen, hebben medische zorg nodig, zodat ze hun detentie
niet ontlopen.’

Amsterdam - Veelvuldig gebruik
van lachgas kan leiden tot ernstige
neurologische uitvalverschijnselen,
tot aan dwarslaesie aan toe. Ook bij
verkeersongelukken blijkt lachgas
een rol te zijn gaan spelen. Aldus
de staatssecretaris Blokhuis van
de Christen Unie. Geen partij die
bekend staat om haar permissieve
standpunten rond drugs. Blokhuis
is te volgen als de schade en de
risico’s zo ernstig zijn als nu aan het
licht komt.
De overheid heeft een verantwoordelijkheid om gevaarlijke producten te
reguleren of aan banden te leggen en
de burger te beschermen tegen verkeerd gebruik. Wat niet wegneemt dat
die burger zélf verantwoordelijk is
voor wat hij eventueel desondanks
wenst te gebruiken. Zolang hij daar
tenminste anderen geen schade mee
toebrengt. Maar om het gebruik in het
strafrecht onder te brengen en wel op
lijst 2 van de opiumwet, over de wijsheid daarvan valt te twisten. Handel en
bezit zijn dan in één keer ook een strafbaar feit. Ooit was strafrecht nog
‘ultimum remedium’ - als geen enkele
maatregel werkte kon tenslotte nog de
sterke arm worden ingeroepen. Dat
Blokhuis dat wil past naadloos in een
tijd waarin de repressief gestemde politiek van strafrecht hoe langer hoe meer
gewoon regelend recht maakt. Achter

de politieke retoriek van ‘aanpakken’
schuilt een tamelijk ongenuanceerd
verlangen naar vergelding met boetes,
celstraf en, in mindere mate, taakstraf.
Dat betekent dus criminaliseren,
Verklaringen omtrent het Gedrag weigeren aan veroordeelden die daardoor
banen en stages mislopen, en de drugshandel een nieuw illegaal product in
handen geven. En de handhaving
verder overbelasten met de strijd tegen
wéér een nieuwe drug: lachgas.
Intussen is de politie structureel onderbemand: er sluiten bureaus en onderzoeksteams. Specialisten moeten weer
surveillance lopen. Overigens: het
RIVM adviseert helemaal niet om deze
stap te zetten. Het kabinet wordt geadviseerd vooral de grote lachgascontainers uit de handel te nemen, het
recreatieve gebruik te ontmoedigen
met voorlichting, op lokaal niveau de
verordeningen aan te scherpen en meer
onderzoek te doen – en goed bij te
houden wat de burger hiermee doet.
Ontmoedigen door voorlichting en
beperken van de verkrijgbaarheid. Dat
advies lijkt voorlopig verstandiger. Het
strafrecht is hiervoor niet bedoeld.
Tenzij je eigenlijk ook cannabis weer
echt wil gaan vervolgen. Het bezit
ervan. Coffeeshops sluiten. Gebruikers
straffen met taakstraffen. Ook voor hen
geen VOG. Niet doen dus. De maatschappelijke gevolgen zijn daarvoor te
groot.

Niet doorgedrongen
Zelfs na alle aandacht die ghb kreeg
door het programma van Tygo
Gernandt, is Nederland nog steeds niet
doordrongen van de ernst van de verslaving, meent Dolje. ‘De beoordeling
bij de politie moet beter. Er worden
nog te vaak mensen doorgeplaatst naar
een reguliere PI, terwijl er zo snel
mogelijk een arts ingeschakeld moet
worden. Mensen blijven nu onnodig
lang zonder de juiste medische zorg’.
En tijd heb je niet met deze doelgroep.
Even aankijken werkt niet. ‘Het wordt
alleen maar erger en soms helaas met
de dood tot gevolg,' concludeert Dolje.

Lachgas ontmoedigen door voorlichting (Foto: Hart van Nederland)

HUMOR OM TE LACHEN
Knuffels
Een vrouw ontmoet een leuke
man in de kroeg. Ze praten wat
met elkaar en ze lachen om
elkaar. Na het stappen gaan ze
samen naar het huis van de man.
De man laat de vrouw het hele
appartement zien en ze merkt al
gauw op dat de slaapkamer van
de man helemaal vol staat met
schattige knuffels. Vele kleine
knuffels op de onderste plan,
medium knuffels op de middelste plan en super grote knuffels
op de hoogste plank. De vrouw
is heel erg verbaasd dat zo’n
stoere man zoveel knuffels
spaart. Maar aan de andere kant
vind ze het ook wel erg schattig
en lief dat deze stoere man ook
nog een gevoelige kant heeft. Ze
denk er verder niet over na en
gaat samen met de man op de
bank zitten. Ze kussen wat, ze
strelen elkaar wat en gaan naar
de slaapkamer, waar ze vervolgens heftige sex hebben.
Na een goddelijke nacht met
haar gevoelige maar toch stoere
man, draait ze zich naar hem toe
en vraagt “Vond je het lekker?”
Waarop de man antwoordt “Jij
mag een prijs kiezen van de
onderste plank!”

ADVOCAAT DETENTIERECHT
MET LANDELIJKE PRAKTIJK

088 1260600
FRAUDEZAKEN
WITWASSEN
VERMOGENSDELICTEN

BEL BONJO
GRATIS!
0800
3334446

Disciplinaire straf
Ordemaatregel
Fasering
Verlof
Overplaatsing
BzT
Urinecontrole
Plaatsing in afzondering
Open kamp
Promoveren/degraderen
Commissie van Toezicht
RSJ
Bel voor vragen vrijblijvend op
telefoonnummer 043 799 9062
mr. R.I. Kool, advocaat
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ELF JAAR VAST IN PERU: ‘HIJ ZEI DAT IK
NIKS MET DRUGS TE MAKEN ZOU HEBBEN’
Peter Bliek
Lima (Peru) - Sharda werd in 2008
met 2 koffers drugs opgepakt op
het vliegveld van de Peruaanse
hoofdstad Lima. Ze kreeg elf jaar.
‘Deze foute beslissing heb ik met
mijn volle verstand genomen,
maar een mens kan ook veranderen.’ Sharda gebruikte de tijd
om aan zichzelf te werken. Ze
kreeg steun van de kerk en KLMstewardessen, die haar door deze
moeilijke periode heen sleepten.
‘Ik ben dankbaar voor de lessen
die ik in de gevangenis heb
geleerd en voor de mensen die ik
mocht leren kennen.’
Het begon allemaal met een kennis die
de toen 35-jarige Sharda vroeg een
vriend van hem tijdlijk bij haar thuis
in Amsterdam op te vangen. Hij zou
binnenkort vrij komen. ‘Ik kende de
man niet, maar ik deed het voor die
kennis. Een domme beslissing achteraf
gezien.’ De man vroeg Sharda als
koppel mee te gaan naar Peru om hem
te helpen bij het smokkelen van drugs.
Daarvoor beloofde hij haar geld te
geven. ‘Hoeveel precies weet ik niet
meer. Hij zei dat ik niks met de drugs
te maken zou hebben. Maar het liep
heel anders af.’ Op het vliegveld van
Lima werd het koppel bij het inchecken uit de rij gehaald. ‘Ik wist meteen
wat er gebeurde.’ Wat ze niet wist is
dat de twee koffers waarin de drugs
zat op haar naam waren gezet. ‘Hij
kwam met het excuus dat er bij het
inchecken een misverstand was
ontstaan.’

Slechte latrelatie
Sharda en de man zaten samen 2
weken vast op het politiebureau van
Lima. ‘Daarna werden we gescheiden
en ging ik naar de vrouwengevangenis.’ In totaal zat Sharda 36 maanden
in voorarrest. ‘Pas in augustus 2010
kreeg ik mijn straf te horen.’ Dat was
11 jaar met aftrek van voorarrest. ‘Een
opluchting, want er was 15 jaar tegen
me geëist.’ Sharda werd veroordeeld
voor de smokkel van 31 kilo cocaïne.

‘De man vertelde me dat de politie 23
kilo had gestolen, want hij had 54 kilo
drugs in de koffers gestopt.
Vermoedelijk heeft de politie die achterover gedrukt.’ De man werd veroordeeld voor 15 jaar en zit nog altijd
vast. Hij bleek al eerder bij drugsgerelateerde zaken betrokken te zijn
geweest. Vandaar dat zijn straf hoger
uitviel. ‘Hij vroeg me alle schuld op
me te nemen. Daar zou ik een vergoeding voor krijgen. Maar daar trapte ik
niet in.’
Sharda biechtte het hele verhaal eerlijk
op aan de rechter. Op de vraag
waarom ze besloot als dekmantel met

Op het vliegveld
van Lima werd
het koppel bij het
inchecken uit de
rij gehaald
de man naar Peru te gaan verklaart
Sharda: ‘Op dat moment zat ik in een
hele slechte latrelatie met huiselijk
geweld. De enige oplossing om hier
aan te ontsnappen was door heel ver
weg te gaan.’ Maar daarvoor hoef je
toch niet helemaal naar Peru? Sharda:
‘Je hebt het hier over type mannen die
vrouwen niet met rust laten. Er geen
genoegen mee nemen dat jij niet meer
wil. Dan wordt je leven een hel. Ik
gun het geen enkele vrouw om dagelijks in elkaar te worden geslagen.’ In
de laatste anderhalf jaar van haar
detentie werd Sharda half blind aan
een oog. De dokter vertelde haar dat
dit mogelijk het gevolg is van de vele
mishandelingen, waardoor er een
scheurtje in het netvlies ontstond dat
jaren later langzaam losliet. ‘Als ik de
beslissing om weg te gaan niet had
genomen was ik nu misschien wel
dood geweest.’

Sharda uit in de vrouwengevangenis
Santa Monica in Lima. Bijna 900
vrouwen in kleine cellen van twee tot
acht personen per cel. ‘Ik zat telkens
met andere vrouwen op cel.’ De hygiënische omstandigheden lieten te
wensen over. ’s Nachts liepen de kakkerlakken over mijn gezicht.’ Er zaten
nog 33 andere Nederlandse vrouwen
vast voor drugsdelicten. Met vijf van
hen heeft Sharda nog contact. ‘Toen ik
terugkwam uit Peru hebben we een
reünie gehouden. Als je samen vast
hebt gezeten, schept dat een hele
sterke band.’ De meesten zaten relatief
kort, terwijl Sharda nog jaren moest
zitten. Ze moest verwerken dat ze zo
lang moest brommen. ‘Daarom
maakte ik een planning om hier doorheen te komen.’ Via de Nederlandse
ambassade en de reclassering kreeg ze
de mogelijkheid een cursus biologie te
volgen. ‘Ik studeerde in mijn cel.’
Na 3 jaar kwam er een groepje
Nederlandse stewardessen van de
KLM op bezoek in de vrouwengevangenis. ‘Alle Nederlandse vrouwen
werden bijeen geroepen’, vertelt
Sharda. ‘Het was heel gezellig om met
elkaar Nederlands te praten.’ Met drie
van de stewardessen bouwde Sharda
een vriendschapsrelatie. Ze kwamen
haar een paar keer per jaar los van
elkaar bezoeken. Ook toen Sharda van
Santa Monica naar de vrouwengevangenis Ancon in de woestijn werd overgeplaatst. ‘Zelfs nu ik terug in
Nederland ben hebben we contact met
elkaar.’ In totaal zat Sharda nog 6,5
jaar in Ancon voordat ze vrij kwam.
‘Op de dag dat ik mijn straf kreeg te

’s Nachts liepen
de kakkerlakken
over mijn gezicht

horen wist ik ook al meteen de dag
van mijn vrijlating. Dat was op 9
deBonjo
januari 2019. Het laatste jaar ben ik de
Kakkelakken
augustus
2016
maanden letterlijk gaan afstrepen.’ De
De eerste 4,5 jaar van haar straf zat
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0800-1001.

Post uit de Mesdagkliniek

‘Ik ben dankbaar voor de mensen die ik mocht leren kennen.’

snelle terugkeer dankt ze aan de hulp
van de stewardessen, de ambassade en
de reclassering. Een van de stewardessen organiseerde met de salsaband
waar ze zelf in speelt een benefietconcert in een Amsterdams café om geld
in te zamelen voor een vliegticket en
medische kosten. Maar ook de andere
stewardessen en Sharda’s moeder
zamelde geld in. ‘Op dinsdag 12
februari landde ik met de KLM op
Schiphol. Toen ik uit de gate kwam,
rende een van de stewardessen naar
me toe en vloog me om mijn hals. Ze
was eerder bij me dan mijn moeder,
die verbouwereerd stond toe te kijken
dat ze haar dochter na elf jaar weer
zag. Naar dit moment heb ik samen
met de stewardessen en mijn familie
lang toegeleefd.’

Netwerk
De eerste maand logeerde Sharda bij
haar moeder in Amsterdam. De klantmanager van de gemeente bracht haar
in contact met de Amsterdamse
Stichting Vrij (vrijwillige hulpverlening aan (ex)-gedetineerden) en STEK
(Stichting Tijdelijk Eigen Kamer).
Deze organisaties hielpen Sharda aan
een tijdelijke woning in AmsterdamWest. Daar moet ze binnenkort weer
uit. STEK heeft bij de gemeente een
urgentieaanvraag gedaan. ‘Gelukkig

heeft mijn moeder toen ik gevangen
zat me meteen als woningzoekende
ingeschreven, waardoor ik nu elf jaar
wachttijd heb opgespaard.’ Het leven
weer op de rit krijgen is moeilijker
dan Sharda had gedacht. Maar ze heeft
goede hoop. ‘Ik wil een cursus effectief communiceren met Spaanstaligen
volgen. Want in de gevangenis heb ik
Spaans leren praten.’
Sharda is een dankbare vrouw.
‘Dankzij het netwerk om me heen ben
ik veilig thuisgekomen. Daar ben ik al
die mensen heel dankbaar voor. Door
de lessen die ik in al die elf jaar heb
geleerd en de mensen die ik heb leren
kennen heb ik me kunnen ontwikkelen. Hoe de toekomst er precies uit zal
zien weet ik niet. Maar al die goeie
dingen die ik heb mogen meemaken
zie ik als genade. Hierin voel ik de
liefde van God. Er is geen andere
manier waarop ik dit kan plaatsen.’
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Naves mentorschap, Zwolle
Aktiva, Hoogeveen
Regenboogkind, Hilversum
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STRAFPLEITER KOMT MET
DE SCHRIK VRIJ
F.J. Stoker
‘s-Hertogenbosch - Het Hof van
Discipline (de hoogste tuchtrechter
voor advocaten) vernietigde in
november vorig jaar de beslissing
van de Raad van Discipline in het
ressort ’s-Hertogenbosch van 8
april waarbij in eerste instantie aan
een strafadvocaat een schorsing
in de uitoefening van zijn beroep
voor de duur van zes weken was
opgelegd.
Het Hof veroordeelde de strafpleiter
tot een verbod om zijn praktijk uit te
oefenen voor de duur van 24 weken en
veroordeelde hem in de kosten van de
tuchtzaak van 1500 euro. De achtergrond van deze tuchtzaak heeft te
maken met de overtreding van de strafadvocaat om hand- en spandiensten
voor een cliënt uit te voeren. De client
was verdacht van grootschalige uitvoer
van verdovende middelen naar het buitenland via het versturen van poststukken. Dat zou die client hebben gedaan
door gebruik te maken van het zgn
‘dark web’. Terwijl aan die verdachte
beperkingen waren opgelegd heeft de

advocaat mededelingen uit het strafrechtelijk onderzoek aan derden
gedaan met betrekking tot het verloop
van het strafrechtelijk onderzoek en
voorts via whatsappberichten derden
informatie verstrekt waardoor toegang
kon worden verkregen tot een bitcoinsrekening. Deze informatie zou door de
advocaat zijn verstrekt aan de partner
van zijn client. De advocaat stelde dat
hij in de veronderstelling verkeerde dat
die partner geld voor haar levensonderhoud nodig had waarvoor toegang tot
die geheime rekening nodig was.

Onvergeeflijk maar eenmalig
Het Hof rekende deze gedragingen van
de strafadvocaat hem zwaar aan omdat
het op geen enkele wijze is toegestaan
dat een verdachte aan wie beperkingen
zijn opgelegd (niet communiceren met
anderen behalve met diens strafadvocaat) informatie naar buiten lekt. Het
Hof stelde verder dat een algeheel
verbod van de strafadvocaat om zijn
praktijk nog langer uit toe oefenen wel
op zijn plaats zou zijn geweest maar
omdat geen sprake was van eerdere
veroordelingen en het weliswaar hier

om een onvergeeflijke maar eenmalige
fout zou zijn gegaan niet tot schrapping van het tableau is besloten. De
strafpleiter kwam dus met de schrik
vrij en kreeg een schorsing van 24
weken opgelegd. Een strafadvocaat
dient te waken voor het lekken van
informatie uit het strafdossier naar
derden toe en zeker wanneer door de
strafrechter aan zijn client beperkingen
zijn opgelegd. Onverschillig staan
tegenover het gegeven dat een strafadvocaat een bijzondere en wettelijke
positie inneemt binnen het strafproces
maakt het gevaar op een tuchtrechtelijke veroordeling groter.
F J Stoker is redacteur van deze
krant. *Beslissing Hof van Discipline
1 november 2019
(ECLI:NL:TAHVD.2019-194)

weer vrij kwamen tussen januari 2000
en december 2015 zegt wel iets over
wat binnen zitten met je doet of in
De Amerikaanse gevangenissen zijn
ieder geval kan doen. De onderzoekers
niet te vergelijken met die in
vergeleken hun cohort met gedetineerNederland. De studie in de gevangenissen in North Carolina naar de relatie den die niet restrictief zijn ingesloten.
De resultaten zijn schokkend.
tussen eenzaam – restrictive houses Gedetineerden die restrictief opgesloinsluiten en de kans na weer buiten
gekomen te zijn, te sterven, is niet een ten waren, hebben 24 procent meer
kans dood te gaan in het eerste jaar na
op een vertaalbaar naar Nederland,
hun vrijlating. Opvallend is het aantal
dus. Het onderzoek van Brinkleyzelfdodingen (78 procent waarschijnRubinstein en anderen bij 229.274
lijker), vermoord worden (54 procent
individuen die ingesloten waren en

waarschijnlijker). Opvallend is dat 27
procent meer kans loopt aan een overdosis te overlijden in de eerste twee
weken na vrijlating. Het mechanisme
speelt bij gedetineerden die meer dan
veertien dagen achter elkaar in – laten
we het isoleer noemen - zaten.
Bron: Jamal Network Open
oktober 2019

Amsterdam - De eerste uitgave van de
Bianchi Herstelrecht Courant ligt op
straat. En eindredacteur Simon Vuyk is
er blij mee. De krant wordt in opdracht
van de Bianch Herstel Stichting uitgegeven. ‘Het strafrecht werkt niet, of
zelfs averechts.’ Als voorbeeld wordt
genoemd dat de helft van de vrijgelaten gedetineerden binnen twee jaar
recidiveert. Dat zeggen de deskundigen Katrien Lauwaert en Nieke Elbers
in het openingsartikel van de krant.
Herstelrecht heeft een positieve

PENN
A D V O C AT E N
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.

'De journalistiek is aan zet'
Van de redactie

Ik heb geluk
Dat ik nog mensen
Om me heen heb
Die achter mij staan
Die mij kunnen vergeven
Voor wat ik heb gedaan
Ik heb geluk
Dat ik nog mensen
Om me heen heb
Die mij niet in de kou laten staan
Waar ik tijdens mijn detentie
Nog steeds iets van hoor
Ik heb geluk
Dat ik nog mensen
Om me heen heb
Die mij accepteren
Om wie ik ben
En daar ben ik die mensen
Ontzettend dankbaar voor
Dat ik dat geluk heb
Is wel zo mooi gezegd
Maar helaas is dat geluk
Niet voor iedere gedetineerde
weggelegd
Dennis Zegers

EENZAAM OPSLUITEN VERGROOT
RISICO DOOD TE GAAN NA DETENTIE
Van de redactie

Geluk

invloed op het herstel van daders en
slachtoffers. Het werkt en het is
booming. De samenleving heeft er alle
recht op om dat te weten, zegt de
redactie. ‘De journalistiek is nu aan
zet.’ Vandaar deze krant die onlangs in
het theater/mediacentrum Vondels CS
in de hoofdstad door Peter de Vries ten
doop werd gehouden.
Info@vuykenco.nl / Uitgeverij: Vuyk
en CO, Schritsen 24, 8861 CT
Harlingen
Peter de Vries presenteerde de
krant.

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
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Forensica, Hengelo
Jurcoach, Nijkerk
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Het verhaal van Mez

‘MOET IK DAN WEER EEN STRAFBAAR FEIT BEGAAN?’

Teake Damstra
Amsterdam - Het is 17 mei 2017
en de MDHG organiseert het daklozenoverleg met toenmalig zorgwethouder Eric van der Burg. *Mez
geeft aan dat hij in afwachting van
zijn traject uit alle nachtopvang is
geschorst en nergens wordt geholpen. ‘Moet ik dan een strafbaar
feit begaan om binnen te kunnen
slapen?’ roept hij wanhopig uit. Nog
geen twee maanden later wordt
hij inderdaad opgepakt. In de vele
maanden detentie die volgen, doet
Mez er alles aan om te voorkomen
dat hij weer in deze situatie te
komen. De hulp blijkt echter ontoereikend. ‘Moet ik dan weer een
strafbaar feit begaan om binnen te
kunnen slapen?’ roept hij nu wanhopig uit.
Met goede voornemens belandt Mez in
juli 2017 in JC Zaanstad. Daar komt
men na een half jaar tot de conclusie dat
hij vanwege zijn gebruiksverleden beter
af is in een behandelkliniek. Mez wordt
overgeplaatst naar de Forensische
Verslavingskliniek in Almere. Nog geen
drie maanden later wordt deze conclusie
weer bijgesteld: zijn gebruik is niet
langer leidend, het is de bedoeling dat
de focus op zijn gedragsproblemen
komt te liggen. En dus wordt hij weer
overgeplaatst: naar een forensisch psychiatrische kliniek in Eindhoven: de
Woenselse Poort.

No go
In Eindhoven wordt de behandeling
voortijdig beëdigd: men vindt hem daar
niet te behandelen omdat hij hasj rookt.
Nog voordat zijn persoonlijke bezittingen de kliniek in Almere hebben verlaten, gaat Mez in juli 2018 naar kliniek
nummer drie: de Forensisch
Psychiatrische Kliniek Fivoor in
Poortugaal. Daar zou Mez ‘werken aan
een veilige en succesvolle terugkeer
naar de maatschappij’. Tussen de
spullen die met de eerder genoemde
vertraging Mez’ achterna reist, vinden
de bewaarders een minuscuul stukje
hasj. Mez wist zelf niet eens meer dat
hij dit “smokkelwaar” in zijn bezit had.
Omdat (soft)drugs kennelijk een

achterin een politiebus: hij wordt meegenomen naar cellencomplex West
omdat hij blijkbaar sinds 10 augustus
op de telex staat. Mez blijkt het restant
van zijn oorspronkelijke straf uit te
moeten zitten, omdat hij zich niet aan
de behandelvoorwaarden zou hebben
gehouden: vanwege het blokje hasj dat
tussen zijn spullen zat. Dat heeft meer
nadelen dan ‘slechts de straf uitzitten”.
Mez hoeft daarmee ook op geen enkele
nazorg te rekenen.

Noodzakelijk voorschot
Tijdens de dertien maanden die hierop
volgen, probeert Mez zijn terugkeer in
de maatschappij zo goed mogelijk voor
te bereiden. Het zal ook wel uit hem
zelf moéten komen: het stukje hasj
heeft er voor gezorgd dat Mez op 18
oktober 2019 zonder iets op straat staat.
Hij heeft geen reclassering die iets kan
betekenen qua onderdak en geen behanabsolute no go is bij dit behandelceniemand anders hebben’ komen we tot de delaar die medicatie kan voorschrijven.
trum, wordt besloten het traject
conclusie dat Reclassering Antes verMez doorloopt intern de KVV-training
Poortugaal op 31-07-2018 te beëindiantwoordelijk is voor Mez. Zijn reclas- (Kiezen Voor Verandering), herstelt zijn
gen. Beëindiging behandeling van een
seringsambtenaar had Mez echter al
woningnetinschrijving en probeert zijn
nagenoeg onmogelijk plaatsbare gedeti- eerder gebeld voor uitleg over zijn situ- casemanager aan het werk te zetten.
neerde, aldus voorgaande behandelaren, atie, maar die had daarbij het telefoonVeel meer dan zorgen dat zijn spullen
betekent in dit geval afscheid nemen bij gesprek beëindigd. Mez zou tijdens het na ruim vier maanden nog eens van
de voordeur. Mez -die dus naar
telefoontje ‘te gefrustreerd’ hebben
Portugaal naar Zaanstad komen kan de
Portugaal moest omdat hij hasj rookt,
gesproken. Het zorgt er voor dat deze
casemanager niet doen. Mez wil zich
maar er uit moet omdat hij hasj hadman alleen met ons over de toon van
aanmelden voor zorg in Amsterdam,
staat daarom letterlijk zonder spullen,
Mez wil spreken, niet over de inhoud.
maar voor het aanmaken van een
geld of instructies op een parkeerplaats Hij is geenszins van plan ook maar iets account in aanmeldsysteem Trajectus is
op bijna 100 kilometer van zijn thuiste doen tot de rechter uitspraak heeft
een mobiele telefoon vereist. Mez heeft
stad Amsterdam.
gedaan over het vervolg, maar wanneer deze niet, en casemanagers in JC
In de hierop volgende dagen weet Mez die zitting is, is nog onbekend. ‘Ik
Zaanstad mogen deze niet hebben. Mez
af te reizen naar Amsterdam. Hij sprok- vermoed dat Mez dan wordt overgedrakelt wat kleding bij elkaar en probeert
gen aan Reclassering Amsterdam.’ Een
binnen zijn Amsterdamse netwerk
detentieverklaring krijgt Mez niet, wat
onderdak te vinden. Met niets om van te betekent dat er niets voor hem te
leven en geen benul wat hem is overko- regelen valt: officieel zit Mez tenslotte
men, komt hij op 14 augustus bij de
nog altijd in de gevangenis.
MDHG.
Volgens Reclassering Amsterdam staat
Mez niet op de aanmeldlijst en opereren
zij enkel in opdracht van de rechter. We
Stapel huiswerk
besluiten Mez aan te melden bij de Jan
Iedere ex-gedetineerde krijgt een
‘detentieverklaring’ mee: een waardevol van Galenstraat voor een aanvraag bijstandsuitkering, onderdak en een briefbewijsstuk dat justitie je weer heeft
adres. Met de gebruikelijke stapel
overgedragen aan de maatschappij.
huiswerk (aanvraagformulieren, formuOmdat Mez’ vrijlating nogal onverlieren vindplekken, instructies inzage
wacht kwam, heeft hij deze niet. We
bankgegevens) wordt een intake op 28
besluiten de kliniek in Poortugaal te
bellen voor opheldering. Na het gebrui- augustus geregeld. Precies een week
kelijke ‘hiervoor moet u waarschijnlijk voor die datum belt Mez ons van

wil ook graag faseren (in stapjes
wennen aan het leven buiten de bajes),
maar de adressen die Mez opgeeft als
logeeradres, worden allemaal afgekeurd.In augustus van dit jaar, twee
maanden voor zijn vrijlating, wordt
Mez uitgenodigd voor het bezichtigen
van een woning via Woningnet. In de
afgelopen maanden heeft hij al vaker
een woning aangeboden gekregen, maar
die heeft hij moeten laten lopen omdat
het nog te lang duurde voor hij vrij
kwam. Mez heeft geen vermogend
familielid of kennis om de huur alvast
te betalen. Hij krijgt een dag verlof om
de woning te bezichtigen en besluit
deze te accepteren. De woning wordt
toegewezen en de gebruikelijke lijst
documenten moet worden aangeleverd.
Even lijkt Mez niet aan de straat te
worden overgeleverd, maar rechtstreeks
een eigen woning te gaan betrekken.
Deze hoop is van korte duur, want een
noodzakelijk voorschot op zijn uitkering krijgt hij niet.

De wanhoop nabij
Er moet eerst een detentieverklaring op
het bureau van Werk, Participatie en
Inkomen (WPI) liggen, en die krijg je
pas op de dag dat je vrij komt.

Zie voor informatie over MDHG
pagina 31.

Lees verder op pagina 25

Adverteren in deBonjo brengt u in de bajes
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Themis Monchique (P)
Total Training Service (TTS) Breda
Vereniging Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden, Alkmaar
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Meer en meer fouten gerechtshoven blijven zonder gevolg

ONDERZOEK VERZEKERAARS
STEEDS MEER CASSATIEZAKEN
STRANDEN BIJ
ONVOLDOENDE VOOR STRAFVERVOLGING
SELECTIE AAN DE POORT
Vervolg van pagina 24

reguliere uitkering wordt verrekend.
Zijn zorgverzekering is vooralsnog niet
opgestart, omdat Zilveren Kruis alsnog
‘Junkenpand’
Vier dagen voordat Mez op straat staat, een detentieverklaring wil hebben over
de periode dat Mez in 2018 plots op
wordt hij benaderd door twee jongedastraat stond: een detentieverklaring van
mes van, zo vermoedt hij, ‘detentie en
terugkeer’ van WPI. Of ze nog iets voor 2,5 jaar geleden, die nooit heeft bestaan.
Op 11 november werd hij opgenomen
hem kunnen doen. Dat blijkt niet het
in het ziekenhuis, na wat een epileptigeval. Ten tijde van het schrijven van
sche aanval leek. Omdat hij niet verzedit
stuk
is
Mez
drie
weken
uit
detentie.
Dirk Daamen
kerd is, betekent dit een grote rekening
De nachtopvang zit vol en Mez verop een nieuw lijstje met schulden.
blijft, tegen betaling, in wat hij ‘een
‘Moet ik dan weer een strafbaar feit
junkenpand’
noemt.
Mez
doet
geen
oog
Maastricht – De Hoge Raad heeft
begaan om binnen te kunnen slapen?’
dicht
vanwege
de
constante
toestroom
begin juni een arrest gewezen
roept hij nu wanhopig. En wij zeggen
van
gebruikers
en
gaat
zienderogen
achwaarin wordt toegelicht in welke
gevallen
dan van niet.
teruit. Op voor
de dageen
vanniet-ontvankezijn vrijlating
lijkverklaring
wordt
gekozen.man,
Al
zagen we nog een
gemotiveerde
sinds
vierweken
jaar kan
Hoge
Raad
*Mez is niet zijn echte naam. Teake
maar drie
laterde
een
gebroken,
een
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man die zich metniet-ontvankemoeite staande
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de partij
het
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F.J. Stoker

opdracht van een verzekeringsmaatschappij een onderzoek instellen. De
door de verzekeraar opgebouwde rapDordrecht - Reeds op de eerste
portage kan volgens het Openbaar
zittingsdag van de strafkamer
Ministerie dienen om tot strafvervolvan de Rechtbank Dordrecht is
ging over te gaan zonder dat het
de officier van justitie niet ontdossier door de politie is opgebouwd.
vankelijk verklaard in zijn vorOp deze manier heeft een verzekedering tegen enkele verdachten
ringsmaatschappij als benadeelde partij
van verzekeringsfraude. Sinds
zelf belang bij de uitkomst van een
twee jaar werken het Openbaar
onderzoek en worden dit soort onderMinisterie, politie en verzekeraars
zoeken gecoördineerd door een coördiintensief samen in de strijd tegen
nator fraudebeheersing werkzaam op
verzekeringsfraude.
Verzekeraars stelden altijd al een eigen de afdeling veiligheidszaken werkzaam bij dezelfde verzekeraar. De
fraudeonderzoek in om enerzijds
claims van verzekerden te weerspreken rechtbank stelde dat een onderzoek
maar zijn in overleg met het Openbaar verricht door een verzekeraar niet als
een formeel opsporingsonderzoek mag
Ministerie een stap verder gegaan. Zij
worden aangemerkt en dus nooit kan
hebben in strafrechtelijke zin bij een
leiden tot strafvervolging. Het is een
vermoeden van verzekeringsfraude
raadsel waarom de officier van justitie
hun eigen (strafrechtelijk) onderzoek
ingesteld. In de praktijk komt het erop politietaken uit handen geeft aan partijen die zelf financieel belang hebben
neer dat particulier rechercheurs in

bij de uitkomst van een onderzoek.
Deze confronterende stijl van werken
kan nooit een goede oplossing zijn om
de werkdruk bij de politie tegen te
gaan.
Het is een feit van algemene bekendheid dat onder anderen slachtoffers van
ernstige medische missers nog altijd
veelvuldig worden tegengewerkt door
verzekeraars bij de afwikkeling van
schadeclaims. Zo wordt de aansprakelijkheid voor de schade doorgaans wel
ruimhartig
overpunt
de dat de
klacht kanerkend,
maken maar
over een
hoogte
van
de
uitkering
is
vaak
moeikern van de zaak raakt, een punt
dat
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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.

Rechter straft strenger dan twintig jaar geleden
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 overzicht 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 behandeling van de zaak niet tot een andere
gemiddelde straf te zien. Ook leggen
uitkomst zal leiden. Als er toch weer
rechters naast de onvoorwaardelijke
(bijna) hetzelfde uitkomt, vindt de
straffen
steeds
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Ook leggen
rechters naast
de onvoorwaardelijke straffen
steeds vaker een
voorwaardelijke
straf op

het recht ‘onbestraft’ blijven.

Kansrijke cassatieklachten
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Dat
deDaamen
strafeiseniszijn
verhoogd, zal in
Dirk
strafrechtadvocaat
ongetwijfeld
ooklideen
roldespelen.
Het is
Maastricht en
van
Vereniging
overigens
opvallend dat in
van Cassatieadvocaten
inAmsterdam
Strafzaken.
zeker waar het gaat om geweld zwaarder wordt gestraft dan landelijk. Dat
heeft te maken met het vele schietgeweld dat Amsterdam de laatste jaren
heeft geteisterd.

Rol advocaat beperkt
bij verhoorbijstand
Van de redactie

Den Haag - De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een voorstel die de
rol van de advocaat bij het politieverhoor beperkt. Deze mag alleen voorafgaand 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 verhoorbijstand te zien als een kans’. Fibbe is ook van mening dat adequate financiering ontbreekt. In de Tweede Kamer waren de SP en D66 het daarmee
Als het om geweld en zeden gaat, wordt zwaarder gestraft.
eens. Alle andere partijen niet. Dus kansloos.

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.
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De voor witwassen veroordeelde coffeeshophouder Johan van Laarhoven (59) is op weg naar Nederland. Dat
bevestigt advocaat Geert-Jan Knoops. De raadsman overweegt de Staat aansprakelijk te stellen voor de fouten die
in deze zaak zijn gemaakt. Van Laarhoven zat jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden in een Thaise cel. Hij
is ernstig ziek en verzwakt. Zijn familie is ‘intens opgelucht en dankbaar’ dat de Brabander naar Nederland is
gekomen.

OFFICIËLE BERICHTGEVING VAN
HET MINISTERIE VAN JUSTITIE

36

Op grond van de Wet overdracht
tenuitvoerlegging strafvonnissen
(WOTS) is de heer Van Laarhoven,
veroordeeld tot een gevangenisstraf in Thailand, naar Nederland
om hier de rest van zijn straf uit te
zitten. De heer van Laarhoven is
onlangs overgebracht. De Thaise
autoriteiten hebben ingestemd
met de overbrenging op grond van
een verdrag tussen Thailand en
Nederland voor strafoverdracht.
Dat heeft minister Grapperhaus
van Justitie en Veiligheid aan de
Tweede Kamer geschreven.
Minister Grapperhaus heeft afgelopen
zomer in Bangkok met de Thaise
premier generaal Prayut Chan-o-cha en
de Thaise minister van Justitie Somsak
Thepsutin gesproken om de mogelijkheden te verkennen voor overbrenging
van de heer Van Laarhoven en zijn
partner, mevrouw Kaen-In, naar
Nederland; passend binnen de
bestaande kaders van wetgeving van

beide landen. Dit is gebeurd op
verzoek van de Tweede Kamer naar
aanleiding van een rapport van de
Nationale ombudsman dat in het voorjaar van 2019 is verschenen over het
handelen van de Nederlandse overheid
in de strafzaak rond de heer Van
Laarhoven.
Conform de regels rond strafoverdracht (WOTS) wordt de heer Van
Laarhoven na aankomst in Nederland
naar een gevangenis overgebracht,
alwaar hij volgens geldende procedures
de mogelijkheid heeft om contact te
hebben met familie en/of anderen en
bezoek kan krijgen. Het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 november 2019 bepaald dat de Thaise straf
van de heer van Laarhoven voor betreffende feiten (witwassen) aangepast
dient te worden naar het Nederlandse
strafmaximum; te weten een gevangenisstraf van 10 jaar en 8 maanden. In
Nederland wordt de in Thailand ondergane detentie hierop in mindering

gebracht. Hierbij moet ook rekening
worden gehouden met de Nederlandse
wet- en regelgeving rondom detentie en
voorwaardelijke invrijheidstelling.
Door de autoriteiten van beide landen Thailand en Nederland - is volgens
minister Grapperhaus afgelopen
maanden voortvarend gewerkt aan de
overbrenging van de heer Van
Laarhoven. ,,Ik ben de Thaise autoriteiten bijzonder erkentelijk dat binnen de
kaders van wetgeving van beide landen
zorgvuldig en zo snel als mogelijk is
geregeld dat de heer Van Laarhoven
naar Nederland kan komen om hier de
rest van zijn straf uit te zitten’’, aldus de
minister.
Zoals eerder aan de Tweede Kamer
gemeld is een WOTS-procedure niet
mogelijk voor de partner van de heer
Van Laarhoven, omdat zij de Thaise
nationaliteit heeft. Nederland blijft zich
waar passend en mogelijk inzetten voor
haar situatie in Thailand.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens tbs
Den Haag - Sinds de invoering
van de wet sociale zekerheidsrechten gedetineerden op 1 mei
2000 hebben mensen van wie
rechtens hun vrijheid is ontnomen
geen recht meer op een WAO- of
WAJONG-uitkering zodra hun vrijheidsontneming een maand heeft
geduurd. De wet geldt niet voor
mensen die in het kader van de
Wet BOPZ zijn opgenomen of aan
wie de maatregel van plaatsing
in een psychiatrisch ziekenhuis is
opgelegd. Voor gedetineerden en
tbs-gestelden geldt stopzetting van
hun uitkering.
Het verschil tussen tbs-gestelden die
volledig ontoerekeningsvatbaar zijn
verklaard op grond van hun psychiatrische toestandsbeeld en daarom zijn
ontslagen van alle rechtsvervolging en
mensen aan wie de maatregel van
plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis is opgelegd (waarbij de veroordeelde ook volledig
ontoerekeningsvatbaar is verklaard en
ontslagen is van alle rechtsvervolging)
is echter klein. Om die reden heeft de
Centrale Raad van Beroep bij op 18
juni 2004 bepaald dat een verschillende
behandeling van die situaties tot

rechtsongelijkheid leidt en in strijd is
met het verbod op discriminatie. Vanaf
het moment dat het ontslag van alle
rechtsvervolging onherroepelijk is
geworden, heeft die patiënt (weer)
recht op zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat recht geldt ook als hij in
afwachting van plaatsing in eendeBonjo
tbs-kliniek in een PI verblijft, maar
heeft geen
augustus
2016
terugwerkende kracht tot het moment
van stopzetten van de uitkering.
Niemand heeft recht op voortzetting
van de uitkering tijdens voorlopige
hechtenis, ook niet als de verdachte uiteindelijk wordt vrijgesproken.
Bij tbs-gestelden die wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden voorafgaande aan het delict, maar niet
volledig ontoerekeningsvatbaar zijn
verklaard, herleeft het recht op die uitkering op het moment dat hun proefverlof ingaat of (indien geen
voorafgaand proefverlof plaatsvindt) de
voorwaardelijke beëindiging van de
dwangverpleging onherroepelijk is
geworden. Die uitkering moet dan wel
opnieuw aangevraagd worden en de
mate van arbeidsongeschiktheid moet
opnieuw vastgesteld worden.
Vereniging van tbs-advocaten

Ontkennende verdachte:
‘Ik wil verder met mijn leven, werken aan mijn toekomst’
Ik wil verder met mijn leven, werken
Amsterdam - Het komt vaker voor.
PI adviseert negatief, de selectiefuncti- heeft geen bezwaar. Toch moet ik tot
aan mijn toekomst, maar de hoop dat
Daarom publiceren we dit bericht
onaris geeft negatief advies. De reclas- mijn einddatum binnen blijven. Dan
me dat lukt, wordt steeds weer de
mag ik met mijn vuilniszak naar
van een ontkennende verdachte.
sering geeft geen advies, want ze
buiten. Het enige wat helpt, is een her- grond ingetrapt. Het is ook onduidelijk
De naam is bij de redactie bekend. kunnen het risico niet inschatten. Na
voor mij waarom bij de ene PI•eenWe
ont-speak English
Hij reageert op een artikel in deze
een lange en volgens mezelf onterecht zieningsverzoek met inschakelen van
ookvoorbePRO DEO
kennende verdachte wel met verlof
een advocaat, zodat het bij de Raad
krant. Alle strafzaken en penitentiaire
gevangenisstrafzaken,
moet je toch
• Wir sprechen Deutsch
mag en bij een andere niet. Ik vraag
voor Strafrechtstoepassing en
‘Elke gedetineerde koestert de wens
reid worden op terugkeer in de maatgratis
- STRAFZAAK
239
of buiten
kantooruren
74 88me
88af of ZBBI een gunst is en dan stel
Jeugdsbescherming
onder06
de 13
aandacht
om eerderBel
vrij te
komen.0800
Ik ben een
schappij. Je (787
moet stap
voor225)
stap weer
• Hablamos Español
ik voor mezelf vast dat de gunfactor bij
komt. Het vechten voor mijn verlof
ontkennende gedetineerde en kom
kunnen wennen aan het leven buiten.
mij 0,0% is.
kost me veel stress, zowel lichamelijk
daarom niet
in aanmerking41
voor| een
Ik ben
groen plus, heb| aan
alles meeVondelstraat
1054 GJ
Amsterdam
www.vanoostenadvocaten.nl
• Nous parlons Français
als geestelijk. Iedere keer weer hoop
Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI) en gewerkt. Ik heb geen drugs of alcohol
De naam is bij de redactie bekend.
Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting
gebruikt, heb geen schulden, mijn ver- en dan weer de teleurstelling van
afwijzing.
(ZBBI). Het OM adviseert negatief, de lofadres is goedgekeurd, de gemeente

Betrokken

Deskundig

Bereikbaar

BONJO GEEFT RICHTING AAN...
DE TOP VAN DE NIEUWE GENERATIE STRAFRECHTADVOCATEN

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

Daders vinden,
duidelijkheid voor nabestaanden
Den Haag - De politie heeft dit jaar
opnieuw een coldcasekalender uitgebracht. Voor het vierde jaar op
rij wordt de kalender met 52 zaken
verspreid onder gevangenen, in de
hoop dat dit waardevolle tips oplevert. Dit jaar ontvangen ook alle
tbs-instellingen (FPC’s en FPK’s) in
Nederland de kalender.

‘Elk jaar levert de kalender nieuwe
informatie op in oude zaken,’ vertelt
Aart Garssen, landelijk projectleider
cold cases van de politie. ‘Cold cases
zijn vaak complexe zaken die een
lange adem vragen van politie en het
Openbaar Ministerie. In 2019 hebben
de coldcaseteams van de politie mooie
resultaten geboekt.

Verdachten zijn jaren later alsnog
opgepakt en door het OM voor de
rechter gebracht. Ook hebben verschillende onbekende doden een naam
gekregen.’

202 tips
In 2019 kreeg de politie 202 tips die
direct te linken zijn aan de coldcasekalender. Het totale aantal tips ligt vermoedelijk hoger, omdat veel mensen
ook anoniem tippen. In 2019 zijn veel
onderzoeken gedaan naar aanleiding

Het totale aantal
tips ligt
vermoedelijk
hoger, omdat veel
mensen ook
anoniem tippen
Resultaten van de coldcaseteams 2019
Coldcaseteams zijn dagelijks bezig met onopgeloste zaken. Het gaat dan
om moord en doodslag, maar ook over vermiste personen of onbekende
doden.
1 - Rotterdam: man opgepakt voor de moord op Aziz Muhammed uit

1991.
2 - Rotterdam: man veroordeeld voor de zogenoemde ‘kofferbakmoord’
op Caroline van Toledo in 2005.
3-M
 idden-Nederland: man in Brazilië voor de rechter na hernieuwd
onderzoek naar een brute beroving in Blaricum.
4-M
 idden-Nederland: 42-jarige verdachte aangehouden negen jaar na de
dood van Richard Houtveen uit Nieuwegein.
5-A
 msterdam: rechtbank boog zich over de moord en vermissing van
drie vrouwen. Verdachte Sjonny W. is veroordeeld voor een van die
zaken.
6 - Den Haag: inzet voor een Thaise cold case. De Nederlandse verdachte
werd door de rechter echter vrijgesproken.
7-L
 imburg en Oost-Nederland: forse inzet in onderzoek Nicky
Verstappen.
8-M
 eerdere onbekende doden kregen een naam. Zo is een man op
Terschelling na 66 jaar geïdentificeerd.
De coldcasekalender is ook digitaal te bekijken.

van de binnengekomen informatie.
Twee zaken zijn heropend.
Hoewel nog geen zaak aanwijsbaar
door de coldcasekalender is opgelost,
zorgt de kalender elk jaar voor nieuwe
informatie over cold cases. Garssen:
‘We zijn blij dat de kalender elk jaar
nieuwe tips oplevert, die ons helpen in
onze zoektocht naar antwoorden. We
vinden het belangrijk dat daders
gevonden en bestraft worden en dat er
duidelijkheid komt voor de nabestaanden. Dat kan een einde maken aan hun
onzekerheid, vragen beantwoorden
waarmee zij al jaren worstelen en bijdragen aan het verwerken van het
verlies van hun dierbare.’

Verspreiding
De kalender wordt verspreid in gevangenissen en bij de reclassering. In 2020
wordt de kalender ook uitgedeeld
binnen alle tbs-instellingen in
Nederland. De politie voert een evaluatie uit naar deze kalender en deelt de
resultaten met de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI).

'PROEFRIT' MET
ASTON MARTIN
Pontevedra - De Spaanse politie
heeft een man opgepakt die met
een Nederlandse Aston Martin DB9
naar Spanje was gereden, aldus het
Brabants Dagblad. Een autobedrijf
in Boxtel had de auto meegegeven
voor een proefrit. De Belg met
Spaans paspoort had al een keer
een Mercedes ‘geleend’. In augustus was hij daarmee opgepakt in
Spanje.
De man heeft in de omgeving van
Pontevedra – in het noordwesten van
Spanje – al een reputatie: hij ging er in
hotels en restaurants geregeld vandoor
zonder de rekening te betalen. Hij had
van de Mercedes de nummerplaten

vervangen maar liep tijdens een routinecontrole van de politie tegen de
lamp. Hij is verdachte van diefstal en
fraude maar was op borgtocht vrij toen
hij de Aston Martin ophaalde in
Boxtel. Agenten patrouilleerden bij
zijn huis toen hij dit weekend arriveerde in de Aston Martin. De man
stopte niet en de politie achtervolgde
hem waarbij hoge snelheden werden
gehaald. De achtervolging eindigde
toen de Aston Martin op een politiewagen botste. De man zit nu in de cel op
verdenking van diefstal en fraude, en
voor het belagen van de politie en het
in gevaar brengen van weggebruikers.

Achtervolging met Aston Martin DB9.

HUMOR OM TE LACHEN
Schelden tegen agent
Vandaag ging ik even lekker een broodje halen bij de SubWay. Kom ik
nog geen 10 minuten later terug, staat een agent een bon uit te schrijven.
Dus ik zeg “Meneer agent, dat gaat zomaar niet”. Dus ik begin te schelden
tegen die agent, geeft die me gewoon nog een bon. Mongool die je er
bent… het bandenprofiel… achterlijke debiel… niet binnen de lijn geparkeerd… en zo ga ik en agent nog wel even door. Na een tijdje schelden is
er nog amper ruimte onder de ruitenwissers en besef ik me dat het geen
zin heeft...
Ik geeft het op en loop door naar mijn eigen auto om de hoek.

Bron: DJI

Iets te melden? Stuur het naar Bonjo!
GA VOOR
SPOED NAAR
www.strafzaken.nl
Tel. 073 610 2005,
voor gedetineerden
0800-1001.
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DICK SCHOOF BENOEMD TOT
SECRETARIS-GENERAAL JUSTITIE
Van de redactie
Den Haag - Drs. H.W.M. (Dick)
Schoof wordt secretaris-generaal
(SG) bij het ministerie van Justitie
en Veiligheid (J en V). De ministerraad heeft ingestemd met
het voorstel van minister Knops
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De benoeming
gaat in op 1 maart 2020.
'Ik ben blij dat er snel een opvolger
gevonden is. En ik ben blij dat het
Dick geworden is. Hij brengt veel
ervaring met zich mee. Ik heb er alle
vertrouwen in dat hij samen met de
collega’s op het departement de ingezette veranderingen en verbeteringen
nog verder zal brengen,' reageert secretaris-generaal Siebe Riedstra op de
benoeming van Dick Schoof.
Dick Schoof zegt vereerd te zijn: 'Toen
ik ruim een jaar geleden vertrok bij
JenV had ik natuurlijk niet verwacht
dat ik zo snel weer terug zou zijn. Een
jaar bij de AIVD is kort. Ik ben blij en
vereerd binnenkort als SG te kunnen
beginnen. Een prachtige kans bij een
prachtig departement. Waar, zo weet ik
uit ervaring, zo veel goede mensen
iedere dag werken aan het rechtvaardiger en veiliger maken van de

samenleving. Ik kijk er enorm naar uit
iedereen te ontmoeten.'
Dick is momenteel directeur-generaal
van de Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (AIVD) bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij
Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid bij
het ministerie van Justitie en
Veiligheid. Eerder was hij onder
andere directeur-generaal Politie bij

hetzelfde ministerie, directeur-generaal
Veiligheid bij het ministerie van BZK,
hoofddirecteur van de Immigratie en
Naturalisatie Dienst (IND) en plaatsvervangend secretaris-generaal van het
ministerie van Justitie. Hij studeerde
Planologie aan de Universiteit van
Nijmegen. Deze benoeming is tot
stand gekomen via de procedure voor
de topmanagementgroep van de
Algemene Bestuursdienst.

BENOEMINGEN
Den Haag - Mr. H.J.I.M. (Ric) de Rooij wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad
heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 februari 2020.
Ric de Rooij is sinds 2014 plaatsvervangend secretaris-generaal bij het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Van 2009 tot 2014 was hij
plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Eerder vervulde hij diverse managementfuncties,
onder andere bij de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en bij de provincie Zuid-Holland. Hij was ook secretaris en leider van het onderzoek
van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp Enschede. Ric de Rooij studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. De benoeming
is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Aruba
De Rijksministerraad heeft besloten de heer mr. J.M.J. Keltjens voor te
dragen als vice-president van de vestiging Aruba van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie, op voorstel van minister Dekker voor
Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 februari 2020. De heer
Keltjens (1959) is op dit moment senior-rechter en voorzitter van het team
handel bij de rechtbank Den Haag.
De redactie
Dick Schoof wordt baas
ambtenaren Justitie.

BAJESGEESTELIJKEN MOGEN ZWIJGEN
Den Haag - Geestelijken die in een
gevangenis werken hoeven verklaringen van gedetineerden niet
prijs te geven. Ze mogen zwijgen.
De Hoge Raad heeft bepaald dat
geestelijke verzorgers, van welke
geloofsstroming ook, het verschoningsrecht hebben, net als artsen,
advocaten en notarissen.
De hoogste rechter deed uitspraak in
de zaak over de moord op een
86-jarige man in Axel in 2012.

STRIP VAN SEBASTIAAN

Daarvoor werden twee mannen veroordeeld, tot 24 en 15 jaar cel. De man
met de hoogste straf ging in cassatie,
omdat de medeverdachte tegen een
humanistische en een boeddhistische
geestelijk verzorger zou hebben
gezegd dat hij alleen had gehandeld.
Dat zou de hoofdverdachte vrijpleiten,
maar de Hoge Raad oordeelt nu dat die
verklaring niet meeweegt.
De twee mannen wachtten de bejaarde
man ‘s nachts op in een park toen hij

zijn hond uitliet. Hij werd zwaar mishandeld zodat hij zijn pincode zou
afgeven. De daders sneden onder meer
een stuk van zijn oor. Uiteindelijk
werd hij met veel messteken om het
leven gebracht en achtergelaten in een
sloot. De daders doorzochten daarna
zijn woning en probeerden vergeefs
geld te pinnen.
De bekende imam Mohamed Ajouaou .
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Aangifte in detentie, een paar uitspraken uit de oude doos

MOGELIJKHEDEN OM AANGIFTE TE DOEN
Van de redactie
Amsterdam - Bellen met 09008844, jazeker, indien gedetineerden aangifte willen doen, moet
de directeur op grond van zijn
zorgplicht de mogelijkheid bieden
om een 0900-nummer te kunnen
bellen indien gedetineerden hier
geen andere mogelijkheid toe
hebben. Gedetineerden kunnen
een afspraak maken in het reintegratiecentrum om daar, onder
begeleiding van de medewerkers
van het re-integratiecentrum, naar
een 0900- nummer te bellen.
De politie kan helpen bij het maken
van een keuze hoe aangifte te doen.
Digitaal via www.politie.nl onder de
tab ‘aangifte of melding doen’
Gedetineerden kunnen een afspraak
maken in het re-integratiecentrum om
daar gebruik te maken van de computers en zo de site van de politie te
bezoeken om voor bepaalde feiten
digitaal aangifte te doen.
Gedetineerden kunnen daarbij hulp
krijgen van de medewerkers van het
re-integratiecentrum. In bepaalde
gevallen komt de politie naar de
inrichting om ter plaatse een aangifte
op te nemen.
Gedetineerden kunnen tijdens hun
verlof een afspraak maken op het politiebureau en daar hun aangifte laten
opnemen.

Relevante jurisprudentie
RSJ 24 oktober 2016, 16/2013/GA
Aannemelijk dat vanuit inrichting met
0900-nummer politie kan worden
gebeld. Zonder beltegoed kan dit
echter niet. Niet inwilligen verzoek op
kosten inrichting met politie te mogen
bellen is beslissing directeur. Klager
ontvankelijk, maar beklag ongegrond
nu niet is onderbouwd waarom hij niet
in staat zou zijn beltegoed te kopen.

van de directeur hiervoor is niet
vereist. Beroep ongegrond.
RSJ, 13 augustus 2013, 13/1271/GA
Het behoort tot de zorgplicht van de
directeur gedetineerden in staat te
stellen aangifte te doen bij de politie.
Klager alsnog ontvankelijk in beklag,
maar beklag ongegrond nu niet gebleken is dat klager de mogelijkheid is
ontnomen aangifte te doen. Beroep
voor het overige ongegrond.

RSJ, 20 november 2013, 13/1382/GA
Belastingdienst en reclassering (als
instelling) zijn geen geprivilegieerde
RSJ, 18 december 2014, 14/3640/TA
RSJ, 26 juli 2013, 13/1593/GA
instanties. Niet gebleken dat het voor
Inrichting heeft contact opgenomen
Van directeur had grotere inspanning
klager, ten behoeve van een aangifte,
met politie om afspraak te maken
zodat klager aangifte kon doen. Politie mogen worden verwacht om klager ten noodzakelijk was de politie te bellen.
spoedigste aangifte te kunnen laten
Immers, een BOA is naar de inrichting
wil dat klager zijn klacht eerst op
papier zet. Dit heeft klager niet gedaan. doen van mishandeling door een mede- gekomen. Beroep ongegrond.
werker van de parketpolitie. Directeur
Niet gebleken dat inrichting klager
is tekortgeschoten in zijn zorgplicht.
heeft belet aangifte te doen. Beroep
Beroep en beklag gegrond.
ongegrond.
Tegemoetkoming € 25,Gedetineerden kunnen tijdens hun
RSJ, 20 november 2013, 13/1382/GA
verlof een afspraak maken op het poliBelastingdienst en reclassering (als
tiebureau en daar hun aangifte laten
instelling) zijn geen geprivilegieerde
opnemen.
instanties. Niet gebleken dat het voor
klager, ten behoeve van een aangifte,
RSJ 24 oktober 2016, 16/2013/GA
noodzakelijk was de politie te bellen.
Immers, een BOA is naar de inrichting Aannemelijk dat vanuit inrichting met
0900-nummer politie kan worden
gekomen. Beroep ongegrond.
gebeld. Zonder beltegoed kan dit
echter niet. Niet inwilligen verzoek op
RSJ, 9 september 2013, 13/1778/GA
kosten inrichting met politie te mogen
Weigering om klager medewerking te
bellen is beslissing directeur. Klager
verlenen bij het doen van aangifte is
ontvankelijk, maar beklag ongegrond
een beklagwaardige beslissing. Het
nu niet is onderbouwd waarom hij niet
staat klager evenwel vrij om zelfstan0900-nummers bellen moet mogen.
in staat zou zijn beltegoed te kopen.
dig aangifte te doen, de medewerking

Politie deelt negen bekeuringen uit
aan inzittenden van één auto in Zeist
Zeist - De politie in Zeist heeft bij
een controle van een Roemeens
voertuig een waslijst aan bekeuringen uitgeschreven. De wagen werd
gecontroleerd in het centrum van
Zeist.
Vijf inzittenden werden bekeurd omdat
zij geen gordel droegen. De bestuurder
reed zonder rijbewijs en was bovendien onder invloed van drugs. Eén

RSJ, 18 december 2014, 14/3640/TA
Inrichting heeft contact opgenomen
met politie om afspraak te maken
zodat klager aangifte kon doen. Politie
wil dat klager zijn klacht eerst op
papier zet. Dit heeft klager niet gedaan.
Niet gebleken dat inrichting klager
heeft belet aangifte te doen. Beroep
ongegrond.

inzittende kreeg een proces verbaal
omdat-ie geen ID-bewijs toonde en één
van persoon bleek gesignaleerd te
staan omdat er nog een straf open
stond.
Daarnaast bekeurde de politie bij snelheidscontroles in en rond Zeist vijf
andere bestuurders omdat zij het gaspedaal te stevig intrapten. Eén automobilist die dertig kilometer te hard reed

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

met een geschorst rijbewijs werd aangehouden. De autobestuurder die het
meest over de schreef ging, reed
zeventig kilometer te hard. Het rijbewijs werd ingevorderd, dezelfde straf
kreeg een bestuurder die de snelheidslimiet met 51 kilometer overschreed.
Bron: AD

RSJ, 9 september 2013, 13/1778/GA
Weigering om klager medewerking te
verlenen bij het doen van aangifte is
een beklagwaardige beslissing. Het
staat klager evenwel vrij om zelfstandig aangifte te doen, de medewerking
van de directeur hiervoor is niet
vereist. Beroep ongegrond.
Bron: Kenniscentrum Commissie van
Toezicht
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Wie zijn die mensen die in de PI's werken? We weten er weinig van. Persoonlijke contacten blijven beperkt en het zijn geen mensen die graag in de publiciteit
optreden. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) schetst af en toe een beeld van zijn bajeswerkers in zijn publicaties. Zie ook pagina 31.

Pedagogisch medewerkster rond opleiding bijstandsteam af:

'IK BEDOEL... BEST WEL STOER TOCH?'
Nijmegen - Bo werkt sinds twee
jaar als pedagogisch medewerker op de meidenafdeling bij de
Rijks Justitiële Jeugdinrichting De
Hunnerberg. Onlangs heeft zij de
pittige achtdaagse IBT-opleiding
(Interne Bijstandsteam opleiding)
afgerond.
IBT is een speciaal opgeleid team
dat 24/7 kan worden ingezet in
een situatie met een verhoogd
veiligheidsrisico. Hoog tijd om
een gesprek te voeren met deze
energieke dame die als één van de
weinige vrouwen is aangesloten
bij het IBT team.
Bo heeft destijds bewust gekozen voor
de functie van pedagogisch medewerker bij DJI. 'De combinatie van
groepswerk en individueel werk en
sportief bezig zijn, vond ik fantastisch, dus ik besloot te solliciteren'.
Op de meidenafdeling wordt er
gewerkt volgens een duidelijk dagprogramma. Elk uur is er wat te doen. Bo:
'De jongeren bij ons op de groep
hebben altijd wel wat te vertellen of te
vragen. Het valt op dat meiden veel
behoefte hebben aan contact, elk

gesprek is anders en natuurlijk kan het
ook wel eens escaleren, waardoor je
snel moet kunnen nadenken en ingrijpen als dat nodig is.'
Op de kortverblijfafdeling waar Bo

Laat mij maar de
hele dag
squatten, rennen
en sit-ups doen,
dan maak je mij
gelukkig'
werkt is zij ook een mentor voor één
van de jongeren: 'Samen kijken we
naar de toekomst van de jeugdige en
wat we samen kunnen doen om aan de
doelen van die jongere te werken. Ik
zie steeds weer een ander gezicht,
karakter en andere problematiek; die
afwisseling maakt het werk voor mij
interessant!'

Teamwork
Op elk moment van de dag kan er een
alarmsituatie ontstaan. Bo: 'Ik moet
snel kunnen schakelen en mijn collega’s ondersteunen. Als we met zijn
allen een situatie onder controle
hebben gebracht, dan gaat de spanning
over in tevredenheid. Er zijn veel
sterke teams binnen onze inrichting
omdat er veel ruimte is voor feedback
en supervisie. Het is een plek waar je
op sommige momenten superhard
moet werken, je focus moet behouden
én moet kunnen anticiperen wanneer
er complexe situaties ontstaan. We
werken gestructureerd, maar daarbuiten is er ontzettend veel ruimte voor
humor en iedereen respecteert elkaar,
daar houd ik van.' Bo heeft zichzelf in
de beginperiode bij DJI eerst de tijd
gegeven om het werk op de groep
onder de knie te krijgen. Daarna vond
ze het tijd worden voor wat nieuws.
Ze heeft zich aangemeld voor de IBTopleiding om sterker en zekerder te
worden in haar werk: Ik vind het
belangrijk dat ik bij alarmsituaties
precies weet wat ik kan doen en dat ik
daar fysiek en mentaal sterk genoeg
voor ben.'

Blijven knallen

Oefening IBT'ers.

STRIP VAN SEBASTIAAN

Bo vond het fysieke stuk het leukst
van de opleiding: 'Ik ben zelf een
aantal jaren bezig met krachttraining
en sinds kort heb ik me aangesloten
bij een CrossFit-box. Laat mij maar de
hele dag squatten, rennen en sit-ups
doen, dan maak je mij gelukkig.' Er
zat ook een zware kant aan de opleiding: 'Het waren lange dagen en voor
de technieken die je leert, moet je
blijven knallen, ook als je moe bent,
en dat is wel een goede test voor mij
geweest.' Vanuit het team werd Bo
volledig gesteund in haar keuze voor
de IBT-opleiding: 'Ik ben meteen uit
geroosterd toen ik me had aangemeld

We werken
gestructureerd,
maar daarbuiten
is er ontzettend
veel ruimtevoor
humor en iedereen respecteert
elkaar
bij de opleiding. Ik weet dat mijn
afdelingshoofd en mijn hele team
achter mij staan en dat ze het superleuk vinden dat ik dit ben gaan doen.
Ze vinden het echt iets voor mij en
daar ben ik het helemaal mee eens.' Bo
is fysiek en mentaal sterker teruggekeerd op de afdeling van De
Hunnerberg: 'Nu ga ik weer lekker aan
het werk en kan ik mijn collega’s
ondersteunen waar nodig. Ik heb een
leuke dag gedraaid als ik sportieve
activiteiten kan organiseren voor de
meiden en ik met mijn collega een
positieve dienst afsluit. Wat ik ook
heel tof vind is dat ik als een van de
weinige vrouwen nu aansluit bij het
IBT. Ik bedoel… best wel stoer, toch?'
Bron: DJI

De luchtplaats
Iedereen wordt naar
binnen geroepen.
Het luchtuur is voorbij en
langzaam vormt zich een rij
gedetineerden voor de deur.
Enkelen doen nog wat rek en
strekoefeningen voor ze
naar binnen lopen.
De deur is dicht en er
heerst een serene stilte
Aan de overzijde zie ik enkele
witte jassen voor de ramen heen
en weer lopen. Het zijn de mensen
van de medische dienst.
Een strak blauwe hemel
met hier en daar een wolkje.
Twee eksters landen op
de luchtplaats op zoek naar
eventuele etensresten
die achter gelaten zijn.
Drie schapen en een lammetje
grazen op de groenstrook.
Elegant komt er een groep zwanen
vlak over de
instelling gevlogen.
Het enige boompje wat er staat
beweegt iets door de wind die
over de luchtplaats heen komt.
Nadat alle dieren zijn vertrokken
sta ik enige tijd naar
niets te kijken.
Niets om vrolijk van te worden.
Alleen maar beton,
een triest aanblik wat weer even
duidelijk maakt dat het
hier een gevangenis is.
Dit besef laat ongewild enkele
tranen over mijn wangen rollen.
Je wilt naar de vrijheid,
je wilt je vleugels kunnen spreiden
en uitvliegen zoals
die zeemeeuw die zich door de
wind laat mee voeren.
Ik zet een cd op met wat muziek
om mijzelf even terug op mijn
voeten te laten landen.
Van Richard voor deBonjo
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Het leven van een IBT'er:

'JE WILT DE JUSTITIABELE ZO SNEL MOGELIJK ONDER
CONTROLE KRIJGEN ZONDER HEM OF HAAR TE BESCHADIGEN'
Waardenburg - John is zo'n tien
jaar geleden begonnen bij het
Interne Bijstandsteam (IBT),
waarvan de laatste vijf jaar als
groepscommandant. Hij vertelt
hij graag over wat deze functie
inhoudt en over zijn keuze om de
opleiding te gaan doen.
'Een Intern Bijstandsteam komt in
actie zodra een situatie voor het
(gewone) gevangenispersoneel niet
meer veilig is. Het IBT wordt dan
opgeroepen om de situatie zo snel
mogelijk te de-escaleren. De situaties
waarin een IBT in actie komt lopen
sterk uiteen. Zo kan het zijn dat er
iemand in een afzonderingscel
geplaatst moet worden, tot zelfs een
complete opstand op een afdeling of
luchtplaats die beëindigd moet worden.
De reden voor mij om bij het IBT te

goede stap. Tien jaar later voer ik de
werkzaamheden nog steeds met veel
plezier uit.'

Hoe kom je bij het IBT?
'Om bij het IBT te komen moet je een
zogenoemde basis-IBT-opleiding
volgen. Die opleiding duurt in totaal
acht dagen. Tijdens de opleiding leer je
alle benodigde procedures en krijg je
training in het hanteren van wapens
zoals pepperspray en de lange wapenstok. Ook ondergaat iedere IBT’er wat
pepperspray met je doet (en neem het
van mij aan: het is echt geen pretje).
Dat is nodig om te weten wat een
ander ondergaat als je het moet
gebruiken.'

Hoe werd je uiteindelijk
groepscommandant?

“Als je de opleiding gehaald hebt, mag
je aan het werk als IBT’er en wanneer
je genoeg ervaring hebt opgedaan
binnen een IBT kun je verder solliciteren naar de functie van groepscommandant IBT. Dan moet je weer een
opleiding behalen die in totaal 5 dagen
duurt. Tijdens de opleiding word je
gaan, was dat ik graag een stapje extra klaargestoomd om leiding te geven aan
wilde zetten binnen de gevangenis en
een team. Ook leer je om te gaan met
zo mijn ervaring uitbreiden. Destijds
de verantwoordelijkheid die je als
was ik werkzaam als medewerker in de commandant draagt. Dit laatste is niet
beveiliging en het IBT leek mij een
altijd even gemakkelijk. Je bent

'Elke situatie of
actie blijft je
eigenlijk wel bij'

namelijk niet alleen verantwoordelijk
voor je team, maar ook voor de actie
zelf, de gedetineerden die betrokken
zijn, de eventuele omstanders en ga zo
maar door. Kortom, een leuke, verantwoordelijke baan die veel uitdaging
biedt.'

Hoe zorg je ervoor dat je
up-to-date blijft?
“Omdat er in een team met wapens
gewerkt wordt, zoals de pepperspray
en de lange wapenstok, is iedere
IBT’er verplicht zijn vaardigheden en
kennis op peil te houden. Dit houdt in
dat we minimaal 54 uur per jaar
trainen in het gebruik en het toepassen
van geweldsmiddelen.”

'Als je dan voor
de celdeur staat
en weet dat hij
niet vrijwillig mee
zal gaan, gaat
toch de spanning
omhoog'

haar te beschadigen of onnodig veel
geweld toe te passen. Op de vraag wat
mij het meest is bijgebleven durf ik
eerlijk gezegd geen antwoord te geven.
Elke situatie of actie blijft je eigenlijk
wel bij.'
Bron: DJI

Zie ook pagina 20

Wat is je het meest bij gebleven na al die jaren in het IBT?
'Een IBT-inzet is altijd spannend, je
weet immers maar nooit wat er gaat
gebeuren. Je maakt ook veel verschillende dingen mee. Zo kan het zijn dat
iemand op zijn cel zo boos of verward
is dat hij voor zijn eigen veiligheid
naar een afzonderingscel verplaatst
moet worden. Als je dan voor de
celdeur staat en weet dat hij niet vrijwillig mee zal gaan, gaat toch de spanning omhoog. Zodra de celdeur
opengaat wil je de justitiabele zo snel
mogelijk onder controle zonder hem of

IBT’ers zijn verplicht vaardigheden en kennis op peil te houden.

Onderzoeker Frank van Tulder

Rechts vinden zelf wel dat ze zwaarder zijn gaan straffen
Jaap Brandligt

mis. Bij vermogensdelicten blijft de
punitiviteit gelijk en bij opiumzaken
zien we een daling met twintig
Den Haag - In een lezenswaardig
procent. Dat laatste is interessant in het
artikel neemt Frans van Tulder,
licht van de mislukte war on drugs en
Zeer wisselend beeld
senior onderzoeker/beleidsDe feiten op een rij. In de periode 1998 de druk om drugs te reguleren.
adviseur bij de Raad voor de
Samenvattend: de punitiviteit- het
Rechtspraak, ons mee in de weging tot 2008 zijn straffen het meest, met
straffen dus – is tussen 1998 en 2008
meer dan vijftien procent gestegen bij
van de vraag of rechters zwaarder
aanranding en zogeheten valsheidsmis- met elf procent gestegen. Tegelijk
zijn gaan straffen, zoals wel heel
drijven, vermogensmisdrijven. Ze zijn wordt vastgesteld dat de punitiviteit in
vaak de rondzingende opinie is.
2015 weer zo’n tien procent lager was
het meest gedaald bij heling, bij
Of juist niet, want ook heel vaak
bedreiging en gekwalificeerde diefstal. dan in 2004. Om het nog ingewikkelhoor je dat er niet zwaar genoeg
der te maken: de ontwikkeling van de
gestraft wordt. Volgens Van Tulder In de periode van 2008 tot 2018 is het
juist omgekeerd. Ruim de helft van de totale gemiddelde straf over het totaal
vinden de rechters zelf wel dat ze
zwaarder zijn gaan straffen. En met zaken laten een stijging van de gemid- aan schuldigverklaringen laat zien dat
er een afname is van twee procent
zwaarder straffen bedoelen we dan delde straf zien. Vaak met gemiddeld
tussen 1998 en 2018.
zeven procent, met als uitschieters
opsluiten, vergelden dus.
brandstichting/ontploffing en misdrijOoit in 2006 kwam Van Tulder tot de
ven tegen het leven. Maar ook vuurwa- Warboel
conclusie dat de punitiviteit zoals dat
penmisdrijven, hoewel die weer wat
dan genoemd wordt, is toegenomen.
Het blijft toch wel een beetje een
En punitiviteit is leedtoevoeging. En in minder gestegen zijn op de ladder.
warboel. De rechter is sinds 1998
Rijden tijdens ontzegging en afpersing vaker voorwaardelijke straffen gaan
de bajes zitten, kun je leedtoevoeging
en bedreiging zijn dan weer dan vijfnoemen. Dat gold toen vooral voor
opleggen. Dat is het meest gebeurd bij
tien procent gedaald. Je kunt zeggen
geweldsmisdrijven. In het artikel
vrijheidsstraffen. Tot 2006 worden
dat het beeld dus zeer wisselend is. In
waaruit wij putten, gaat het over de
meer voorwaardelijke dan onvoorde ene periode zien we een daling en
straftoemeting de afgelopen twintig
waardelijke vrijheidsstraffen opgelegd.
in een andere een stijging van de
jaar. En dan alleen om straffen die in
Daarna zien we een kanteling. Die
gemiddelde straf.
eerste aanleg opgelegd zijn. 		
wordt veroorzaakt door commotie
Van Tulder zet voor groepen zaken de
Een gangbare opvatting is dat het
rondom taakstraffen. De combinatie
ontwikkelingen van de punitiviteit op
openbaar ministerie steeds meer relaonvoorwaardelijke taakstraf en vooreen rij sinds 1998 en tot 2018. Dan valt waardelijke vrijheidsstraf gaan minder
tief lichte zaken via een strafbeschikop dat bestraffing van gewelds- en sek- vaak voorkomen. Een weer apartere
king dus buiten de rechter om
afhandelt. Onjuist, volgens Van Tulder. suele misdrijven de grootste stijger is.
categorie is tbs, pij, isd en opname in
Sociale zekerheidsfraude bijvoorbeeld Ongeveer 65 procent. Dat is toch niet
een psychiatrische inrichting. Daarbij
gaat echter wel vaker via de bestuursrechter. Alleen de zwaardere gevallen
komen nog bij de strafrechter.

nemen vrijheidsbenemende maatregelen van vijf promille in 1998 naar
twaalf promille in 2018 toe. Vooral de
invoering van de isd-maatregel draagt
hieraan bij. Alles bij elkaar opgeteld en
afgetrokken komt Van Tulder tot de
conclusie dat per saldo de rechter in
eerste aanleg zwaarder straft in 2018
dan in 1998. Dat geldt vooral bij het
onvoorwaardelijke deel van de straffen. Een stijging van 11%. De stijging
van punitiviteit is het sterkst bij
geweldsdelicten. De maatschappelijk
roep om strenger te straffen vindt zijn
weerklank bij rechters. Zeker waar het
gaat om geweldsdelicten en de slachtoffers ervan. Rechters zijn dus gevoelig voor maatschappelijke druk. De
waardering daarvan is een kwestie van
smaak.
Frank van Tulder. Is de rechter
zwaarder gaan straffen? Twee decennia in beeld. Tijdschrift voor rechtspraak en straftoemeting 1-2-2019

Drugsgebruikers MDHG
Amsterdam - De MDHG is een
belangenvereniging voor druggebruikers en dak- en thuislozen
in Amsterdam. De MDHG biedt
belangenbehartiging, onafhankelijke cliëntondersteuning, informatie en advies. Op het kantoor
van de MDHG aan het Jonas
Daniël Meijerplein 30 is het ook
mogelijk om zelfstandig op de
computer te werken en daarbij
gebruik te maken van faciliteiten
als telefoon en printer.
De MDHG is geopend van
maandag t/m vrijdag tussen
10:00 en 16:30 uur en is te
bereiken op collect call nummer:
020-4275065.
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Boekbespreking
Aanrader

MOORDSPOREN.
DE WAARHEID ACHTER COLD CASES
Jaap Brandligt
Amsterdam - Nu alweer geruime
tijd geleden zochten Dick
Gosewehr en Bonjo met elkaar
contact. Gosewehr is oud-rechercheur van de politie. Hij had en
heeft boeiende verhalen over wat
er zo allemaal fout kan gaan bij
onderzoeken die justitie doet. Dat
vinden wij altijd belangrijk, want
zo komen met enige regelmaat
onschuldigen achter de tralies. Ton
Derksen heeft er herhaaldelijk over
gepubliceerd.
Ook aan zijn publicaties hebben we
aandacht besteed in deze krant.
Derksen merkt op dat het alledaagse
proces van waarheidsvinding in grote
moeilijkheden komt wanneer het ongereflecteerd in niet-alledaagse situaties
wordt toegepast. Dit is het geval bij
strafrecht. Elk proces is hier een

nieuwe situatie. Bovendien worden de
fouten niet door de politie en officiers
zelf gedragen. Ook is er nauwelijks
sprake van negatieve feedback.
Derksen ziet vier kernoperaties bij
alledaagse waarheidsvinding: zoeken
(zoek onbevangen naar feiten), zien
(registreer vervolgens de feiten
passief), duiden (laat de feiten voor
zichzelf spreken) en wegen (weeg de
feiten objectief). Echter werkt kennisverwerving niet zo. Men kijkt onvermijdelijk vanuit een bepaald
perspectief. Je kunt zeggen dat het
boek dat Dick Gosewehr samen met
Jolande van der Graaf, misdaadjournalist met cold cases als specialiteit, heeft
geschreven wemelt van de verkeerd
gestempelde waarnemingen. Het duo
doet in het boek Moordsporen Op zoek
naar de waarheid achter cold cases
verslag van soms wanhopig makende
naspeuringen naar oplossingen van
cold cases. Beter gezegd: waarom cold

cases niet worden opgelost. Hoe ze tot
gekmakend van de achterblijvers van
vermoorden dan wel gedoden niet
worden opgelost. Voor de fervente
googelaars: de dood van een wedstrijd
amazone – Larisse Dumont – wordt
beschreven en geanalyseerd. Het verdwijnen van een jongetje van zeven –
Jarir Soares – op een strand. De broer
van thuiszorg hulp Trudy. Het lijk van
ene Gerrit Snoeren. Daarnaast nog
Wim Quak, Joanne Noordink en Adri
Knops. De constante is dat volgens
Van der Graaf en Gosewehr – en ze
voeren daartoe redelijk overtuigende
argumenten aan – de politie weigert
zaken aan te pakken en dus op te
lossen.

Schrijnende incompetentie
Terwijl de oplossing voor de hand ligt.
Tunnelvisie heet dat ook wel.
Tunnelvisie is een van de oorzaken
achter gerechtelijke dwalingen, zoals

in de Puttense moordzaak. De rechters
kregen niet alleen een dossier, maar
ook een overtuiging aangeleverd. In
die papieren staat niet de informatie
die een verdachte kan vrijpleiten en al
helemaal geen gegevens dat misschien
anderen het hebben gedaan. Bij de cold
cases speelt een ander soort tunnelvisie. Alle ingrediënten zijn volgens
Van der Graaf en Gosewehr aanwezig
om zaken op te lossen, maar politie en
OM weigeren actie te ondernemen.
Met name Gosewehr signaleert als
oud-rechercheur steeds weer schrijnende incompetentie. Voor wie van dit
soort boeken houdt, een absolute
aanrader.
Jolande van der Graaf en Dick
Gosewehr. Bloedsporen. Op zoek naar
de waarheid achter cold cases/Just
Publishers bv /ISBN 97890 8975 049
5/NUR 339

Volgens de auteur een open boek over het luxeleven in de Nederlanse justitiële inrichtingen

PLEASE CLEAN MY CELL
Van de redactie
Amsterdam - ‘BAM!!! De voordeur
knalt uit zijn voegen en een zwaarbewapend arrestatieteam stormt mijn
huis binnen. Ik sta onder arrest.
Speciale units van de politie, FIOD en
Defensie vallen op hetzelfde moment
met meer dan driehonderd man dertig
locaties binnen. De bordelen, panden
en loodsen van mijn vader, seksondernemer Jan Bik, worden volledig uitgekamd. Hij en ik worden verdacht van

het runnen van een criminele organisatie, fraude, witwassen en valssheid in
geschrifte. Wij zouden de
Belanstingdienst voor zo’n dertig
miljoen euro hebben opgelicht,’ aldus
schrijft de auteur Andries Bik op de
achterflap van zijn boek Grand Hotel
De Bajes.
‘Ik word afgevoerd naar de gevangenis. Verschikkelijke beelden razen door
mijn hoofd. Met vier man op cel,
geweld, misbruik onder de douche - ik
word hun gevangenisbitch en slaap op

de betonnen grond. Elke dag werken
tot mijn handen bloeden, overleven op
water en brood. Het tegendeel blijkt
waar.
Grad Hotel De Bajes is een verhaal dat
u van de ene in de andere verbazing
doet vallen. Het is vooral ook een
verhaal waar u recht op hebt,’ zegt
auteur Bik. ‘Nederland heeft geen
gevangenissen voor criminelen,
Nederland deelt all inclusvie-hotelkamers uit.’
Oordeelt u zelf.

LINO P. HET BEEST (DEEL 1)
Norgerhaven - De Zwolse pooier Lino
P. zou een vrouw gedwongen hebben
om zich te laten steriliseren. Dat
zeggen verschillende bronnen tegen
RTV Oost. In mei 2011 werd bij een
grote politie-inval in de twee clubs
hoofdverdachte Lino P. opgepakt op
verdenking van mensenhandel. Uit het
onderzoek van RTV Oost blijkt dat de
uit Arnhem afkomstige P. op een
schokkende manier zijn geld heeft verdiend. Naast het steriliseren van één
van de vrouwen heeft hij meerdere
vrouwen jarenlang gedwongen in zijn
clubs te werken, ze verkracht, regelma-

tig zwaar mishandeld en vernederd.
Lino P. zit zijn straf van zesenhalf jaar
uit in gevangenis Norgerhaven.
Niemand vraag zicht af hoe Lino P. dit
gedaan heeft. Een arts steriliseert jonge
vrouwen namelijk niet. Dus hoe heeft
Lino P. dit gedaan, in de keuken op een
snij lank? De betreffende dame is in
2016 bevallen van haar tweede kind.
Kijk op boekenbestellen.nl bij
Lino P. prijs € 9,99
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Formule 1-historicus Koen Vergeer dicht de Nederlander veel kansen toe

WORDT MAX VERSTAPPEN WERELDKAMPIOEN?
Hasselt - Aston Martin Red Bull
Racing en Max Verstappen hebben
onlangs bekendgemaakt hun overeenkomst om bij het team te racen,
te hebben verlengd tot het eind
van het Formule 1-seizoen 2023.
Deze autocoureur werd in 2016 de
jongste Grand Prix-winnaar ooit
tijdens zijn eerste seizoen bij het
team. De inmiddels achtvoudige
racewinnaar is sindsdien een ingeburgerd lid van het team en een
coureur wiens vastberadenheid om
te winnen het ethos van Red Bull
belichaamt.
Max Verstappen zei: ‘Ik ben ontzettend blij om mijn overeenkomst met
Aston Martin Red Bull Racing te
hebben verlengd. Red Bull had het
geloof in mij om me de kans te geven
om in de Formule 1 te debuteren, waar
ik altijd dankbaar voor ben geweest.
Gedurende de jaren ben ik alleen maar
meer verweven gegroeid met het team
en behalve ieders passie en de prestaties op de baan, is het ook erg genieten
om met zo’n geweldige groep mensen
samen te werken.
Met Honda aan boord en de progressie die we de laatste twaalf maanden

geboekt hebben, ben ik alleen maar
gemotiveerder en geeft dat mij het vertrouwen dat we samen kunnen winnen.
Ik waardeer hoe Red Bull en Honda
samenwerken en van alle kanten zet
iedereen zich maximaal in om succes
te behalen. Ik wil met Red Bull winnen
en ons doel is natuurlijk om samen
voor het wereldkampioenschap te
kunnen strijden.’

Sterker dan vorig jaar?
Kan Max Verstappen dit jaar een gooi
doen naar de wereldtitel? Het is de
vraag die de hele Formule 1 bezighoudt. Formule 1-historicus Koen
Vergeer durft die vraag niet met een
harde ‘ja’ te beantwoorden, maar dicht
de Nederlander in ieder geval meer
kansen toe dan Charles Leclerc. Het is
niet voor niks dat Koen Vergeer in
gesprek met Motorsport.com de vergelijking tussen Max Verstappen en
Charles Leclerc maakt.
De twee worden door menigeen getipt
als de troonopvolgers van Lewis
Hamilton, maar Vergeer wil de twee
nog niet op gelijke hoogte zetten.
Gevraagd naar de kans op Nederlands
succes tijdens de eerste Nederlandse

Grand Prix sinds 1985, antwoordt
Vergeer dat het ‘aan Verstappen niet
zal liggen’: ‘De vraag is vooral of de
combinatie Red Bull & Honda sterker
is dan vorig jaar.’

Koel blijven
Een race winnen is echter één,
meedoen om de titel is weer iets
anders: ‘Het wordt spannend om te
zien hoe Max zich houdt als de titel
echt op het spel staat,’ vervolgt
Vergeer, die sowieso niet ziet gebeuren
dat Verstappen door Leclerc afgetroefd
gaat worden, niet op korte termijn
althans. ‘Dat is nog wel een dingetje,
of Max koel genoeg blijft in de jacht
op een wereldtitel. Charles Leclerc
sowieso niet denk ik, die loopt in dat
opzicht nog wel een paar jaar achter op
Verstappen. Als de Red Bull-bolide
goed genoeg is, dan zie ik Verstappen
de strijd aangaan met Lewis Hamilton
en dat hoop ik ook in Zandvoort
te gaan zien. Een geweldige race voorgeschoteld krijgen is mooi, als hij ‹m
weet te winnen, is dat natuurlijk al
helemaal geweldig.’
Bron: Verstappen.nl / Motorsport.com

Historicus zegt dat Max kansen heeft.

FORMULE 1 KALENDER 2020
#

Grand Prix

Datum

Circuit

1

Australië GP

15 maart

Albert Park

2

Bahrein GP

22 maart

Bahrein International Circuit

3

Vietnam GP

5 april

Hanoi Street Circuit

4

China GP

19 april

Shanghai International Circuit

5

Nederland GP

3 mei

Circuit Zandvoort

6

Spanje GP

10 mei

Circuit de Catalunya

7

Monaco GP

24 mei

Circuit de Monaco

8

Azerbeidzjan GP

7 juni

Baku City Circuit

9

Canada GP

14 juni

Circuit Gilles Villeneuve

10

Frankrijk GP

28 juni

Circuit Paul Ricard

11

Oostenrijk GP

5 juli

Red Bull Ring

12

Groot-Brittannië GP

19 juli

Circuit Silverstone

13

Hongarije GP

2 augustus

Hungaroring

14

België GP

30 augustus

Spa-Francorchamps

15

Italië GP

6 september

Autodromo Nazionale Monza

16

Singapore GP

20 september

Marina Bay Street Circuit

17

Rusland GP

27 september

Sochi Autodrom

18

Japan GP

11 oktokber

Suzuka Circuit

19

Verenigde Staten GP

25 oktober

Circuit of the Americas

20

Mexico GP

1 november

Autodromo Hermanos Rodriguez

21

Brazilie GP

15 november

Autodromo Jose Carlos Pace Interlagos

22

Abu Dhabi GP

29 november

Yas Marina Circuit

In Zandvoort zijn ze er klaar voor.
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PITTIG GEHAKT

BOERENKOOL
Utrecht - Boerenkool met worst,
ik vraag me af of er een gerecht
is dat nog Hollandser is dan deze
winterse stamppot. Dit recept is
waarschijnlijk hoe iedereen deze
stamppot maakt, maar toch mag
deze niet ontbreken op
Kookidee.nl.
Stamppot boerenkool bereid ik niet
alleen traditioneel, ik eet hem ook nog
eens traditioneel. Dus lekker met een
stuk rookworst en een klodder
mosterd. Meer kan ik er niet over vertellen behalve dat ik het altijd weer
een traktatie vind als deze stamppot
boerenkool op mijn bord ligt.

Werkwijze

Werkwijze

goed warm in een stuk aluminiumfolie.

Stap 1.

Stap 3.

Ingrediënten

Schil de aardappelen en snijd deze in
kleine stukken van ongeveer dezelfde
grootte, spoel ze na het schillen even
goed af en zet ze klaar voor zo. Snijd
indien nodig de boerenkool in kleine
reepjes en zet ook deze klaar voor zo.

Giet het kookvocht af in een maatbeker en stamp de aardappelen en boerenkool goed fijn met een
aardappelstamper. Doe er een klont
roomboter en een scheutje (hete) melk
bij en stamp alles nogmaals goed door
elkaar.

• 600 gr. boerenkool

Stap 4.

• Mosterd

Voeg naar smaak een scheut azijn en
wat versgemalen peper en zout toe en
stamp nogmaals goed door elkaar,
voeg beetje bij beetje wat kookvocht
toe tot je stamppot de gewenste smeuïgheid heeft. Serveer de stamppot met
een stuk rookworst en een lekkere
klodder mosterd, hoe Hollands wil je
het hebben!

• Peper en zout

Stap 2.
Zet een grote stamppotpan of grote
kookpan op het vuur en breng een
flinke laag water aan de kook. Doe de
aardappelen in het kokende water en
leg hier de fijngesneden boerenkool
bovenop. Leg de rookworst op de boerenkool en laat het geheel zo'n 20
minuten koken met het deksel op de
pan. Als je een voorverpakte rookworst hebt haal je deze trouwens helemaal uit het plastic voordat je de worst
in de pan legt. Haal na 20 minuten de
rookworst uit de pan en houd deze

Stap 1.

• 800 gr. kruimige aardappelen
• 1 rookworst
• Klont roomboter (ca. 50 gr.)
• Scheut melk
• Natuurazijn

Doe de olie in de pan en bak het
gehakt rul.

Ingrediënten

Stap 2.

• 4 a 5 grote uien

Bak in een wok reepjes halve ui met
de fijngesneden bol knoflook en de
pepertjes tot een kruidig mengsel.
Voeg daaraan wat zout peper en
paprika poeder toe.

• 1 a 2 madamme Jeannete (hete

Stap 3.

• 3 maggi blokjes

Als het geheel gebakken is en de uien
glazig zijn giet er dan de ketjap manis
bij de maggi blokjes en de tomatenpuree en laat het geheel even inkoken.

• Zout / peper /paprika poeder

AFREIS
BELLEN
DEERN
EDELE
K
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E R P
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M E E E T
GEHOL
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pepers)
• 1 bolletje knoflook
• 1 flesje ketjap manis
• 1 blikje mais

• 2 blikjes tomatenpuree
• Scheutje olie

Stap 4.
Voeg daarna het gehakt toe en roer
alles goed om, daarna voeg je het
blikje mais toe en roer je het nog even
door. Lekker even laten sudderen
nadat je het hebt afgedekt, de

WELK WOORD IS ZOEK?
V
A O O
MIERIG
G F E E
MIRRE
S O R G K
OESTER
K D E E R
ONDER
A D I R O
PEZER
T A S T U
PORIE
I N K E N
REEKS
N K M B I
RIJKSWEG
G A H M E
SKATING
F A N D K
STUUR
W A R M I
UNIEK
E D E R H
G VOEGER
R O E N
VOORTAAN
P E Z E
A B R
T

• 1 kilo gehakt
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Oplossing puzzel, zie pagina 8.
AFREIS
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volgende dag is het geheel nog lekkerder omdat dan alle smaken zijn
ingetrokken.
Van de redactie
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BONJOCONTACTBUREAU
ZO WERKT HET CONTACTBUREAU
1. Je stuurt je advertentie naar Bonjo contactbureau, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam. 2. Bonjo stuurt de
advertentie naar een beoordelingscommissie. 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!
1851
Ik ben een jonge man van 34 jaar en
ik zit in een kliniek en zoek een leuke
en lieve vrouw om mee te schrijven.
Ik ben 1,75m lang en heb tattoes
overal. Het lijkt me leuk om met een
leuke dame in contact te komen.
1852
Zoo halloo daar dame, zit jij ook
eenzaam kerst te vieren? Zonder mij?
Dan sowieso! Ik ben Eef, 51 jaar
jong, 1,87m lang, blond haar en
blauwe ogen. Ik ben geen George
Clooney, ik heb meer humor. Ik ben
op zoek naar een gezellige dame die
de eenzaamheid zat is en in de toekomst wil genieten van het leven, zo
dat zijn onze eerste raakvlakken ...
Wanneer schrijf je me? Je krijgt geen
spijt .. High five, Eef :-)
1854
Jongeman, 25 jaar, zoekt gezellig
contact met een dame. Groetjes, I.

1855
Heey heren, ik heet Nowel, ben 19 en
half Marokkaans, kwart Palestijns en
kwart Libanees. Ik ben volslank, heb
donkere krullen en lichte ogen. Ik zit
vast in Ter Peel. Ben een gezellige en
sportieve meid. Ik zou het leuk vinden
om een leuke man te vinden om mee
te schrijven (max 28 jaar). In mijn
vrije tijd doe ik aan krachttraining en
boksen of weer stiekem snoepen en
een feestje bouwen met de dames
hier. Ben je ook gezellig en vind je
me wat, stuur gerust een brief.
Xxx Noowie
1856
Hai Ladies, Mijn naam is Danny. Ik
ben 34 jaar jong en precies 100 kilo
zwaar, 1.86 meter lang. Kom uit het
noorden van NL, maar zit in de PI
Vught. Heb blond haar en blauwe
ogen. Ben op zoek naar een maatje
om mee te schrijven en misschien zit
er wel meer in.... Mijn hobby’s zijn

koken, lezen, sporten en fantaseren
over mijn schrijfmaatje! Hoop tot
gauw, Grtz Danny
1857
Hello girls or woman’s, my name is
Luis Manuel, I’m 34 years old and
searching for a nice and friendly new
contact so we can starting a nice
wrighting contact.
I’m from Columbia/South America
and speak and wright the most in
Spanishor a little bit English. Wat can
I tell about myself, I’m 34 years old
and 1.73 and weight74 kg. I have
brown eyes and brown/black hair. I do
a lot of sport and fitness and I also
like music and to reed books and I
love cooking. I have a good heart and
intentionsand very lovefull. I still
must 18 months to go in jail. I hope
you ladies that you want to wright
whit me. Are you between 25/45. I
like to see a lette in Spanish or
English. I always send you something

Hoe klinkt dat op zondagmiddig Standaard Luik - Ajax?

Topclubs achter lucratieve BeNeLiga
Eindhoven - De topclubs uit het
Nederlandse en het Belgische
voetbal gaan serieus werken
aan de totstandkoming van de
BeNeLiga, een gezamenlijke competitie voor Nederland en België.
Dat hebben vertegenwoordigers
van elf clubs onlangs in Eindhoven
besloten naar aanleiding van het
positieve resultaat dat onderzoek
van accountantskantoor Deloitte
heeft opgeleverd.
De komende maanden zal in samenwerking met onder meer alle profclubs
in beide landen, de bonden en overheden een concreet voorstel worden uitgewerkt. Daarmee is de komst van de
BeNeLiga een stap dichterbij
gekomen.

Eindhoven bij elkaar om de resultaten
van het onderzoek te bespreken. Die
bevestigden het sportief en economisch
potentieel van de BeNeLiga voor het
profvoetbal in beide landen. De initiatiefnemers besloten in oktober Deloitte
een diepgaand onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van een
BeNeLiga voor het gehele Belgische
en Nederlandse profvoetbal. Een eerste
fase van het onderzoek had al

1858
Hey, Ben een turkse man van 32. Ik
ben 1.85 lang en 85 kilo en zit onder
de tatouages. Wil graag via deze weg
in contact komen met een vrouw
tussen de 25 en 40. Heb namelijk een
behoorlijk lange straf tegemoet. Zou
het op prijs stellen als ik op zijn minst
alleen zou kunnen schrijven. Ben
gedetineerd in de PI van Vught.
Groetjes deli. (E-mates heb ik ook)

HUMOR OM TE LACHEN
Kees vraagt aan de buschauffeur: “Gaat u misschien ook naar
de dierentuin?” Buschauffeur:
“Nee, ik moet werken”

Eenvoudig en snel berichten ontvangen

uitgewezen dat de nieuwe competitie
potentieel aanzienlijk waardeverhogend zou zijn voor de clubs die in zo’n
BeNeLiga zouden uitkomen. Het
tweede deel bevestigde dat het gehele
Belgische en Nederlandse profvoetbal
zowel sportief als financieel baat kan
hebben bij de BeNeLiga, laten de
betrokken clubs weten.
Bron: ANP

De eMates Fotoservice is
nu beschikbaar in (bijna)
alle PI’s in Nederland!
*Alleen nog niet in PI Grave en PI Haaglanden

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

Waardeverhogend
Vertegenwoordigers van zes
Nederlandse clubs (Ajax, AZ, FC
Utrecht, Feyenoord, PSV en Vitesse),
de zogenoemde Belgische G5 (AA
Gent, Club Brugge, KRC Genk,
Anderlecht en Standard Luik), de
KNVB, de Belgische voetbalbond
KBVB en de Eredivisie CV kwamen in

back. I wait for your letters, much
love and friendly greetings. Luis
Manuel from Zutphen.

Zondagmiddag met z’n allen naar Luik?

Meer info? www.emates.nl/info
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Leer- en werktraject Rebelz leidt op tot functie in horeca

TEUN IS GECERTIFICEERD BASISKOK GEWORDEN
Den Haag - Dankzij de inspanningen van zijn casemanager, de
Horeca Academie en de organisatie Rebelz is gedetineerde *Teun
nu goed op weg met werk in de
horeca. Al tijdens zijn verblijf
in de Zeer Beperkt Beveiligde
Inrichting (ZBBI) in PI Dordrecht
gaat de casemanager met Teun
aan de slag. ZBBI is de detentiefase
waarin gedetineerden al een baan
of opleiding buiten de PI kunnen
hebben. Zij komen dan na het werk
weer slapen in de PI.
'Teun werkte tijdens zijn detentie in de
PI met veel enthousiasme in de personeelskantine. We keken al snel of hij
als professionele kok aan de slag kon
gaan. Hij had echter geen enkele startkwalificatie voor de horeca. Door zijn
positieve motivatie heb ik contact
opgenomen met Rebelz,' aldus zijn
casemanager Angelique. Rebelz is een
leer-/werktraject dat geregeld ex- gedetineerden opleidt tot een functie in de
horeca. Dit traject wordt onder meer
gefinancierd door de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI). Angelique: 'Het is
geweldig om de ontwikkeling van mijn
deelnemer mee te mogen maken en te
weten dat deze man na zijn detentie
zelfredzaam is en een goede toekomst
tegemoet gaat.'

Geschikte huisvesting
Samen met Rebelz en Teun zijn de

In dit restaurant
is hij helemaal op
zijn plaats

Aziatische keukens zijn heel blij met nieuw personeel.

Inmiddels gaat
Teun één keer in
de week naar de
Horeca academie
mogelijkheden besproken. Het traject
tot de opleiding tot basiskok is gestart

tijdens zijn verblijf in de ZBBI. Het
was de bedoeling dat hij ook tijdens
het Penitentiair Programma (PP) deze
opleiding bij Rebelz zou voortzetten.
Een PP is erop gericht de terugkeer in
de samenleving goed te laten verlopen.
Een gedetineerde kan bijvoorbeeld
werken, maar ook een opleiding of een
behandeling volgen. Om deel te
kunnen nemen aan het Penitentiair
Programma moet de gedetineerde een

dagbesteding hebben van minimaal 26
uur per week. Ook dient de gedetineerde te beschikken over geschikte
huisvesting (in verband met apparatuur
voor een enkelband). Omdat zijn
traject bij Rebelz een onbetaald leer-/
werktraject is, heeft hij op eigen initiatief gesolliciteerd naar een betaalde
baan bij een restaurant, gespecialiseerd
in de Aziatische keuken. In dit restaurant is hij helemaal op zijn plaats.

ZEVEN NEDERLANDERS OPGEPAKT
Antwerpen - De raadkamer in
Antwerpen heeft de aanhouding
bevestigd van negen mensen die
worden verdacht van de smokkel
van honderden kilo’s cocaïne via
de Antwerpse haven. Een 51-jarige
man uit het Belgische Boom zou
Medio december 2019 werd op

kaai 1700 een partij van 413 kilo
cocaïne in beslag genomen in een
container die de man uit Boom
wilde ophalen. Hij had als chauffeur eerder al op frauduleuze wijze
een container opgehaald. Deze
container was afkomstig uit de
Dominicaanse Republiek.

Uit het verdere onderzoek kwam aan
het licht dat dezelfde man op medio
januari een nieuw transport uitvoerde.
In de vroege ochtend haalde hij op
kaai 206 een container op die afkomstig was uit Ecuador.
De politie volgde het transport naar
een loods aan Klein Mechelen in
Bornem. De chauffeur werd door verschillende mensen opgewacht.
De cocaïne uit de container werd
overgeladen in twee bestelwagens.

Cocaïne en vuurwapens

De haven van Antwerpen.

Speciale eenheden vielen daarop de
loods binnen waar in totaal negen verdachten werden opgepakt.
De chauffeur werd later in zijn
woning gearresteerd. In de twee
wagens die voorzien waren van verborgen ruimtes werd in totaal 203 kilo
cocaïne gevonden.
De politie vond ook verschillende
wapens. Bij een huiszoeking in Genk
werden ook nog verschillende vuurwapens en explosieven aangetroffen.

Omdat hij bij Rebelz weg was gegaan,
kon hij zijn opleiding tot basiskok daar
niet afmaken. In overleg met Teun
heeft zijn casemanager contact opgenomen met de Horeca academie in
Den Haag. Daar is gezamenlijk een
plan opgesteld waardoor hij alsnog zijn
diploma kon halen.
Inmiddels gaat Teun één keer in de
week naar de Horeca academie. Het
koken gaat hem uitstekend af. Met de
theorie heeft hij wat meer moeite en
dat komt voornamelijk omdat hij de
Nederlandse taal onvoldoende
beheerst. Onlangs heerft hij de proeve
van bekwaamheid afgelegd en is hij
gecertificeerd basiskok,' aldus
Angelique. Om verder te gaan met het
traject tot zelfstandig kok zal Teun
eerst meer lessen Nederlands moeten
volgen, omdat anders de theorie te
lastig wordt. En hoewel het traject niet
altijd vlekkeloos is verlopen, is hij
altijd gemotiveerd gebleven en met
enige ondersteuning is hij verder gaan
solliciteren.
Bron DJI
*Teun is niet zijn echte naam.

HUMOR OM TE LACHEN

Zeven Nederlanders
De verdachten zijn drie Belgen (de
51-jarige man uit Boom, een 47-jarige
man uit Genk en een 36-jarige man uit
Dilsen-Stokkem) en zeven
Nederlanders (mannen van 22, 23, 25,
33, 33, 42 en 45 jaar). Negen mannen
die voor de raadkamer zijn verschenen
zitten vast. Voor één verdachte is de
behandeling met een week uitgesteld.
De organisatie zou verantwoordelijk
zijn voor nog meer drugstransporten.
Bij drie nieuwe huiszoekingen werden
nog eens drie mensen opgepakt die
worden verdacht van een drugstransport begin december vorig jaar. Het
gaat om een 27-jarige man uit Deurne
en een 29-jarige man uit Turnhout.
Een 50-jarige vrouw uit Niel is inmiddels vrijgelaten. Het gerechtelijk
onderzoek wordt voortgezet.

Een man en een vrouw die
elkaar niet kennen staan voor het
treinloket. Allebei willen ze met
de nachttrein naar Rome. De
werknemer achter het loket
vertelt dat er nog maar 1 tweepersoonsbed beschikbaar is en
dat ze zelf maar moeten onderhandelen wie dat bed krijgt.
Zowel de man als de vrouw
moeten toch echt volgende dag
in Rome zijn, dus besluiten ze
na enige overleg het bed te
delen. Ze kleden zich om en
gaan ieder aan een kant van het
bed liggen.
Na ongeveer een half uurtje
vraagt de man “Kan je wel in
slaap komen?” waarop de vrouw
antwoordt dat ze het een beetje
koud vind. Daar kunnen we
maar 2 dingen aan doen, zegt de
man. Of ik ga voor jou een
deken halen, of we doen alsof
we gehuwd zijn. Nou, zegt de
vrouw na enig tijd nadenken,
laten we dan maar doen alsof we
gehuwd zijn.
Waarop de man zegt: “Oké, dan
moet je zelf het dekentje gaan
halen.”
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WELKOM! ER IS PLAATS GENOEG
Van onze redactie
Den Haag - De capaciteit- en bezettingscijfers per (DJI-)inrichting
worden vanaf 2016 gepubliceerd.
Met het regelmatig publiceren van
de cijfers wordt een beeld gegeven
van de gemiddelde capaciteit en de
bezetting binnen de inrichtingen.
Onderstaande grafieken tonen het
gemiddeld aantal bezette, leegstaande
en buiten gebruik gestelde plaatsen van
de inrichting of locatie(s) per kwartaal.
De capaciteit die wordt aangemerkt als
‘leeg, direct inzetbaar’ betreft plaatsen
waarop justitiabelen geplaatst kunnen
worden maar die op dat moment niet
bezet zijn. De capaciteit die wordt aangemerkt als ‘buiten gebruik’ betreft
plaatsen die niet beschikbaar zijn om
justitiabelen op te plaatsen omdat ze
buiten gebruik zijn gesteld in verband
met onderhoud/herstel, vanwege personele redenen en/of omdat de capaciteit is aangemerkt als reservecapaciteit.

PI Almelo

Wie het te bont maakt komt uiteindlijk in Vught.

DC Zeist

In de grote Zaanbajes staat de celdeur open voor nieuwe klanten.

PI Leeuwarden

PI Ter Apel

PI Vught

Capaciteit

250

Capaciteit

400

Capaciteit

400

Capaciteit

500

Capaciteit

900

Buitengebruik

28

Buitengebruik

288

Buitengebruik

101

Buitengebruik

11

Buitengebruik

88

Leeg, direct inzetbaar

2

Leeg, direct inzetbaar

22

Leeg, direct inzetbaar

15

Leeg, direct inzetbaar

11

Leeg, direct inzetbaar

41

Bezet

168

Bezet

26

Bezet

226

Bezet

414

Bezet

633

PI Arnhem

PI Dordrecht

PI Utrecht /
Nieuwersluis

PI Lelystad

JC Zaanstad

Capaciteit

300

Capaciteit

450

Capaciteit

800

Capaciteit

300

Capaciteit

1200

Buitengebruik

34

Buitengebruik

37

Buitengebruik

75

Buitengebruik

20

Buitengebruik

149

Leeg, direct inzetbaar

3

Leeg, direct inzetbaar

7

Leeg, direct inzetbaar

30

Leeg, direct inzetbaar

42

Leeg, direct inzetbaar

17

Bezet

240

Bezet

399

Bezet

583

Bezet

187

Bezet

868

PI Alphen aan den Rijn /
Maatschaplaan

PI Rotterdam /
Hoogvliet

PI Sittard

PI Zuid-Oost /
Roermond

PI Zwolle

Capaciteit

500

Capaciteit

250

Capaciteit

350

Capaciteit

450

Capaciteit

300

Buitengebruik

142

Buitengebruik

30

Buitengebruik

17

Buitengebruik

55

Buitengebruik

24

Leeg, direct inzetbaar

7

Leeg, direct inzetbaar

2

Leeg, direct inzetbaar

5

Leeg, direct inzetbaar

36

Leeg, direct inzetbaar

1

Bezet

294

Bezet

200

Bezet

302

Bezet

320

Bezet

216

PI Alphen aan den Rijn /
EIkenlaan

PI Rotterdam /
De Schie

PI Middelburg

PI Zuid-Oost /
Ter Peel

PI Achterhoek (Zutphen)

Capaciteit

1200

Capaciteit

350

Capaciteit

200

Capaciteit

300

Capaciteit

350

Buitengebruik

250

Buitengebruik

44

Buitengebruik

-

Buitengebruik

56

Buitengebruik

8

Leeg, direct inzetbaar

51

Leeg, direct inzetbaar

3

Leeg, direct inzetbaar

13

Leeg, direct inzetbaar

3

Leeg, direct inzetbaar

80

Bezet

570

Bezet

251

Bezet

165

Bezet

212

Bezet

222

PI Haaglanden /
Scheveningen

PI Grave

PI Veenhuizen /
Esserheem

PI Nieuwegein

PI Heerhugowaard /
Zuyder Bos

Capaciteit

500

Capaciteit

250

Capaciteit

600

Capaciteit

300

Capaciteit

400

Buitengebruik

24

Buitengebruik

20

Buitengebruik

59

Buitengebruik

31

Buitengebruik

27

Leeg, direct inzetbaar

19

Leeg, direct inzetbaar

21

Leeg, direct inzetbaar

5

Leeg, direct inzetbaar

6

Leeg, direct inzetbaar

6

Bezet

426

Bezet

173

Bezet

419

Bezet

234

Bezet

307

DC Rotterdam

PI Krimpen aan den IJssel

PI Veenhuizen /
Norgerhaven

DC Schiphol

Veldzicht (GW)

Capaciteit

700

Capaciteit

700

Capaciteit

500

Capaciteit

300

Capaciteit

50

Buitengebruik

138

Buitengebruik

138

Buitengebruik

69

Buitengebruik

30

Buitengebruik

-

Leeg, direct inzetbaar

86

Leeg, direct inzetbaar

86

Leeg, direct inzetbaar

44

Leeg, direct inzetbaar

-

Leeg, direct inzetbaar

8

Bezet

416

Bezet

416

Bezet

359

Bezet

241

Bezet

32

38
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Brussel - De fietsliefhebber wordt elk jaar
weer om de oren geslagen met de nieuwste
snufjes uit de wielerwereld. Maar welke nieuwigheden zijn nu echt van tel? Expert en exrenner Ludo Dierckxsens stelt vast dat vooral
het aantal versnellingen de hoogte ingaat.
‘Op de racefiets wordt de 12-speed-groep
de nieuwe norm,’ zegt Ludo Dierckxsens:
‘Campagnolo is ermee gestart, SRAM volgt en
ook Shimano is klaar met zijn groepset.’
De oud-renner van Lotto, Lampré en
Landbouwkrediet volgt als vertegenwoordiger
van Codagex de nieuwste trends op de voet. Hij
ziet dat alle merken stilaan de overschakeling
maken van 11 naar 12 versnellingen tandje
omhoog. De profrenners kunnen dat in een
peloton zeker gebruiken. ‘Gaat het plots iets
minder snel in koers? Dan kunnen ze met de
12-speed voortaan iets minder bruusk schakelen.
Die overgang van 1 tandje voelt minder bruusk
aan dan 2 tandjes tegelijk. Renners kunnen hun
omwentelingen en hun vermogen blijven draaien.
Ze trainen op 100 omwentelingen per minuut en
willen die flow ook in koers blijven behouden.’
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Omloop Het Nieuwsblad

29 februari

BE

Kuurne-Brussel-Kuurne

1 maart

FR

Parijs-Nice

8 maart 15 maart

BE

Nokere Koerse

18 maart

IT

Tirreno-Adriatico

11 maart 17 maart

BE

Bredene Koksijde Classic

20 maart

Milaan-San Remo

21 maart

BE

Brabantse Pijl

15 april

IT
SP

Ronde van Catalonië

23 maart 29 maart

NL

Vierdaagse van Duinkerke

5 mei 10 mei

BE

Driedaagse Brugge-De Panne

25 maart

BE

Tour de Wallonie

18 juli 22 juli

BE

Gent-Wevelgem

29 maart

DU

Deutschland Tour

20 augustus 23 augusutus

BE

Dwars door Vlaanderen

1 februari

BE

Brussels Cycling Classic

29 augustus

BE

Ronde van Vlaanderen

5 april

BE

GP de Wallonie

15 september

SP

Ronde van het Baskenland

6 april 11 april

NL

Ronde van Luxemburg

15 september 19 september

FR

Parijs-Roubaix

12 april

FR

Parijs-Tours

11 oktober

NL

Amstel Gold Race

19 april

BE

Waalse Pijl

22 april

BE

Luik-Bastenaken-Luik

26 april

ZW

Ronde van Romandië

28 april 3 mei

FR

Critérium du Dauphiné

31 mei 7 juni

ZW

Ronde van Zwitserland

7 juni 14 juni

FR

Tour de France

27 juni 19 juli

SP

Vuelta a España

14 augustus 6 september

IT

Ronde van Lombardije

10 oktober

Bron: Wielerflits

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

Bron: Sporza VRT

BE

Mr. Robert Polderman
•
•
•
•

‘Alle steile hellingen moesten wij met een heel
grote versnelling op. In onze tijd gingen we achteraan maar tot 27 tandjes op de lichtste versnelling. Die hoge omwentelingen konden we
gewoonweg niet aanhouden. We beschikten niet
over die middelen.’ ‘Nu wel. En dat is beter voor
de benen. Je rijdt ze niet kapot. Ook voor de recuperatie is het beter. Dat zie je aan de huidige generatie van klimmers, die rijden soepeler maar
duwen toch een heel hoog vermogen. Het
lijkt gemakkelijker, maar dat is het zeker niet.’
‘Het grote verschil is dat in een grote ronde de
renners er minder snel doorzitten in de laatste
week. Door de versnellingen, maar ook door de
vermogensmeting. Ze kennen hun grenzen.
Vroeger reed men op het gevoel.’

UCI PROSERIES 2020

69

73

74

Recuperatie

UCI WORLDTOUR 2020 VOOR OP DE KOELKAST

62
67

De fiets waarmee de renners de Tour de France
rijden, evolueert de hele tijd. In de tijd van Ludo
Dierckxsens werden cols als Alpe d’Huez met een
enorm zware versnelling opgereden. Dat is
vandaag de dag ondenkbaar.

Iets te melden?
Stuur het
naar Bonjo!
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Onderzoek naar verhoging strafmaat moord van dertig naar
Recht op eerlijk proces in
veertig jaar
de Grondwet
KNVB
SPEELRONDE
23
T/M
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LEVENSLANG
SPEELRONDE 23 - 14,15,16 FEBRUARI

UITSLAG

Van de redactie

SPEELRONDE 26 - 6,7,8 MAART

UITSLAG

20.00

FC Utrecht

-

VVV-Venlo

18.30

Heracles Almelo

-

vrijdag 6 maart Den Haag - Vanaf 1 juli staat in de Grondwet: ‘De Grondwet waarborgt
de democratie,20.00
de rechtsstaat en de grondrechten’
. Ook staat vanaf nu
FC Emmen
VVV-Venlo
- in
de Grondwet dat er een recht is op een eerlijk proces en dat de rechter
zaterdag 7 maart onafhankelijk en onpartijdig is. Daarmee volgt Nederland enkele buitenFortuna Sittard landen.
18.30
PEC Zwolle
-

FC Twente

19.45

AZ

-

sc Heerenveen

ADO Den Haag

19.45

PSV

-

AZ

Fortuna Sittard

20.45

FC Emmen

-

Vitesse

12.15

sc Heerenveen

-

Sparta

14.30

FC Groningen

-

Ajax

14.30

RKC Waalwijk

-

19.45
Ajax
Niet iedereen is even blij met dit besluit. Zo maakt Carolien Grütters van de
19.45
ADO Den Haag
Radboud Universiteit in Nijmegen er bezwaar tegen dat er onderscheid wordt
Vitesse
20.45 rechters en onafhankelijke
FCen
Twente
gemaakt tussen gewone
onpartijdige rechters.-Een
rechter
in
Nederland
is
per
defi
nitie
onpartijdig
en
onafhankelijk.
Ze noemt het
zondag 8 maart
‘een ronde cirkel’. Zij zou liever hebben gezien dat er gestaan zou hebben: Ieder
FC Utrecht
12.15
Sparta
heeft recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een rechter en
Heracles Almelo niemand kan tegen
14.30
RKCde
Waalwijk
zijn wil worden afgehouden van
rechter die de wet hem
toekent en tenslotte
dat de rechter onafhankelijk en
onpartijdig
is.
Feyenoord
14.30
Willem
II
-

PEC Zwolle

16.45

Feyenoord

-

FC Groningen

vrijdag 14 februari
Willem II

zaterdag 15 februari

zondag 16 februari

SPEELRONDE 24 - 21,22,23 FEBRUARI

UITSLAG

vrijdag 21 februari
RKC Waalwijk

16.45

PSV

SPEELRONDE 27 - 13,14,15 MAART

UITSLAG

vrijdag 13 maart
20.00

Sparta

-

zaterdag 22 februari

ADO Den Haag

20.00

Fortuna Sittard

-

zaterdag 14 maart

FC Emmen

18.30

Willem II

-

Willem II

18.30

sc Heerenveen

-

AZ

19.45

PEC Zwolle

-

Ajax

19.45

FC Twente

-

Feyenoord

19.45

Fortuna Sittard

-

FC Utrecht

19.45

Vitesse

-

FC Groningen

20.45

VVV-Venlo

-
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helpen je weer op weg!

Wil je bezoek? Bel Bonjo

wetenswaardigheden

0800 3334446

Vrijwilligers komen bij je langs door heel
Nederland om je verhaal te horen, voor
een luisterend oor, een steuntje in de rug.
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Een frisse blik op uw strafzaak? Als er iets in zit, halen wij het eruit!
Wij hebben specialisten op het gebied van:
•
•
•
•
•
Achterkant
•
•

diefstal
drugszaken
fraude
geweld
mensenhandel
moord en doodslag
terrorisme

•
•
•
•
•
•
•

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

Onze gedetineerde cliënten kunnen 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.
Postbus 3084, 6202 NB Maastricht

strafrechtadvocaten.nl

Maastricht • Utrecht • Roermond • Hoensbroek

