
Veel reacties over eten in de bajes. Hoe tevreden bent u over het voedsel? Na deze oproep in de vorige Bonjo van februari, kregen we post van gedetineerden, 
en telefoontjes die het beeld bevestigden. In dit artikel laten we de briefschrijvers aan het woord over de kwaliteit van het eten en een idee om de zwarte 
bakken te ‘pimpen’. We praten ook met onderzoeker Ab Zaalberg over zijn onderzoeken naar de invloed van voedsel in gevangenissen en de aanbevelingen 
die daaruit voortkomen. Een pleidooi voor verandering.
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‘Het geeft geen pas om naast de straf extra leed aan te richten’ 

ONDERZOEKERS: KWALITEIT VOEDSEL KAN  
GUNSTIGE UITWERKING HEBBEN OP GEDRAG
Ronald Bos 

Amsterdam - Brieven en een teke-
ning vielen bij deBonjo op de 
mat als reactie op het artikel over 
de zwarte bakken in de Bonjo, 
waarin die bakken er niet goed 
vanaf kwamen. Op zich zijn ze – 
weliswaar minimaal - voedzaam, 
maar daarmee is ook alles gezegd. 
Dennis Zegers, een van de brief-
schrijvers, zegt: ‘Om eerlijk te zijn, 
vind ik de zwarte bakken echt 
smakeloos, zelfs met een snufje 
zout en een beetje mayonaise. 
Negen van de tien keer gooide 
ik ze weg, omdat er maar weinig 
variatie in zat. Met eigen ogen heb 
ik gezien dat veel van de zwarte 
bakken in de kliko belandden.’ 
Ex-gedetineerde F. Hageman 
schrijft ook: ‘Wat mij het meest 
heeft geërgerd, is het feit dat in de 
gevangenis zoveel eten (zwarte 
bakken) weg wordt gegooid.’ En 
ook Dirk Weststrate schrijft: ‘Er 
wordt zoveel eten weggegooid 
omdat het niet eetbaar is.’ 
Kortom, de inhoud van de bakken mag 
dan wel voedzaam zijn, maar de 
gevangenen vinden het niet te eten. Ze 
zijn zich wel bewust van hun positie, 
het is hun eigen schuld dat ze vastzit-
ten, maar slecht eten is volgens 
Weststrate ‘onmenselijk’, ‘vers eten is 
belangrijk voor een goed gestel.’ En 
Dennis Zegers weet dat ‘de bajes geen 
vijfsterrenhotel is en dat de gedeti-
neerde moeten eten wat de pot schaft, 
maar iedere gedetineerde heeft recht 
op een smaakvolle en voedzame 
maaltijd.’Ze vertellen ook over 
bestaande oplossingen. Zegers: ‘Ik 
kwam op een afdeling terecht waar 
gepimpt werd. Pimpen houdt in dat de 
inhoud van de zwarte bakken op een 
andere manier wordt bereid. Dankzij 
het pimpen smaakt de maaltijd 
stukken beter, waardoor ik beter ben 
gaan eten.’ Een probleem bij het 
kopen van eigen ingrediënten is wel 
dat ‘die winkel steeds duurder wordt 

en de lijst steeds korter’. Weststrate 
schrijft tenslotte dat hij uit eigen erva-
ring weet, ‘dat er meer rust in de 
gevangenis is als er vers eten is.’ De 
briefschrijvers bevestigen wat er in het 
vorige artikel stond over de kwaliteit 
van het eten. De leverancier van de 
zwarte bakken, Sodexo, schrijft op de 
website dat zij streeft naar de ‘Quality 

of Life, respect en waardigheid voor 
gevangenen’. Die zou goed passen bij 
een andere aanpak. Wat levert het 
onderzoek naar de invloed van het 
voedsel in de gevangenissen op? 

Meer rust 
We spraken met Ab Zaalberg, die een 
aantal jaren bij de Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI) heeft gewerkt als 
beleidsmedewerker en daarna onder-
zoeker is geworden. Hij is nu verbon-
den aan het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) in Den Haag, dat onderzoek

Lees verder op pagina 5

‘Er is veel te 
zeggen voor het 
zelf koken door 
gedetineerden’

Naam tekenaar is bekend bij de redactie.
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anderen buiten. Alleen willen veel 
mensen dat niet zien. Er is een groot 
vooroordeel tegen gevangenen, terwijl 
vrijwel niemand ze persoonlijk kent. 

Confrontatie
De roman is uiteindelijk het resultaat 
van Otten’s zoektocht naar het leven 
binnen. ‘Jaren geleden heb ik via 
Exodus al eens een schrijfgroep van zes 
weken gedaan. Dat was bijzonder, maar 
te kort. In zes weken kun je niet zoveel 
bereiken,’ vertelt de schrijfster. De 
workshop in Zuyder Bos doet ze 
volgens dezelfde methode. Ze ziet zich-
zelf niet als een deskundige die boven 
de gedetineerden staat, ze zijn gelijk-
waardig. Vanaf het begin was het een 
groot succes. De kennismaking met het 
leven in de gevangenis was ook een 
confrontatie met zichzelf, en die is in de 
roman terug te vinden. ‘Je gaat van de 
ene wereld naar de andere.’ Schrijfster 
Katrien komt vast te zitten als ze begint 
te schrijven. De gevangenen helpen 
haar door de blokkade heen. Gevangene 
Luc vindt in de roman zichzelf opnieuw 
uit, hij doet niet mee met de workshop 
maar luistert op de achtergrond en 
schrijft zijn dagboek. Een nieuw talent 

Masker (fragmenten)
Het is mijn masker wat u nu ziet
Achter die lach verschuilt een hoop ver-
driet 
Negen jaren van mijn leven 
Heb ik in handen van justitie moeten 
geven.
…
Ik verlies mijzelf achter deze muren.
Er is ook niemand die je iets kan 
vertellen.
Dus in mijzelf ben ik al begonnen met 
aftellen
Het einde van deze straf zal ik niet gaan 
halen.
Dit is de prijs die ik zal betalen.
… 
Door het gedicht komen zijn sombere 
gedachten ter sprake in de groep. Een 
ander deelt zijn depressieve gevoelens. 
Maar dan zegt een van de andere 
gevangenen: ‘Er is altijd hoop, je moet 
blijven leven.’ Katrien voelt ‘de opluch-
ting in de bleke ruimte’. En Kobus 
knipoogt naar haar. Het is een mooi 
voorbeeld wat creativiteit in een gevan-
genis kan opleveren. Het zou goed zijn 
als alle medewerkers van justitie deze 
beide boeken zouden lezen en dat er 
meer van deze intiatieven mogelijk 
worden gemaakt. 

Christine Otten kon boek schrijven door volledig vertrouwen van  
gedetineerden. (Foto: Ronald Bos)

dat hij niet van zichzelf kende. Wat hij 
verkeerd heeft gedaan, is niet van 
belang. In de visie van Christine Otten: 
‘Een mens is niet zijn delict.’ De straf 
die een gevangene is opgelegd, moet 
genoeg zijn. Gedetineerden vertelden 
dat ze door te weinig positieve prikkels 
traag worden en dom, als je niet uit-
kijkt. Een gevangene zou van zijn straf 
beter moeten worden. Helaas is het 
systeem van de gevangenissen in 
Nederland daar nog te weinig op 
gericht, hoewel veel mensen in de 
wereld van justitie en detentie dat wel 
zouden willen. De belangrijkste erva-
ring die Christine Otten heeft opge-
daan tijdens de workshop is het 
volledige vertrouwen van de gedeti-
neerden, mede daardoor kon ze haar 
boek schrijven.

Sombere gedachten 
De leden van de schrijfgroep in Zuyder 
Bos vinden het ‘bijzonder dat dit hier 
mogelijk is’, staat in het voorwoord 
van de bundel ‘Je moet het van ver 
halen’, dat ze zelf hebben samenge-
steld uit de verzameling teksten die ze 
de afgelopen jaren hebben geschreven. 
Terwijl het verhaal van de roman dus 
bedacht is door de schrijfster, zie je in 
het boekje de teksten die de gevange-
nen echt hebben geschreven. Een van 
de teksten komt zowel in de roman als 
in de bundel voor. In de roman heet hij 
Kobus, hij is depressief en heeft een 
doodswens.
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Op deze plaats, verdeeld over de krant, treft u de
Lidorganisaties van Bonjo aan.

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

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

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

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

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

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

Heel kwalijk
Semra Aytemur zegt dat ze van kinds 

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

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

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

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

interview
Paul Grijpma

Semra stuit op veel onbegrip vanwege het vak.

deBonjo 11-nr4 augustus 2016.indd   2 25-07-16   12:30

Op deze plaats, verdeeld over de krant, treft u de 
organisaties die lid zijn van Bonjo aan.

Ronald Bos

Amsterdam -Al drie jaar begeleidt 
schrijfster Christine Otten een 
schrijfgroep in de Penitentiaire 
Inrichting Heerhugowaard, locatie 
Zuyder Bos. De bijeenkomsten 
waren een confrontatie voor haar 
van het leven buiten en binnen. Zij 
werd er langzaam in meegezogen 
en kon uiteindelijk niet anders dan 
er een boek over schrijven. Een 
bijzonder en meeslepend boek. De 
roman Een van ons is geen verslag 
van de schrijfgroep, maar een 
fictief verhaal dat zij gebaseerd 
heeft op haar ervaringen met 
de workshop. De gedetineerden 
zelf publiceerden eind vorig jaar 
in eigen beheer een keuze uit de 
teksten die zij schreven. Ook een 
bijzonder en uniek boekje.
Christine Otten zit aan de tafel in haar 
woonkamer in Amsterdam Noord en 
vertelt enthousiast over de eerste reac-
ties op haar boek, dat nog maar net is 
verschenen. De meeste zijn postief. Het 
is niet voor het eerst dat zij over het 
leven in een gevangenis schrijft. Vier 
jaar geleden schreef ze het verhaal ‘In 
deze gevangenis in Heerhugowaard 
hebben gedetineerden een eigen sleutel’ 
in weekblad Vrij Nederland over 
Zuyder Bos, waarvoor ze veel op 
bezoek ging en met gevangenen, bewa-
kers en directie sprak. Na die bezoeken 
heeft ze ook nog, samen met Herman 
Koch, twee toneelstukken over het 
leven in de bajes geschreven. ‘De 
gevangenis monologen 1 en 2’. Door 
haar bezoeken aan Zuyder Bos ontstond 
het idee van een schrijfgroep. De direc-
tie reageerde meteen positief. De gede-
tineerden krijgen een keer in de 
veertien dagen vrij om naar de bijeen-
komsten te gaan. 

Parasiet
De roman gaat over een schrijfwork-
shop voor gevangenen, ergens in 
Nederland. Er komen afwisselend twee 

personages aan het woord in 26 korte 
hoofdstukken. Luc, een langgestrafte 
gevangene, en Katrien, schrijfster en 
begeleidster van de workshop. Christine 
Otten: ‘Ik heb ze wel gemodelleerd 
naar mezelf en de gevangenen, maar 
het zijn geen bestaande personen. Ze 
zijn de neerslag van wat ik de afgelopen 
jaren heb geobserveerd en gehoord. En 
wat ik zelf heb meegemaakt.’ 
De roman heeft als titel ‘Een van ons.’ 
Wat is de betekenis? Christine Otten: 
‘Het is een uitspraak van Luc in het 
boek. Hij zegt: ‘Katrien wil een van ons 
worden. Zij voelt zich langzaam een 
met de gevangenen.’ In het boek zegt 
Katrien: ‘Het vernuftige systeem van 
controle en wantrouwen is ongemerkt 
mijn lijf binnengeslopen, als een para-
siet, of ik ademde het in met de droge 
uitgewoonde lucht van de instelling’. 
Omgekeerd is de gedetineerde volgens 
Christine Otten ook een van ons, van de 

Kennismaking met het leven in gevangenis confronterend voor schrijfster

Christine Otten: ‘Er is een groot vooroordeel tegen  
gevangenen, terwijl vrijwel niemand ze persoonlijk kent’

Verzamelde verhalen van gedeti-
neerden.

Christine Otten: 
‘Een mens is niet 
zijn delict’

Gedetineerden 
vertelden dat ze 
door te weinig 
positieve prikkels 
traag worden en 
dom
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Strafzaak? Neem geen advocaat, neem een strafrechtadvocaat!
Vrijheid van advocaatkeuze is een belangrijk recht.
U bent niet verplicht zich bij te laten staan door de 
advocaat die u op het politiebureau bezocht heeft. Deze 
‘piketadvocaat’ hoeft helaas geen deskundige te zijn op 
het gebied van strafrecht.

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

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

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

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

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

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

Jaap Brandligt

Driebergen/Zeist - Het baarde 
enig opzien, het onderzoek naar 
effecten van wat heet een alter-
natief detentieregime op het 
gedrag en de gezondheid van 
ingeslotenen, gedetineerden. Ben 
Vollaard, Marike Knoef en Tom van 
Dijk deden het onderzoek in de PI 
Nieuwegein. We wilden er meer van 
weten en spraken met Vollaard af 
op het station Driebergen-Zeist. Een 
mooie plek om te zijn. Een beetje 
zoeken, volop in verbouwing, maar 
met een achterafzaaltje waar rustig 
over gevangenissen gepraat kon 
worden. Dat deden we dus.
Ben Vollaard is econoom op de 
Universiteit van Tilburg. Dit is niet zijn 
eerste publicatie over het gevangeniswe-
zen. Er is er ook een prikkelend artikel 
waarin hij stelt dat gevangenisstraffen 
ondergewaardeerd zijn. ‘Criminelen zijn 
er genoeg,’ zegt hij in het artikel, ‘maar 
ze zitten niet in de gevangenissen. Alleen 
met inbrekers zijn 15.000 cellen te 
vullen, terwijl er nu 11.00 slecht gevulde 
cellen zijn.’ Dat artikel is een gesprek op 
zichzelf waard, maar daar zaten we niet 
voor bij elkaar. Het ging in dit gesprek 
over het gevangenisregime en over meer 
autonomie en contact met de buitenwe-
reld van en voor gedetineerden. Dat 
maakt gedetineerden minder agressief. 
Daar heeft iedereen belang bij. Het is dus 
een belangrijk onderzoek. Vollaard en de 
zijnen betrokken 1029 gedetineerden bij 
hun experiment. Een experiment omdat – 
anders dan bij veel juridisch onderzoek – 
er twee vergelijkbare afdelingen waren 
qua samenstelling. Op de ene afdeling 
werd gekeken wat meer autonomie en 
meer contact met de wereld buiten de 
bajes betekent voor het gedrag in de 
bajes. Op de andere afdeling werd oude 

stijl gehandeld. Voor elke wetenschapper 
een prima situatie. 

Grote impact
Waarom juist in Nieuwegein? Die staat 
niet bekend als de meest op verandering 
gerichte bajes in Nederland. Omdat de 
directeur Carolien Oosterboer er op aan-
sloeg. Zij wilde graag weten of de veron-
derstelling van Vollaard en zijn 
compagnons informatie zou opleveren 
die het haar mogelijk maakte een ander 
klimaat in haar instelling te realiseren. 
Boeiend is dat het personeel in de onder-
zoeksperiode ‘zestig procent minder inci-
denten van agressief gedrag registreerde’. 
Maar wat waren dan precies de onder-
zochte thema’s. Drie telefoons op de cel 
opdat er gemakkelijker met de buitenwe-
reld gecommuniceerd kan worden en 
daarmee verbonden een pasjessysteem 
waarmee vrij bewogen kan worden, zelf 
koken en niet meer die zwarte voedsel-
bakken en vriendelijker maken van de 
bezoekersruimte. Geen vreselijk opzien-
barende wijzigingen, maar met een klaar-
blijkelijke grote impact. De ideeën achter 
de veranderingen zijn niet nieuw, want 
advocaat Boone schreef al in 2016 dat 
zes factoren het leefklimaat bepalen: 
autonomie van de gedetineerden, contac-
ten met de wereld buiten de bajes, con-
tacten tussen gedetineerden en personeel, 
veiligheid, zinvolle dagbesteding en 
fysiek welbevinden. In de wereld van de 
participatiesamenleving zijn dit belang-
rijke thema’s. Ook binnen het gevange-
niswezen want ook daar speelt het 
kunnen dragen van eigen verantwoorde-
lijkheid een grote rol. Althans in de ver-
halen erover. Dit onderzoek onderbouwt 
in zijn uitkomsten de waarheid ervan. 
Voor alle gedetineerden. Niet alleen de 
gepromoveerde, want dat is toch een van 
de interessante gegevens. Er kwam niet 
meer vrijheid voor de groenen 

(privileges), ook degenen met rood (geen 
privileges) namen deel aan het experi-
ment. Het hoefde niet verdiend te 
worden. Waarvan akte. 

Geweld tegen bewakers
Overigens is het natuurlijk niet allemaal 
nieuw. Het zeer oude experiment van de 
Bijlmer Bajes gaf in een heel ver verle-
den al aan dat meer vrijheid een beter 
detentieklimaat geeft. Dat meer autono-
mie tot vermindering van detentieschade 
leidt. Want daar gaat het toch eigenlijk 
om. Vollaard zelf zegt dat het inderdaad 
allemaal niet helemaal nieuw is, want 
‘wij laten zien dat wat in de afgelopen 
vijftien tot twintig jaar versoberd is, dat 
gevangenen meer kort worden gehouden 
en dat dat gevolgen heeft voor de agres-
sie binnen een gevangenis’. Geweld 
tegen bewakers ‘is een toenemend pro-
bleem in Nederlandse gevangenissen’. 
Cijfers uit 2017 laten zien dat het aantal 

geweldsincidenten tussen 2015 en 2016 
met bijna 20 procent steeg, van 1600 naar 
1880. ‘Gevangenispersoneel kreeg in die 
periode ook vaker te maken met bedrei-
gingen.’ Er zit daarom nog wel een 
nadenkend waardig element in dit onder-
zoek en dat is het deel dat over bejege-
ning ging en gaat. Vollaard & Co hadden 
in hun opzet opgenomen dat het perso-
neel geen uniform zou dragen, uitgaande 
van de wetenschap dat uniformen afstand 
scheppen. Dat is er niet van gekomen. De 
(meeste) medewerkers bleven liever in 
hun uniform lopen en voor de gedetineer-
den speelde het – naar zij zeiden – geen 

grote rol. Meer in zijn algemeenheid ‘is 
verandering van bejegening niet gelukt’. 

Niet bijster positief
Waardoor niet? Daar doet Vollard geen 
uitspraken over, maar het zou te maken 
kunnen hebben met het reflectieniveau 
dat medewerkers kunnen opbrengen. 
Daarover zijn Vollaard en de interviewer 
het in principe wel eens. Alles bij elkaar 
voer voor nieuwe discussies over de toe-
komst van het gevangeniswezen in een 
repressieve wereld. Nog even op een rij: 
telefoon op de cel. Unaniem positief. 
Eigen celsleutel. Gastvrije bezoekzaal. 
Grote verbetering volgens personeel en 
gedetineerden. Zelf koken. 
Buitengewoon positief ontvangen. 
Pasjessysteem: gemengde gevoelens. 
Medewerkers zeggen dat ze controle ver-
liezen. Gedetineerden zijn niet bijster 
positief.Alles bij elkaar voldoende gege-
vens om verder mee te gaan. Het experi-
ment eindigde in september 2018. In 
Nieuwegein is het deels teruggedraaid. 
‘De eigen sleutel, het zelf koken, de gast-
vrije bezoekzaal en de telefoon op cel’ 
zijn gebleven,’ aldus Vollaard. Het is 
boeiend te weten waardoor en waarom in 
Nieuwegein bewegingsvrijheid binnen de 
vleugel teruggedraaid is. Een gesprek 
daarover met Carolien Oosterboer, de 
directeur kan daar wellicht meer helder-
heid overgeven. Nadat Dekker zijn 
beleidsvoornemens bekend heeft 
gemaakt, is ze vrij om te praten.

Sfeer verbeteren
Het stond 6 februari op de agenda van het 
algemeen overleg in de vaste kamercom-
missie voor justitie en veiligheid. 
Daaraan voorafgaande meldde Sander 
Dekker dat gedetineerden in de nabije 
toekomst een eigen telefoon op cel en 
een sleutel waarmee ze hun cel van bui-
tenaf kunnen sluiten, krijgen. Dat naar 

Proef met telefoon op cel, zelf koken en pasjessysteem

DOOR VERSOBERING REGIME MEER AGRESSIE IN BAJES

Ben Vollaard en zijn collega’s baren 
enig opzien met onderzoek.

aanleiding van de proef in Nieuwegein. 
De minister denkt dat er zo minder agres-
sie van gevangenen ontstaat en dat de 
werkdruk voor bewaarders af zal nemen. 
De bedoeling is dat de gedetineerden 
een vaste beveiligde telefoon krijgen 
waarbij bepaalde nummers zijn afgeslo-
ten en waarvan niet onbeperkt gebruik 
kan worden gemaakt. De gesprekken 
zullen worden opgenomen en soms 
teruggeluisterd. Met de eigen celsleutel 
zullen gevangenen hun cel van buiten 
kunnen afsluiten om persoonlijke eigen-
dommen af te schermen. Als een gedeti-
neerde nu overdag een cel wil afsluiten 
moet daarvoor iedere keer een bewaarder 
met een sleutel worden geroepen. De 
minister hoopt ook door deze mogelijk-
heid de sfeer onderling tussen gedetineer-
den en tussen gedetineerden en 
bewaarders te verbeteren. Uitgezonderd 
zijn inrichtingen met een speciaal regime 
zoals de Extra Beveiligde Inrichting in 
Vught, de terroristenafdeling of de afde-
lingen voor beheers-problematische 
gedetineerden (BPG’s).Medewerkers 

zeggen dat ze 
controle verliezen
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Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, Amsterdam
Bezoekgroep De Geniepoort, Boskoop
Bezoekgroep De Geniepoort, Alphen aan de Rijn

Internationale conferentie over de kinderen met pappa of mamma achter tralies

‘IK BEN GEEN PROBLEEM, IK BEN EEN KIND’
Paul Grijpma

Düsseldorf - Gevangenschap van 
een ouder is voor een kind een 
zware en pijnlijke gebeurtenis. Het 
brengt een schok te weeg en het 
is niet eenvoudig voor de familie 
er over te spreken vanwege de 
schaamte, het schuldgevoel en de 
woede die wordt ervaren. Maar 
het is niet zo dat het een kind 
beschermt of het eenvoudiger is 
om er niets over te zeggen. In de 
wereld van het gevangeniswezen 
raken kinderen van gedetineerden 
vaak in de vergetelheid of lopen 
het gevaar te worden gebruikt. 
Momenteel worden 800.000 kin-
deren in Europa getroffen door de 
opsluiting van een ouder.
Op een driedaagse internationale con-
ferentie van het Europäisches Forum 
für angewandte Kriminalpolitik in 
Düsseldorf onlangs stond het kind 

centraal: ‘Papa, Mama, hinter Gittern’. 
Ruim veertig deelnemers uit vijf 
landen hadden zich verzameld rondom 
specialisten die zich op allerlei gebied 
inzetten voor kinderen van 
gevangenen. 
‘Kinderen moeten weten waarom hun 
pappa of mamma er niet meer zijn. 
Waarom ze ‘s avonds niet na huis zijn 
gekomen en waarom ze hen niet meer 
kunnen zien,’ aldus de eerste spreker 
Gérard Benoist, psycholoog van de 
bajes Fleury-Mérogis, de grootste 
gevangenis in Europa, net onder 
Parijs. 
‘Niet met de kinderen praten over de 
hechtenis van pappie of mammie of 
hun vragen niet beantwoorden, ont-
neemt de kinderen de mogelijkheid 
hun zorgen uit te drukken,’ zegt 
Benoist. ‘Het kind gaat geloven dat 
zijn vader of moeder hem verlaten 
heeft of dat het iets verkeerd heeft 
gedaan of zelfs dat de ouder is 

gestorven.’ Volgens Benoist lijden de 
kinderen daar zeer onder en deze ern-
stige situatie staat hun ontwikkeling in 
de weg. De schoolprestaties lopen 
terug en ze krijgen psychische 
problemen.
De aanhouding gaat vaak gepaard met 
een arrestatieteam in vol ornaat. De 
ouders en de politie zijn dan zo in de 
stress dat vergeten wordt dat er een 
kind bij is. ‘Zelfs als het kind het uit-

schreeuwt van angst, wordt het niet 
gehoord.’ 
Gérard Benoist stelt dat een naast 
familielid het beste het kind kan 
informeren.
‘Die hebben het vertrouwen en die 
kunnen de juiste woorden en het 
geschikte moment vinden om te ver-
tellen wat er precies is gebeurd.’

Leugens
Astrid Hirschelmann, van de universi-
teit van Caen en Rennes in Frankrijk 
zegt dat alvorens op te treden namens 
de familieleden van wie een van hen is 
opgesloten, lijkt het verstandig om de 
interacties tussen ouders en hun kinde-
ren te observeren onder de neutrale 
blik van een derde persoon, bij voor-
keur een psycholoog. En ook is het 
belangrijk dat kinderen van gedeti-
neerden onderling zonder aanwezig-
heid van de ouders elkaars ervaringen 
uitwisselen.
 Hirschelmann vertelt dat er al in 2005 
in de Franse Remand Prison in Osny 
een ‘vader-kind-ruimte’ was. Het zijn 
belangrijke ruimtes waarin de ouder 
zijn rol als vader of moeder weer kan 
hervatten. Vergeten zijn de muren en 

de tralies; het leven is weer een 
moment van normaliteit. Een eventu-
ele professional kan daarbij begelei-
den. Maar er is ook het gevaar dat de 
hoop - pappa komt binnenkort naar 
huis - een teleurstelling wordt. 
Leugens en demystificatie kan leiden 
tot verlies van vertrouwen in de 
persoon van wie men houdt. 

Radeloze moeder
Viviane Schekter, voorzitter van de 
Zwitserse Stichting Relais Enfants 
Parents Romands (REPR) kwam met 
het verhaal over een radeloze moeder 
die de stichting op een mooie ochtend 
vlak voor de schoolvakantie opriep. 
Wat was er gebeurd? Zij moest haar 
kleine jongen vertellen dat zijn pappa 
niet op een bouwplaats in Portugal 
werkte, maar vlak bij het huis van de 
familie werd vastgehouden. Zijn 
grootmoeder had hem gewoon een 
paar dagen vakantie aangeboden in 
Portugal. Vooral verheugd was de 
jongen omdat hij dan ook nog zijn 
vader kon gaan zien.
Viviane Schekter: ‘Dit verhaal illus-
treert heel goed de schadelijke gevol-
gen van een leugen. Het levert 
vreselijk veel leed op voor de familie 
en het is een schok voor het kind.’ 
Haar stichting helpt in zo’n geval de 
situatie te verwoorden, het kind 

‘Zelfs als het 
kind het uit-
schreeuwt van 
angst, wordt het 
niet gehoord’ 

Gérard Benoist is psycholoog in de 
grootste gevangenis van Europa. 
(Foto: Paul Grijpma)

Prentenboek als hulp om met kinderen te praten over de detentie  
van een ouder.

voorbereiden op het bezoek aan de 
opgesloten vader en gaat eventueel mee 
als begeleiding tijdens het bezoek.

Voor de deelnemers aan de conferentie, 
onder wie vertegenwoordigers van 
Bonjo, was er ook een ‘schoolreisje’. 
Met z’n allen in de bus naar de bajesen 
Willich I (424 mannen)en II (66 
vrouwen) in de buurt van Krefelt vlak 
bij Düsseldorf. Het is een van de doel-
stellingen van de regering van de deel-
staat Nordrhein Westfalen om de 
mogelijkheden voor sociaal contact 
tussen kinderen en hun gedetineerde 
ouder te verbeteren. Daartoe zijn 
normen vastgesteld die voor alle 
bajesen gelden, zoals bijvoorbeeld 
extra bezoek van twee uur alleen voor 
kinderen. In Duitsland zijn de bezoeken 
van kinderen zeer beperkt in tegenstel-

ling tot België en Frankrijk. De bajesen 
Willich I en II, kennen heel verschil-
lende lokalen, variërend van een lokaal 
waar beperkt lichamelijk contact 

Kinderen hebben 
tijd nodig om zich 
aan te passen

Astrid Hirschelmann: ‘Hoop kan ook 
teleurstelling worden.’ (Foto Paul 
Grijpma)
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plaatsvindt onder toezicht en lokalen 
die zijn ingericht om te voldoen aan de 
behoeften van kinderen. ‘Ach,’ fluistert 
de directrice Charlotte Willaf in mijn 
oor, ‘als het om kinderen gaat is ons 
motto: ‘Ik ben geen probleem, ik ben 
een kind.’ En ze heeft tips: Kinderen 
hebben tijd nodig om zich aan te 
passen. Dus het bezoek moet minstens 
anderhalf uur duren. En als het bezoek 
succesvol is dan zou het misschien wel 
drie uur mogen duren en dat dan een 

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

Vervolg van pagina 1

doet op het gebied van Justitie en 
Veiligheid. Zaalberg heeft meege-
werkt aan een aantal onderzoeken 
naar de invloed van het eten op het 
gedrag en het welzijn van gedetineer-
den in Nederlandse gevangenissen. 
Volgens hem is ‘er veel te zeggen 
voor het zelf koken door gedetineer-
den’. Er zou dan ‘minder verspilling 
zijn, het eten (de zwarte bakken) zou 
niet meer worden weggegooid zoals 
nu vaak het geval is. De gevangenen 
stellen het zelf ook op prijs en er ont-
staat daardoor meer rust op de afde-
lingen. Dat bewijst de situatie in 
Heerhugowaard, waar door gevange-
nen zelf wordt gekookt.’ (Zie hiervoor 
het vorige artikel in deBonjo.) 

Slechte conditie
Ook Zaalberg zegt dat de kwaliteit 
van de zwarte bakken redelijk is, 
maar minimaal. Het geld dat door DJI 
beschikbaar wordt gesteld is zo krap, 
dat er geen aantrekkelijk eten mee 
kan worden geproduceerd. Volgens 
Zaalberg geeft het ‘geen pas om naast 
de straf extra leed aan te richten .’
De resultaten van de onderzoekingen 
zijn te uitgebreid om samen te vatten, 
daarom hier een paar punten van het 
onderzoek Voeding en justitiabelen in 
het kort. Het is duidelijk dat gedeti-
neerden bij binnenkomst vaak een 
slechte conditie hebben, en dat er 
tekorten aan vitamine D. zijn. De 
kwaliteit van het voedsel (met genoeg 
vitaminen, mineralen en vetzuren) 
kan een gunstige uitwerking hebben 
op het gedrag. Dat geldt ook voor het 
vervangen van ongezonde producten 
(frisdrank, zoete toetjes en koek) door 
gezondere alternatieven (bronwater, 
fruit, vruchtensap, noten en rauw-
kost). Ook lijkt dit een positieve 
invloed te hebben op re-integratie en 
recidive. 

Self catering 
Belangrijk is een aantal van hun aan-
bevelingen. De onderzoekers stellen 

Forumleden op excursie in de gevangenis Willich I en II bij Krefeld.

 Viviane Schekter vertelt verhaal over radeloze moeder. (Foto Paul Grijpma)

keer per kwartaal. De tijden moeten 
worden aangepast aan de schooltijden 
van de kinderen. Lichamelijk contact is 
belangrijk. In de Willich bajesen is het 
‘aanraakverbod’ opgeheven. 
Penitentiaire inrichtingen moet min-
stens drie keer per jaar activiteiten aan-
bieden die de band tussen kinderen en 
de ouders bevorderen. En train ook het 
toezichthoudende personeel.

Zie ook pagina 14, 22 en 39

voor om self catering te introduceren, 
dat wil zeggen dat gevangenen hun 
eigen eten bereiden. 
Met financiële ondersteuning voor de 
gedetineerden zodat ze ingrediënten 
kunnen kopen, die op een speciale 
lijst staan, zoals een gedetineerde 
hierboven al opmerkte. Ook zal er 
aandacht moeten worden gegeven aan 
het leren voedsel te maken, bijvoor-
beeld door informatie over gezonde 
maaltijden en kooklessen door des-
kundig personeel en medegedetineer-
den. En er zal mogelijk moeten 
worden geïnvesteerd in kookfacilitei-
ten als die ontbreken. Niet alle gevan-
genen zullen willen deelnemen aan 
het zelf eten maken, maar ze kunnen 
wel gebruik maken van de kookkun-
sten van anderen.  
Ook zullen Piw’ers er op voorbereid 
moeten worden. Het komt erop neer 

dat de aanbevelingen overeenkomen 
met wat in sommige PI’s al gebeurt in 
samenwerking tussen de medewerkers 
van Sodexo en gedetineerden. 
Voor iedere PI zou de meest geschikte 
vorm kunnen worden bedacht. Gezien 
de slechte waardering van de zwarte 
bakken, en hun veelvuldige weg naar 
de vuilnisbak, lijkt de weg naar ver-
schillende manieren van zelf eten 
bereiden in gevangenissen een oplos-
sing naar meer tevredenheid en rust. 
Het is politiek geen populair thema, 
integendeel.
Men is voor een hardere aanpak van 
criminelen. Maar, voor het welzijn 
van gedetineerden en hun voorberei-
ding op een succesvolle terugkeer in 
de maatschappij is ook gezond 
voedsel een belangrijke voorwaarde. 
Laat opnieuw van u horen 
over het voedsel.

Naam tekenaar is bekend bij de redactie.
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gedetineerden recht op kennisname van 
nieuws, gebruik van bibliotheekvoor-
ziening, het lezen van kranten en tijd-
schriften en het volgen van radio en 
televisie. De directeur kan echter wel 
bepaalde boeken, kranten of tijdschrif-
ten weigeren indien zij de veiligheid en 
orde verstoren. Kosten van het onder-
wijs worden vaak tegemoetgekomen 
door de overheid. Hier hangen echter 
wel wat voorwaarden aan. Zo kan bij 
onvoldoende studieresultaten de direc-
teur de toegekende tegemoetkoming 
stopzetten en de reeds betaalde 

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

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

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

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

Gedetineerde moet wel gemotiveerd zijn

ONDERWIJS VOLGEN VIA DE PI IS ZEER  
TOEGANKELIJK EN TEN ZEERSTE AAN TE RADEN
Laura Moors

Heerhugowaard - Twee gedeti-
neerden in de PI Heerhugowaard 
behaalden onlangs hun mbo-lasdi-
ploma. Als zij vrijkomen, kunnen zij 
nu met een diploma op zak en een 
positieve aanbeveling vanuit de 
PI een baan zoeken als lasser. Het 
komt steeds vaker voor dat gede-
tineerden een diploma behalen 
binnen de gevangenis en dit is ook 
zeer aan te raden.
Gedurende de periode in detentie 
vinden grote veranderingen plaats en 
door het volgen van onderwijs is het 
gemakkelijker om op de hoogte te 
blijven van nieuwe ontwikkelingen. 
Ook voor gedetineerden zelf is het fijn 
om aan de eigen ontwikkeling te 
werken en bezig te blijven. Het is 
belangrijk om ontwikkeling niet stil te 
laten staan. Tevens vergemakkelijkt het, 
het re-integratieproces. Gedetineerden 
die onderwijs volgen zullen namelijk 
eerder aan werk komen. Gedetineerden 
hebben altijd recht op onderwijs. Dit 
kunnen zij dan ook aanvragen en infor-

matie vergaren bij de casemanager. 
Op grond van artikel 48 lid 1 van de 
Penitentiaire beginselenwet (Piw) heeft 
iedere gedetineerde recht op het volgen 
van onderwijs en het deelnemen aan 
educatieve activiteiten. Het is van 
belang dat de gedetineerde onderwijs 
volgt wat bij hem past en wat hem inte-
resseert. Gedetineerden komen name-
lijk alleen in aanmerking voor 
onderwijs als zij aantonen dat zij gemo-
tiveerd zijn. Als het onderwerp iemand 

hechtenis, zal er minder onderwijsaan-
bod zijn dan bij een gesloten inrichting 
waar gedetineerden vaker verblijven. 
Gedetineerden zijn verplicht arbeid te 
verrichten die door de directeur aan hen 
is opgedragen. Indien gedetineerden 
studie en arbeid niet kunnen combine-
ren, kan de directeur verlof voor de 
arbeid geven. 

Plezier
Onder onderwijs valt onder andere het 
op de hoogte zijn van wat er buiten de 
inrichting gebeurt. Zo hebben 

niet interesseert, is het moeilijk om 
gemotiveerd te blijven. 

Erkende diploma’s
Er zijn heel veel onderwerpen denk-
baar. Het aanbod van onderwijs is in 
elke inrichting hetzelfde. Erkende 
diploma’s kunnen worden behaald. 
Tevens wordt er veel samengewerkt 
met scholen in de regio. Het aanbod 
van onderwijs wordt gedeeltelijk 
bepaald door de grootte van de inrich-
ting. Indien het een inrichting betreft 
voor kort verblijf en voorlopige 

Onderwijs volgen via de PI ten zeerste aan te raden. (Schilderij van Pien Hazenberg, 1973)

Gedetineerden 
hebben altijd 
recht op  
onderwijs

tegemoetkoming terugvorderen. 
Concluderend, onderwijs volgen via de 
PI is zeer toegankelijk en ten zeerste 
aan te raden. Het is gemakkelijker een 
baan te vinden, het bevordert de re-inte-
gratie, het is laagdrempelig en kan over 
alle onderwerpen gaan. Het enige wat 
van belang is, is dat de gedetineerde 
gemotiveerd blijft om een traject af te 
ronden en plezier heeft.

Laura Moors is van het Juridisch 
Spreekuur Gedetineerden in 
Amsterdam.
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De Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI) wil alleen zeggen dat er ‘een 
vermoeden’ was. DJI wil tegen 
Crimesite verder niets zeggen over 
deze vermoedens, ook niet of er 
sprake was van één of meerdere tips, 
en evenmin wanneer die informatie(s) 
bij de inrichting zijn binnengekomen. 
Er zijn geen disciplinaire maatregelen 
getroffen tegen andere gedetineerden 
in verband met de vermeende ont-
snappingspoging van Soerel.

Kleinkinderen
De eerder aangehaalde lang gestrafte 
gedetineerde denkt dat er sprake was 
van ‘een spelletje’ of een pesterij. Hij 
zegt tegen Crimesite: ‘Dino was 
zeker niet van plan om te ontsnappen. 
Hij was allang bij dat hij met bezoek 
zijn kleinkinderen en familie kon zien 
en kon aanraken.’ Dat is in zijn 
nieuwe regime voorlopig uit den 
boze. Volgens zijn advocaat Nico 
Meijering bereidt Soerel inmiddels 
een herzieningsverzoek van zijn zaak 
voor. Meijering wil verder, in het 
belang van zijn cliënt, helemaal geen 
commentaar geven. Zuyder Bos kreeg 
enkele jaren geleden een aparte con-
centratie van 14 levenslang gestraf-
ten. Uit Zuyder Bos zijn twee keer 
eerder gedetineerden met spoed naar 
de EBI overgebracht. Eén van hen is 
de Britse levenslang gestrafte Daniel 
S. 
De ander is Hüseyin Baybaşin, nadat 
er een vliegtuigje met de tekst ‘Free 
Baybaşin’ boven de inrichting had 
gevlogen. In Zuyder Bos kreeg 
Baybaşin drie dagen isolatie en werd 
hij daarna geboeid en op slippers en 
in short per helicopter afgevoerd naar 
de landelijke isolatieafdeling van de 
EBI in Vught. 
Of Soerel in de PI Vught daadwerke-
lijk in de EBI is geplaatst, of in een 
ander zwaar regime, zoals Beheer 
Problematische Gedetineerden 
(BPG), of een isolatie-afdeling, is 
niet duidelijk. 

Bron: Crimesite

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

Heb je het gevoel dat je advocaat niet 

alles voor je uit de kast haalt? Heb je 

geen vertrouwen in je proces? Neem 

dan contact op met Van Asselt & 

Broere Strafrechtadvocaten. We staan 

je bij met maximale inspanning.

mr. H. van Asselt 
asselt@abstrafrecht.nl

lid NVSA

TelefoonLAAT je advocaat
JE ZITTEN?

mr. M. Broere
broere@abstrafrecht.nl

06 57 99 60 46

+31 (0)165 743 743
Strafzaken
Overplaatsingen
Pro deo
 

Reconstructie van Crimesite: de overplaatsing van Dino Soerel

Uiteindelijk ging Dino op speciaal transport naar Vught
Heerhugowaard - De gebeurtenis-
sen rond de plotselinge overplaat-
sing onlangs van Dino Soerel (59) 
vanuit de gevangenis Zuyder Bos 
in Heerhugowaard naar de gevan-
genis in Vught waren ongewoon. 
Crimesite maakte een reconstruc-
tie. Dino Soerel is in 2017 door 
het gerechtshof in Amsterdam 
tot levenslang veroordeeld voor 
(onder meer) het opdracht geven 
voor de moorden op Kees Houtman 
en Thomas van der Bijl. Hij verbleef 
in Zuyder Bos na een jarenlang 
verblijf op een afdeling met een 
zeer zwaar regime in Vught, niet de 
Extra Beveiligde Inrichting. In 2010 
was hij gearresteerd in Amsterdam.
Een van de bronnen voor de recon-
structie is een langgestrafte die rond 
de tien jaar in Zuyder Bos verblijft. 
Zijn identiteit, strafrechtelijk verle-
den en zijn advocaat, zijn bij de 
redactie van Crimesite bekend. De 
man wilde spreken op voorwaarde 
van anonimiteit. Hij zegt repercussies 
te vrezen voor zijn situatie als bekend 
is wie hij is. Hij noemt Dino Soerel 

‘een goede vriend’ die hij in de 
inrichting geregeld kon zien. Samen 
hadden ze er een aantal jaren in 
Zuyder Bos opzitten.

‘GVM-lijst’
Dino Soerel was in de inrichting 
sporthulp en vrijwilliger bij de vader-
kind-dagen, waarvoor hij spullen en 
meubilair klaarzette, en hij ruimde 
dat na afloop weer op. Enige tijd 
voorafgaand aan de overplaatsing op 
30 januari werd bekend dat Soerel op 
de ‘GVM-lijst’ was geplaatst, op 

basis van binnengekomen informatie 
bij het GRIP. Het GRIP is de dienst 
die binnen het gevangeniswezen 
optreedt als een inlichtingendienst.
Het GRIP geeft informatie door 
waarvan de bron niet te checken is en 
waarvan de betrouwbaarheid niet te 
toetsen valt. Directies van PI’s 
baseren er niettemin maatregelen op, 
zoals het plaatsen van Soerel op de 
GVM-list. Op deze lijst komen gede-
tineerden die vluchtgevaarlijk zijn (of 
een ander risico veroorzaken). De 
directie kan hen dan (extra) toezicht-
maatregelen opleggen.
In het geval van Soerel betekende het 
dat hij zijn baantje als sporthulp kwijt 
was. Maar opvallend: hij behield wel 
goeddeels zijn bewegingsvrijheid. Hij 
mocht blijven sporten.

Spitactie
Op dinsdag 22 januari kwam het spe-
ciale zoekteam van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (LBB) in actie 
in de PI Zuyder Bos op de afdeling 
waar Soerel verbleef. Gewapend deed 
het LBB een spit-actie, alleen op de 
afdelingen A0 en A1. In de inrichting 
werd duidelijk dat de LBB’ers op 
zoek waren naar een vuurwapen, dat 
overigens niet werd gevonden. 
Als het klopt dat de zoektocht gericht 
was op een vuurwapen is de actie 
opmerkelijk want het is gebruikelijk 
dat indien er een aanwijzing is voor 
de aanwezigheid van een vuurwapen 
de gehele PI onder ‘lock-down’ gaat, 
en wordt doorgespit.
De dagen na deze dinsdag was Soerel 
met andere gedetineerden buiten zijn 
cel aan het werk om de rommel die 
door de zoekactie was ontstaan op te 
ruimen. Er werden rondom hem geen 
bijzondere maatregelen getroffen. 
Zaterdag heeft hij normaal bezoek 
ontvangen en maandag was hij 
gewoon aan het sporten.
Woensdag 29 januari was het feest in 
Zuyder Bos vanwege het 25-jarig 
bestaan van de inrichting. Voor de 
gedetineerden was er een feestmaal in 
de sportzaal. 
Soerel heeft die woensdag met andere 

gedetineerden de sportzaal daarvoor 
ingericht en klaargemaakt. En daarna 
was Soerel nog tot 17.30 aan het 
werk om de sportzaal op te ruimen. 
Ook dat is opmerkelijk voor iemand 
die op de GVM-lijst staat en zou 
willen  
ontsnappen. Voor de meeste gedeti-
neerden was het dagprogramma al om 
16.45 geëindigd.

Speciaal transport
Donderdag 30 januari was de dag van 
de evacuatie van Soerel naar Vught. 
Die ochtend was de LBB om 07.00 
binnengevallen voor een spit-actie, 
ditmaal was enkel de B0-afdeling 
doelwit. Bij enkele gedetineerden 
werd de xboxen (computergame) 
onderzocht en er werden vier xboxen 
in beslag genomen. 
Ook deze actie was opmerkelijk: hij 
was korter dan anders, slechts van 
07.00 tot 13.00, terwijl die normaal 
een hele dag in beslag neemt. Dino 
Soerel was die dag om 13.00 aan het 
sporten, zeggen mede-gedetineerden. 
Om 14.30 werd hij aangeschoten 
door een bewaarder met het verzoek 
even mee te lopen. Eenmaal afgezon-

derd ging hij na enige tijd op speciaal 
transport naar Vught. 
Donderdagavond maakte de website 
van De Telegraaf op basis van ano-
nieme bronnen melding van een ver-
ijdelde ‘ontsnappingspoging’ van 
Dino Soerel. Het ministerie van 
Justitie bevestigde al snel het bestaan 
van ‘vermoedens’ over een ontsnap-
pingsplan van Soerel, kennelijk ver-
wijzend naar de anonieme 
GRIP-informatie. Soerel’s advocaten 
ontkenden vrijdag dat er sprake was 
geweest van een ontsnappingspoging, 
en dat was correct.

Om 14.30 uur 
werd hij aange-
schoten door een 
bewaarder met 
het verzoek even 
mee te lopen

‘Dino was zeker 
niet van plan om 
te ontsnappen’

Verblijf in de bajes in Vught geen lolletje. (Foto Paul Grijpma)
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Horizontaal 
1. Weerklank - 4. Roofvogel - 11. Gedeputeerde Staten (afk.) - 13. Boomvrucht - 14. Bloedvat - 15. 
Verhoogde toon - 17. Spoorwegen - 19. In samenwerking met - 21. Onderwijs - 22. Jong dier - 25. Oude 
lengtemaat - 27. Werkelijk - 28. Vaartuig - 31. Vallei - 33. Bijbelse plaats - 34. Achter - 36. Drinkgerei - 
37. Soort uitkering - 38. Korte pieptoon - 40. Zeevis - 42. Schrap - 44. Algemene Vergadering - 46. Getal 
- 47. Indische vogel - 49. Voorjaar - 51. Ten bedrage van - 53. Franse NV - 54. Erg dom - 56. Gulzigaard - 
59. Kleurloos - 60. Doctor (afk.) - 62. Zwemslag - 64. Gezichtsorgaan - 65. Bevestiging - 67. Voormiddag 
- 69. Deel van bruidsjurk - 71. Christelijk feest - 73. Voegwoord - 74. Deel van Sumatra - 75. Aanwijzend 
vnw. - 76. Overtijd - 78. Midden - 79. Stoep - 80. Kalm en helder. 
 

Verticaal 
2. Eerste echte storm van dit jaar - 3. Onroerend goed - 4. Bouwsel van vogels - 5. In oprichting - 6. 
Mannelijk dier - 7. Mannelijk schaap - 8. En dergelijke (afk.) - 9. Troef negen - 10. Dronkaard - 12. 
Voorjaarsbloem - 15. Inhoudsmaat (afk.) - 16. Zijne Majesteit - 18. Hemellichaam - 20. Slib - 23. Meester 
- 24. Persoonlijk vnw. - 26. Strijdmiddel - 29. Naar onze mening - 30. Vaarwel - 31. Bovenbeen - 32. Noot 
- 35. Aartsbisschop - 38. Kerkelijke straf - 39. Vader - 41. Kuddedier - 43. Vertragingsmiddel - 45. Jonge 
koe - 47. Bondsbons (afk.) - 48. Keukenkruid - 50. En volgende(afk.) - 52. Oude munt - 55. Lidwoord - 
57. Rekening-courant - 58. Rangtelwoord - 61. Navigatiemiddel - 63. Bloem - 66. Drentse plaats - 68. Dof 
- 70. Schaakstuk - 72. Stel - 75. Greenwichtijd - 77. Drietenige luiaard - 78. Persoonlijk vnw. 
 

BONJO ZOEKT NIEUWE COLLEGA
Wie wil de mooiste baan van de wereld?

Van de redactie

Amsterdam - Onze collega Stefan Huijboom heeft ons eind februari ver-
laten. Ons is Bonjo, het centrale hart van de Vereniging Bonjo. Hij werkte 
bij ons als vrijwilliger. Het is hartstikke jammer dat hij Bonjo verlaat, 
maar voor hem is het goed nieuws. Na zijn detentieperiode heeft hij zich 
goed kunnen re-integreren bij ons op kantoor. Het is een goede zaak dat 
hij nu doorgroeit naar een reguliere baan. Velen zijn hem voorgegaan.  
Ze hebben tijdens en na hun Voorwaardelijke Invrijheidstelling (v.i.) of 
tijdens of na hun fasering bij Bonjo onderdak gevonden en zijn volledig 
gere-integreerd de wereld weer in gegaan. 

We zoeken een opvolger voor Stefan. Aan wie denken we? 
In de eerste plaats: iemand die Bonjo goed genegen is. De nieuwe collega 
moet wat Bonjo wil met gedetineerden en ex-gedetineerden onderschrij-
ven. Geen repressie, maar socialisatie en – noem het – barmhartigheid.  
De nieuwkomer moet ook het werken op een kantoor in Amsterdam leuk 
vinden. En de omgang met de computer, is vanzelfsprekend een vereiste, 
want daar doen we uiteraard van alles mee. Belangstelling voor en kennis 
hebben van de regelgeving rondom detentie is voor ons ook van belang.  
Je hoeft niet alles te weten, want je leert veel als je eenmaal bij ons bent. 
Stefan kan goed schrijven en leverde en levert bijdragen aan de krant 
deBonjo. Het is geen harde voorwaarde, maar het is een reuze pré als 
iemand wel plezier heeft in schrijven of dat ook al redelijk goed kan. 

Ken je iemand die voldoet aan onze wensen of denk je zelf dat je in het 
plaatje past, neem dan contact op met Bonjo. Dat kan via de mail 
info@bonjo.nl dan wel via ons nummer 020 6659420.

DEBONJO LATER OP STRAAT
Amsterdam - De Coronacrisis heeft ook deBonjo geraakt. De papieren-
krant is later op straat gekomen op aanwijzing van de Dienst Justitiële 
Inrichtringen (DJI). Men wilde begrijpelijkerwijze op geen enkel manier 
risico’s lopen. Het coronavirus blijft ook enige tijd - zij het kort - kleven 
aan krantenpapier.

Maar de editie van april staat al wel gewoon vanaf de eerste van de 
maand op de website van de Vereniging Bonjo.

We nemen aan dat u begrip hebt voor het ongemak.

Namens de redactie,

Paul Grijpma  

Voorbestemd
Zijn lege rood betraande ogen 

kijken achterom
Voor hem groene weiden  

en bloeiende bloemen
Vredige wateren  

en een brandende zon
Alleen gaat dat allemaal  

aan mij voorbij
Geen spoor van geweld of verzet

Alleen maar vrede en rust
Om zijn mond spelen  
de eeuwige vragen:

Wat moet ik nog meer voelen?
Waar kan je me nog meer raken?

Waarom ben ik geboren?
Waarom gaat het leven zo?

Waarom …?
Zonder enig verwijt,  

maar wel vragen
Ik weet het niet,  

maar wil ik wel weten?
Ik heb nu geen antwoord
Hij wel … Altijd al …

Jan van Asselt november 2019

<  Oplossing BonjoBajesPuzzel,  
van pagina 38.
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van deze tijd. Hij schrijf over gedrag 
dat in de samenleving sterker wordt 
afgekeurd dan voorheen, maar waar-
voor de strafrechtelijke bescherming op 
onderdelen tekortschiet.’
Bij Bonjo is het mantra dat hard straf-
fen averechts werkt. Begeleiding en 
psychische hulp bevordert het tegen-
gaan van recidive. De eis van de offi-
cier van justitie valt hiermee prima te 
rijmen. Op het moment dat je deze ver-
dachte langdurig straft en wegstopt, 
creëer je een nog groter monster. 

In de rubriek Op Zitting doet deBonjo verslag van strafzaken binnen de rechtbank. Grote zaken, kleine alledaagse zaken, heftige zaken. 

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

Verdachte sprak met kwetsbaar meisje af voor de gezelligheid

RECHTER: ‘GEZELLIGHEID MET EEN MINDERJARIG MEISJE?’
Er is een grote afwezige en dat is een 
tweede verdachte. Hij is niet gedag-
vaard in deze zaak. Tenminste, zijn 
zaak wordt later dit jaar behandeld en 
daar zit het pijnpunt in deze zaak wat 
betreft de advocaat van Alex. ‘Ik 
verzoek de rechtbank de zitting aan te 

houden en beide verdachten in een zaak 
te berechten. Mijn cliënt staat met 10-0 
achter. Het doet afbreuk aan een eerlijk 
proces voor mijn cliënt, te meer omdat 
blijkens het dossier spermasporen zijn 
gevonden van zijn medeverdachte. Ik 
wil hem hier over kunnen ondervragen 
en belangrijker: zijn medeverdachte kan 
als zijn zaak voorkomt en, in het 
ongunstige geval dat mijn cliënt veroor-
deeld wordt, zijn verdediging baseren 
op het vonnis van deze rechtbank.’ De 
rechtbank is onverbiddelijk en wijst het 
verzoek tot aanhouding af.

Gemasturbeerd
Zodra de officier van justitie de tenlas-
telegging voorleest, schudt Alex driftig 
met zijn hoofd. ‘Ik heb dat niet gedaan!’ 

zegt hij, bijna smekend om te worden 
geloofd door de driekoppige rechtbank. 
Zijn advocaat fluistert hem wat in zijn 
oor. Kortgezegd zou Alex met een 
handlanger op Tinder – een datingapp – 
een afspraakje hebben geregeld met het 
slachtoffer, dat toen nog 16 jaar was. 
De vrouwelijke voorzitter vraagt aan 
Alex waarom hij ervoor koos op Tinder 
af te spreken met een minderjarig en 
kwetsbaar meisje. Er volgt een stilte. 
Wat gestamel. ‘Gewoon … niet voor 
seks. Gezelligheid. Dat een beetje.’ 
‘Gezelligheid met een minderjarig 
meisje?’ fronst de vrouwelijke voorzit-
ter. Alex komt allesbehalve overtuigend 
over. ‘Tijdens de verhoren met de 
politie heeft u verklaard alleen te 
hebben gemasturbeerd, kunt u daar wat 
over verklaren?’ Er volgen wat blikken 
gericht aan zijn advocaat. Zijn advocaat 
grijpt in. ‘Mijn cliënt wijst zijn mede-
verdachte aan als degene die ontuchte-
lijke handelingen heeft verricht bij het 
slachtoffer. Ik benadruk nogmaals dat 
het van belang is om deze verdachte in 
de zaak van mijn cliënt te horen.’ ‘Ik 
ken het dossier, meneer de raadsman,’ 
vervolgt de voorzitter lichtelijk geïrri-
teerd. Er volgt heel wat juridisch 
getouwtrek, maar de officier van justitie 
komt uiteindelijk met een milde eis, 

Stefan Huijboom

Amsterdam - Op de gang van de 
zittingszaal staat een wat ingezakte 
man driftig om zich heen te kijken. 
Zijn advocaat is er nog niet, maar 
verschijnt een paar minuten later. 
De verdachte - laten we hem Alex 
noemen - mocht in vrijheid zijn 
proces afwachten, en vandaag mag 
hij dan eindelijk zijn kant van het 
verhaal doen. Geen prettig idee 
gelet op de feiten die hem ten laste 
zijn gelegd. Hij wordt er van ver-
dacht wilsonbekwame handelingen 
te hebben verricht en het mede 
seksueel binnendringen van een 
minderjarig slachtoffer.
Als de voorzitter van de Meervoudige 
Kamer de zitting opent, zit Alex onder-
uit gezakt voor zich uit te staren. Met 
zijn klamme handen houdt hij zijn pok-
dalige gezicht vast. Achter hem zitten 
de ouders van het slachtoffer. Het 
voorval vond bijna drie jaar geleden 
plaats, maar sinds hun dochter er mee 
kwam, is hun leven verwoest. Ze willen 
gerechtigheid voor hun dochter en aan 
hun gezichten valt af te lezen dat ze het 
maar moeilijk kunnen verkroppen dat 
Alex al die tijd in vrijheid zijn proces 
mocht afwachten.

'Mijn cliënt staat 
met 10-0 achter'

onder andere omdat de zaak lang op de 
plank heeft gelegen. Ze eist een gevan-
genisstraf van negen maanden waarvan 
zes maanden voorwaardelijk met een 
proeftijd van drie jaar. Netto drie 
maanden zitten dus en drie jaar lang 
begeleiding. Deze zaak is interessant 
om tegen het licht te houden gelet op de 
actualiteit. In mei vorig jaar kondigde 
minister van Justitie & Veiligheid, Ferd 
Grapperhaus, een voorstel aan voor een 
nieuwe zedenwet. In een Kamerbrief 
noemde hij de bestaande wet niet meer 

Heel sneu: volwassene zocht op Tinder contact met minderjarig,  
kwetsbaar meisje.

Van de redactie

Amsterdam - Het besmet ons met enige 
trots. Jordi l’Homme heeft de Master 
Talent Prijs gekregen van de Vrije 
Universiteit. Dat is een prijs die jaar-
lijks aan grote talenten wordt uitgereikt. 
Dat grote talenten aan onze krant mee-
werken, doet ons een waarlijk groot 
genoegen. Naar aanleiding van die prijs 
stond er een interview met Jordi in Ad 
Valvas, het blad van de Vrije 
Universiteit. Daarin werd hem veel 

gevraagd, maar ook waarom hij zich 
inzet voor gedetineerden. Zijn ant-
woord: ‘Vanaf het begin van mijn 
studie had ik een klik met strafrecht. 
Het is de meest tot de verbeelding spre-
kende tak van rechten. Het draait om 
mensen die met hun rug tegen de muur 
staan. Van het ene op het andere 
moment staan ze tegenover een machtig 
opsporingsapparaat of het Openbaar 
Ministerie. Ik wil dat ze daar niet alleen 
staan. Als vrijwilliger begon ik bij het 
Juridisch Spreekuur voor 

Gedetineerden in de hoofdstad. Dan 
bezoek je in teams gedetineerden die je 
helpt met de juridische aspecten van 
hun leven. Hun vragen kunnen gaan 
over huisvesting, maar ook over open-
staande boetes. Via dat werk ben ik bij 
de redactie van de Bonjo-krant terecht-
gekomen. Het is een krant die elke twee 
maanden uitkomt in alle gevangenissen 
in Nederland. Er staan niet alleen tips 
en adviezen in, maar ook langere arti-
kelen. Zo heb ik de directeur van het 
Pieter Baan Centrum geïnterviewd. 

Eerbiedwaardige prijs voor 
 deBonjoredacteur Jordi l’Homme.

Veel verdachten willen niet meewerken 
aan een onderzoek, omdat ze bang zijn 
om tbs opgelegd te krijgen. In het inter-
view liet ik de directeur uitleggen hoe 
het er bij zo’n onderzoek aan toegaat en 
dat het niet nadelig hoeft te zijn. Ik ben 
eens meegegaan naar een proces met 
rechtbankverslaggever Saskia 
Belleman. Zij vertelde me wat haar 
werk inhoudt’. Jordi is nog aan het 
afstuderen, maar werkt op dit moment 
ook bij Dekens Pijnenburg Advocaten 
in Amsterdam.

REDACTEUR DEBONJO KRIJGT MASTER TALENT PRIJS
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Mainline, Amsterdam Zuidoost
MijnReclassering, Maastricht
Motiva, Amersfoort

VERDWAALD? 
Bonjo en haar lidorganisaties 

helpen je weer op weg!

Jaap Brandligt

Rotterdam - Carrousel is een docu-
mentaire over jonge mannen met 
een niet eenvoudige achtergrond. 
Ze kunnen via de Nieuwe Kans in 
Rotterdam weer op hun pootjes 
terecht komen. Maar dat gaat niet 
zonder slag of stoot. De Nieuwe 
Kans is een organisatie waar 
jongens tussen de 18 en 27 jaar – 
niet echt jongens meer dus – die 
in Rotterdam wonen en die zijn 
vastgelopen in hun leven terecht 
kunnen voor herbreideling om het 
zo te noemen. 
Ze moeten wel gemotiveerd zijn voor 
de kans die de Nieuwe Kans ze biedt. 
Ze moeten uiteindelijk aan het werk 
komen of naar school gaan.  
Ze hebben in doorsnee een problema-
tische of criminele achtergrond. Ze 
zijn opstandig, lichtgeraakt, door hun 
verleden gehard en passen zich niet 
eenvoudig aan aan de zogeheten 
normale samenleving. Ze heten 
Tayfun, Nabil en Delgado bijvoor-
beeld. Marina Meijer, eerder in beeld 
met haar afstudeerfilm Cargon (2016) 
over mannen op een booreilandbe-
voorradingsschip raakte geïnteres-
seerd in deze moeilijk groep jongens. 
Of eigenlijk: dat was ze altijd al.  
Ze wilde graag juist deze film maken. 
Om de te filmen groep beter te leren 
kennen, ging ze in de buurt van deze 

jongens – op Zuid zoals dat in het 
Rotterdamse jargon heet – wonen. 
Ze heeft daar in een kinderschoenen-
winkel gewerkt. ‘Om Carrousel te 
kunnen maken,’ zoals ze zelf zegt. 
‘Een derde van de kinderen in hun 
wijk groeit op in armoede. Dat 
wringt, je kunt de jongens wel probe-
ren te veranderen, maar hun omge-
ving verandert niet.’ Ze wilde geen 
geruststellende film maken. Dat is het 
ook niet geworden.Ze heeft de 
camera dicht op de huid van de 
jongens gezet, maar ook dicht op de 
huid van hun begeleiders. Zo brengt 
ze Toine in beeld, al jarenlang gedul-
dige begeleider bij  
De Nieuwe Kans. Met 21 jaar achter 
de bajespoorten wat je noemt een 
ervaringsdeskundige. Het gaat in 
directe zin om de confrontaties tussen 
de begeleiders en de jongens die 
soms heftig zijn, maar in essentie 
gaat het over kansenongelijkheid 
onder jongeren en om de schier ein-
deloze inspanningen van die hele ver-
zorgende wereld om die jongens heen 
die probeert ze op een goed spoor te 

Film Carrousel bij De Nieuwe Kans

DICHT OP DE HUID VAN DE  
JONGEREN EN BEGELEIDERS

krijgen. Niet altijd met succes. Het 
zijn de eerdergenoemde Tayfun, 
Delgado en Nabil op wie de camera 
gericht is. Bij de première op het 
internationale documentaire filmfesti-
val, Idfa, was Tayfun aanwezig. 
Delgado is van de radar. Die is dus 
niet gelukt. Nabil kon toen niet, maar 
is nog wel in beeld. Het is een indrin-
gende film om naar te kijken.  

Geen eenvoudige kost.  
Je komt niet zomaar uit het lokaal 
waar de film vertoond werd. Dat het 
wat met je doet, is de verdienste van 
Marina Meijer, maar zeker ook van 
de jongens en van de begeleiders als 
Toine die met hun hele hebben en 
houen zich inspannen om het met hun 
jongens goed te laten komen. 
De film is op in april te zien op de 
buis, op Nederland twee.

'Ze wilde geen 
geruststellende 
film maken'

Grote belangstelling voor film Carrousel.
Film van Marina Meijer doet wat 
met je.

Open brief aan minister Dekker

VAN VOORBEELD GEVANGENE NAAR 
PENITENTIAIR PSYCHIATRISCH CENTRUM
Beste minister Dekker,

PPC Zwolle winter 2020,

Laat ik me voorstellen als Meneer O. Ik heb ruim drie jaar in PI Zutphen 
gezeten en dit met veel plezier. Ik ben tijdens mijn detentie mijn broer ver-
loren en twee dagen erna mijn moeder en op mijn verjaardag is ook nog 
mijn zus overleden. Het was geen gemakkelijke tijd maar de gedetineerden 
en de PIW’ers hebben mij door deze tijd heen geholpen. Ook heb ik veel 
steun gehad aan mijn kinderen, de pastoor, de dominee en de boeddhist.
In PI Zutphen ben ik aangewezen als voorbeeld gedetineerde, mijn status 
is groen plus. Mijn groene plus programma heb ik te danken aan het feit 
dat ik al bijna drie jaar een schone urinecontrole (UC) aflever en mijn 
detentie doorkom zonder een rapport. Ik ben koster in de kerk, lid van de 
gedetineerdencommissie (Gedeco en zowel voorzitter als notulist geweest.) 
Ik werkte op het bad binnen PI Zutphen. Dit is een voorkeusbaan en een 
vertrouwensbaan. 
Tevens heb ik met de Stichting Naasten en zowel de pastoor die bij u werk-
zaam is in Den Haag en de directeur van de PI Zutphen een tattoolaser 
project voor medegedetineerden. Ik heb zelf 27 behandelingen nodig en 
heb tot op heden 13 behandelingen gehad. Deze behandeling werd uitge-
voerd in de PI Zutphen en door hen bekostigd. Dit zou in groot belang zijn 
voor mijn welzijn en mijn terugkeer in de maatschappij. 
Ik ervaar bij stress en veel spanningen uitvalsverschijnselen. Als er veel 
spanningen zijn dan uit zich dit door uitvalsverschijnselen van ledematen 
en het scheef trekken van mijn mond en verminderd bewustzijn. Om deze 
reden heb ik de cassatie ingetrokken. Volgens het selectieadvies van de PI 
Zutphen heb ik geen verslaving of agressieproblematiek. Er is volgens de 
psychiater geen sprake van een psychiatrische persoonlijkheidsstoornis. 
In wezen is de enige problematiek het feit dat ik slecht met spanningen om 
kan gaan. Hetgeen zich uit in lichamelijke klachten. Ik ben van mening dat 
sinds ik mijn cassatie heb ingetrokken de spanning en klachten erg af zijn 
genomen. Ik ben van plan om mijn straf verder uit te zitten in de PI 
Zutphen. Dit omdat ik al jaren help met de op- en afbouw van het vader/
kind-project. En ik in Zutphen elke week mijn kinderen op bezoek krijg. 
Tevens loopt mijn tattoolaser project daar en ik mijn baan als bad-mede-
werker graag uitvoer. Daarom, heb ik samen met mijn advocaat bezwaar 
ingediend tegen overplaatsing bij de selectiefunctionaris. Ik schrijf deze 
brief in goede hoop en rechtspraak en niet dat er gelijk een oordeel 
gemaakt wordt. Maar dat er eerst naar een persoon geluisterd wordt en 
van daaruit daar dingen samen op te lossen. Ik stuur deze brief naar u en 
naar diverse kranten. Dat doe ik met de hoop dat dit soort gevallen beter 
wordt behandeld en er goed gekeken wordt.

Met vriendelijke groet, 

Meneer O.
PPC Zwolle

Je komt niet  
zomaar uit het  
lokaal waar de 
film vertoond 
werd
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Never Lose Hope, Velsen-Noord
Nieuwe Start Ervaringsdeskundigen, Oss
One Legal, Almere

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

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,

- de grootste cocaïnevangst in 2012,
- Future Life miljoenenfraude,
- onderzoek Limonadewesp (mensenhandel)
- ook stond hij leden van de Bruinsma groep bij etc.

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

Als vrijheid de
enige optie is

ZIJN DE FISHING EXPEDITIONS VAN JUSTITIE INBESLAG
GENOMEN SERVERS WEL RECHTMATIG?
Arthur van der Biezen

‘s-Hertogenbosch - Een justitie-
medewerker gaf onlangs in een 
interview aan dat opsporings-
ambtenaren inmiddels meer dan 
vijf miljoen berichten hebben 
aangetroffen op verschillende in 
beslaggenomen servers en dat 
men nog jaren vooruit kan met het 
analyseren van deze gegevens.  
Op basis van die verkregen data 
zullen nog vele personen vervolgt 
gaan worden is de verwachting van 
justitie. 
Meer dan vijf miljoen berichten. Een 
enorme databank waarmee justitie alle 
kanten op kan. Gegevens niet alleen 
van vermeende criminelen doch ook 
van talrijke (onschuldige) burgers die 
géén verdachten zijn en dat ook 
nimmer zullen worden omdat ze sim-
pelweg niets misdaan hebben.  Het 
doorzoeken en analyseren van hun 
gegevens, doorzoeken van gehele 
servers, levert een ongekende privacy 
schending op (schending van funda-
mentele rechten) die zonder gedegen 
wettelijk kader gewoonweg niet 
kunnen en mogen. De grote vraag die 
nu in veel strafzaken naar voren komt, 
is de vraag of justitie met het klakke-
loos grasduinen in deze schier onein-
dige gegevensberg simpelweg niet 
buiten haar boekje en dus onrechtmatig 
handelt?

Recht op privacy
Onlangs oordeelde de rechtbank in een 

vonnis omtrent de zoektocht in de 
Canadese (Ennetcom-) server het vol-
gende: ‘Met de verdediging en de offi-
cieren van justitie stelt de rechtbank 
vast dat het Wetboek van 
Strafvordering, noch enige andere wet, 
een procedure kent tot het afgeven van 
een machtiging, zoals door de 
Canadese rechter wordt geëist.’ Artikel 
1 Sv luidt: ‘Strafvordering heeft alleen 
plaats op de wijze bij de wet voorzien.’ 
In deze bepaling is het legaliteitsbegin-
sel voor het strafrecht vastgelegd. De 
overheid wordt bij het maken van 
inbreuk op vrijheden of rechten van 
haar burgers gebonden aan de wet. De 
uitvoerende macht, politie en openbaar 
ministerie en de rechtelijke macht 
mogen geen nieuwe opsporingsbe-
voegdheden scheppen, waardoor 
inbreuken op rechten en vrijheden van 
burgers mogelijk worden. Hieronder 
valt ook de inbreuk op het recht op 
privacy. Zoals hiervoor reeds is 
vermeld, kent de Nederlandse wet geen 
bepaling die is geschreven voor de toet-
sing die de Canadese rechter als voor-
waarde stelt aan het gebruik van 
Ennetcom-data in andere strafzaken. 
Dat er bij dit soort opsporing (het door-
zoeken van gehele servers) sprake is 
van grootschalige, systematische en 
gecoördineerde inbreuk(en) op rechten 
en vrijheden van burgers is voor iedere 
jurist evident. Doorzoeken en analyse-
ren van data niet alleen gericht op spe-
cifieke verdachten, c.q. dossiers 
waarvoor de inbeslagname bedoeld 
was…nee ook ver daarbuiten. Hoewel 

het OM steevast blijft ontkennen dat er 
géén sprake zou zijn van een buiten-
wettelijke fisching-expedition heeft een 
Advocaat-Generaal in één van mijn 
dossier onlangs het volgende bevestigd: 
‘Voor de volledigheid, en verder door 
het OM is gezegd, dat het is voorgeko-
men dat het analyseteam aan de opspo-
ringsteams in het land informatie gaf 
om die andere teams in staat te stellen 
een plan van aanpak op te stellen en 
aan de rechter-commissaris een mach-
tigging te vragen voor een zoekslag in 
de totale Ennetcom-data met een of 
meer zoektermen.’ ‘Wat ook is gebeurd, 
is dat het analyseteam dan aangaf of het 
wel of geen zin had.’

Europees Verdrag
Een door een speciaal politieteam geco-
ordineerde fishing-expedition om te 
bekijken of de server nog iets oplevert 
voor andere zaken c.q. andere mogelijk 
nieuwe verdachten. Verregaande opspo-
ring en informatie-uitwisseling die niet 
bij wet geregeld is en die indruist tegen 
de restricties die door de Canadese 
rechter is gesteld. Tot op heden heeft 
echter vrijwel ieder oordelend college 
in Nederland geoordeeld dat er met een 
machtiging van de rechter-commissaris 
niets aan de hand is en dat de verkregen 
data gewoon gebruikt kan en mag 
worden als (wettig-) bewijsmiddel en/
of als steunbewijs. Een standpunt dat 
nu ter beoordeling ligt van verschil-
lende gerechtshoven in den lande.
Wat de Nederlandse rechtspraak er ook 
van zal gaan vinden het Europese Hof 

voor de Rechten van de Mens heeft bij 
een vergelijkbare gang van zaken 
Rusland veroordeeld wegens het hande-
len in strijd met de mensen rechten. Het 
EVRM oordeelde en overwoog als 
volgt: ‘De Grote Kamer stelt voorop 
dat de verzoeker gerechtigd was te 
claimen dat hij slachtoffer was van een 
schending van het Europese Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM), 
ook al was hij niet in staat te betogen 
dat hij onderwerp was van een concrete 
aftap-maatregel. Gelet op de geheime 
aard van de aftapmaatregelen, het feit 
dat deze alle gebruikers van mobiel 
telefoonverkeer hebben geraakt, 
alsmede het gebrek aan rechtsmiddelen 
op nationaal niveau, overwoog het Hof 
dat verzoeker niet hoefde aan te tonen 
dat hij het risico liep dat zijn 

telefoonverkeer werd afgetapt. Nu het 
nationale systeem géén effectief rechts-
middel bood aan personen die ver-
moedden dat zij onderwerp waren van 
geheim tappen, vormde de in geding 
zijnde wetgeving zelf een inbreuk op 
het recht van verzoeker zoals 
beschermd in artikel 8 EVRM.’
Net als Nederland in de onderhavige 
casus hanteerde Rusland een niet (c.q. 
niet goed) bij wet geregeld opsporings-
middel waarmee (verregaande) inbreu-
ken op de privacy van burgers werd 
gemaakt. Het Europese Hof oordeelde 
dat dit een onrechtmatige inbreuk op 
rechten van burgers vormde en der-
halve onrechtmatig was. 

Arthur van der Biezen is 
strafrechtadvocaat.

Ambtenaren kunnen nog jaren vooruit met inbeslaggenomen servers.

CORONA RAAKT OOK INTERNATIONALE DRUGSHANDEL
Mexico-City - De wereldwijde 
maatregelen die verspreiding van 
het coronavirus moeten terugdrin-
gen hebben ook zo hun effecten op 
de illegale economie. Vooral groot-
schalige exporteurs van drugs en 
grondstoffen voor de productie 
van drugs zien zich hier en daar 
voor problemen gesteld.

In Mexico werd deze week door een 
bron binnen het plaatselijke Openbaar 
Ministerie aan een radiostation bevestigd 
dat één van de grootste producenten van 
crystal meth momenteel problemen on- 
dervindt doordat de aankoop en export 
van de belangrijke grondstoffen in China 
moeilijker is geworden. Het Jalisco Car- 
tel Nueva Generación (CJNG) zou 

minder goed aan efedrine kunnen ko- 
men. Daarnaast zou het CJNG grote 
moeite hebben met de exporten van fenta-
nyl, de synthetische aan heroïne en 
morfine verwante stof die op het moment 
voor grote verslavingsproblematiek zorgt 
in de Verenigde Staten. Ook de Chinese 
export naar Mexico van nep-producten 
ligt aan banden door sluiting van fa- 

brieken en exportrestricties. Op de grote 
markt voor dat soort goederen in Tepito 
(Mexico-Stad) wordt deze gekopieerde 
‘mercancía’ duurder. Dat zal ongetwijfeld 
voor importeurs van dat soort spul- 
len naar Nederland en Europa ook gelden.

‘Mulas’
In West-Europa gebruiken producenten 

van synthetische drugs, zoals amfeta-
mine en MDMA (xtc-pillen) grondstof-
fen die veelal in China worden aange- 
kocht (bijvoorbeeld apaan, BMK, PMK, 
saffrol) en dan via sluipwegen naar 
Europese havens worden doorgesluisd. 

Bron: Wim van der Pol, redacteur 
Crimesite
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omdat hij straks zijn dochter wil 
ophalen. Zou haar verlangen naar die 
glitterjurk ook een verslaving zijn? 
Diezelfde als die van hem? Hij hoopt 
van niet. 
Zijn verslaving is een gevangenis, ver-
zuchtte hij laatst tegen zijn vriendin. 
Maar als zijn verslaving een gevange-
nis is, is die beter dan de gevangenis 
waar hij vorige week vandaan kwam. 
Het is er niet makkelijker, wel beter: 
het is zijn gevangenis. 
Zou hij daarin de bewaarder zijn of 
enkel de gevangene? 

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

Ben je écht vrij als je buiten bent?
Jaap van der Spek

Amsterdam - Vrij zijn is niet hetzelf-
de als het hebben van alle vrijheid. 
Stel: iemand kwam vorige week 
uit de gevangenis, is verslaafd aan 
(nieuwe) mooie horloges, heeft 
wat schulden en een leuk gezin 
– zijn dochter zit sinds kort op 
ballet. Haar vriendinnen dragen op 
dansles een glitterjurk, die wil zij 
dus ook. Is deze persoon echt vrij 
sinds hij thuis arriveerde?
In ieder geval draait hij nu ’s avonds 
zijn deur op slot en is er geen bewaar-
der die hem dwingt op te staan – dat is 
vrijheid. Vrijheid kun je zien als het 
doen van dingen die je niet had hoeven 
doen. Ik hoef dit artikel niet te schrij-
ven, maar ik doe het met plezier. De 
lezer hoeft dit niet te lezen, maar doet 
dit wel. Samen maken we gebruik van 
onze vrijheid.

Verkeerde pad 
Onze man staat s ’ochtends weer op. 
Half negen moet zijn dochter naar 
school. Zodra de man thuiskomt, ligt er 
een incasso-rekening op zijn mat. En 
wanneer de man zijn dochter ophaalt, 
begint zij over die glitterjurk, terwijl 
hijzelf verlangt naar een nieuw horloge. 
Hier beginnen de onvrijheden. Onze 

man heeft onvoldoende geld: niet ieder-
een heeft economische vrijheid. Zijn 
dochter moet nu eenmaal half negen 
naar die school, maar wanneer hij zijn 
dochter aflevert op het schoolplein, 
voelt hij zich toch gelukkig. Zijn 
dochter zien opgroeien, miste hij het 
meest toen hij achter de tralies zat. 
Daarnaast wil hij rustig zijn rekening 

aanvullen om de schulden af te lossen. 
Alleen die verslaving, hij zou er graag 
vanaf willen. Wat een rust zou het hem 
schenken om niet voortdurend te ver-
langen naar een nieuw horloge. Hij 
weet dat zijn verslaving slecht voor 
hem is – hij kan die hobby gewoon niet 
betalen. Dat verlangen bracht hem op 
het verkeerde pad. Hij is bang voor dat 
verlangen. Hij is bang voor zichzelf. 
Hier botst de vrijheid van onze man 
tegen een wil die hij niet zou willen 

hebben. Hij wenst niet steeds door de 
etalage van de juwelier naar die horlo-
ges te staren, toch staat hij daar iedere 
dag weer wanneer hij terugloopt van het 
schoolplein. Onze man is dus ten prooi 
gevallen aan zijn verslaving. Hij is uit-
geleverd aan een wil, waar hij niet 
vanaf lijkt te komen en voelt zich onvrij 
in zijn vrije bestaan. 

Warme gloed
Hoe kan dat nou? Schijnbaar is er een 
verschil tussen onze wensen en onze 
wil. Onze man wenst niet verslaafd te 
zijn, maar iedere dag ketst die vurige 
wens af op een ijzersterke wil, die in 
hem rondwoekert. Hij krijgt geen vat op 
die ijzersterke wil en ervaart zichzelf als 
onvrij. De tijd lijkt, net als in de gevan-
genis, rondjes te draaien, zodra hij zich-
zelf alwéér aantreft voor die etalageruit. 
Zijn leven voelt als een beproeving.
 
Dan denkt hij aan zijn lieve dochter, 
van binnen voelt hij een warme gloed. 
Hij koopt dus geen nieuw horloge, 
maar loopt door, worstelend met zich-
zelf. Misschien is hij wel boos - op zijn 
rottige jeugd bijvoorbeeld. Hij weet 
ergens best dat zijn koopverslaving 
daardoor is ontstaan. Natuurlijk is hij 
kwaad: hij heeft niet voor die jeugd 
gekozen. Maar onze man loopt door 

Hij krijgt geen 
vat op die ijzer-
sterke wil en er-
vaart zichzelf als 
onvrij

De Denker van Auguste Rodin (1840 - 1917) voor het Hilton Hotel  
aan de Apollolaan in Amsterdam. (Foto: Paul Grijpma)

Jaap van der Spek is politiek filosoof 
en directeur van Stichting Young in 
Prison. In deze rubriek geeft hij ant-
woord op filosofische vragen die lezers 
van Bonjo zelf kunnen insturen. Dit is 
de eerste keer, met de redactie van 
Bonjo is deze vraag uitgekozen. Ook 
een vraag of gewoon reactie inzenden, 
doe dat op info@bonjo.nl of 0800 
3334446 (gratis) / 020 6659420. Wat is 
een filosofische vraag? Dat zijn vragen 
waar eigenlijk geen echt antwoord op 
bestaat, maar waar je lang over kunt 
nadenken.

Wijsheid van een gevangenis
psychiater: ‘Dom en lui’
'Dalrymple gevangenispsychater'
onlangs geciteerd in de Volkskrant. 
Criminelen vroegen me bijvoorbeeld: 
‘Ben ik een inbreker geworden omdat 
ik een slechte jeugd gehad heb?' Ik zei 
dan: ‘Dat heeft er niks mee te maken’. 
'Waardoor doe ik het dan,' vroegen ze. 
‘Omdat je dom en lui bent,' antwoorde 
ik dan. Dan kreeg ik een schuldbewust 
lachje terug. Ze werden niet boos, 

omdat ze ook wel wisten dat ik gelijk 
had, dat het niet door hun jeugd 
kwam. 
Natuurlijk was die ongelukkig, ze 
kwamen bijna altijd uit een verschrik-
kelijke wereld. (…) Maar ze wisten 
ook dat lotgenoten niet gingen inbre-
ken. Als je mensen slachtofferschap 
aanpraat, houd je hun problemen in 
stand.

VERBLIJF IN BUITENLUCHT MOET
Van de redactie

Den Haag - Het is klaarblijkelijk 
een dilemma. Althans voor de 
directeur van de PI over wie het in 
dit geval gaat. We vinden het terug 
in KC 2019/023. Waar gaat het 
over? Een gedetineerde / de klager 
kiest ervoor om hele dagen deel te 
nemen aan de arbeid.
Dat is prima, zegt de betreffende 
instelling, maar dan vervalt je recht op 
gebruik te maken van het luchtmo-
ment. Want afwijkingen van de regel, 
die zijn altijd moeilijk in georgani-
seerde bajesen. In dit geval zegt de 
directie dat klager er zelf voor 

gekozen heeft om twee dagdelen te 
werken en dat hij daarmee afziet van 
het recht om te luchten. Essentieel is 
het woord ‘daarmee’. De vervolgrede-
nering is dat het niet te regelen is als 
iemand van de arbeid naar een andere 
activiteit – in dit geval luchten – gaat. 
Ingewikkeld – en dat maakt de zaak 
ook onoverzichtelijker – is dat klager 
vier dagen per week naar een externe 
dagbesteding gaat en feitelijk alleen 
op maandag naar de arbeid in de 
inrichting. Het gaat feitelijk dus om 
die maandag. Je kunt zeggen: veel 
gedoe om niks. Toch volgt er een inte-
ressante uitspraak van de betreffende 
commissie van toezicht. In artikel 49 

lid 3 van de Penitentiaire 
Beginselenwet (Pbw) staat dat luchten 
een fundamentele norm bevat, name-
lijk dat bedoeld wordt dat verblijf in 
de buitenlucht moet. Er is geen moge-
lijkheid tot een uitzondering.  
De wetgever heeft het inderdaad dwin-
gend bedoeld, zo bepaalt de beklag-
rechter in deze zaak. En dus moet de 
inrichting het mogelijk maken. 
Organisatieproblemen moeten dan 
maar opgelost worden. 

Bron: kenniscentrum commissie van 
toezicht uitspraken 2019

Iedereen moet zijn kunnen verlaten om te luchten. Hier een oude celdeur uit 
de gesloopte Bijlmermeer. De deur worden hergebruikt bij de bouw van een 
brug in de buurt van de oude bajes. 
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Zit uw ISD-maatregel muurvast? 

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

strafrecht advocaat & gedragswe-
tenschapper te Amsterdam 

Mobiel nummer: 06.10913855 

Platform Kocon, Katwijk
PrisonLAW, Amsterdam
RESO, Amsterdam

BEL BONJO
GRATIS!

0800
3334446

Jaap Brandligt 

Amsterdam - Wie is Simon Vuyk? 
Criminoloog uit de school van 
Bianchi, wie dat wat zegt. Een 
beetje radicaal, antiautoritair. 
Afgestudeerd dus in de tijd dat 
vergelding minder en socialisatie, 
zoeken naar wat de oorzaken voor 
crimineel of afwijkend gedrag 
zijn, meer in beeld was. Waar ging 
het mis? En welke de rol speelt 
maatschappij? Dat is inderdaad 
lang geleden. Heeft met Peter R. 
de Vries gewerkt, heeft boeken 
geschreven over de moorden 
op Marianne Vaatstra en Maja 
Bradaric en de verdwijning van 
Nicky Verstappen. Hij noemt zich-
zelf naast criminoloog vooral ook 
journalist. Sinds kort: journalist 
vanuit vriendschap. En daarom was 
hij op bezoek bij Bonjo. 
Ik wilde het met hem hebben over dat 
centrale begrip dat Simon Vuyk 
gebruikt voor – noem het - een betere 
wereld: vriendschap. In een interview 
op www.socialevraagstukken.nl zegt hij 
het zo: ‘De samenleving zelfs de meest 
verdorven geest vriendschap moet 
bieden’. Hij heeft er een jaar of vier 
geleden een boek over samengesteld: 
Echte vriendschap. Daarin gaat het over 
persoonlijke verhalen waarin vriend-
schap belangrijk is. Dat geldt ook voor 
lieden die vanwege daden tegen de 

maatschappelijke normen ingaan. ‘En 
daar ligt een geweldige kans,’ vindt 
Vuyk. In het veiligheidsdenken ligt (ten 
onrechte) de focus op het kwaad. Dat 
maakt de samenleving er niet veiliger 
op. We moeten vooral kijken naar het 

goede in de mens. We moeten ze uit 
hun isolement halen en ervoor zorgen 
dat ze er weer toe doen. Vriendschap is 
daartoe een wondermiddel. Vuyk noemt 
het positieve criminologie. ‘Om veilig-
heid te creëren moet je niet alleen het 
kwaad elimineren maar - vooral - ook 
het goede stimuleren’. En vriendschap 
is daartoe het toppunt van goedheid’.

Containerbegrip
In het gesprek dat we erover hebben en 
dat geanimeerd abstract-concreet is, hik 
ik aan tegen de grootheid die Vuyk van 
het begrip vriendschap maakt. Het 
wordt een containerbegrip waarin je 
alles kunt opbergen en dan is het 
volgens mij niks meer. Mijn stelling 
dus. Maar Vuyk is volhardend en hij 
staat niet alleen. Hij heeft een 

geestverwant gevonden in een andere 
criminoloog die ook filosoof is, Marc 
Schuilenburg, die ook vindt dat er in 
het veiligheidsbeleid meer aandacht 
moet komen voor de goede eigenschap-
pen die ieder mens heeft. Precies trou-
wens waar wij van Bonjo ook voor 
staan, voeg ik toe. Maar Vuyk vindt de 
woorden verdraagzaamheid, saamho-
righeid, zorg voor anderen die 
Schuilenburg gebruikt te abstract. 
‘Daarom kunnen we ons beter concen-
treren op vriendschap, dat kent ieder-
een, daar heeft iedereen een gevoel bij’. 
Dus inderdaad een containerbegrip, 
concludeert Vuyk, maar allesbehalve 
inhoudsloos. Want vriendschap staat 
dan tegenover verbieden, afschrikken 
en beboeten. In de huidige tijd die 
gericht is op vergelding zijn dat de 
bovendrijvende middelen in de politiek 
die we terugvinden in het gedrag van de 
politie, van het openbaar ministerie, 
ook van de rechterlijke macht en zelfs 
of misschien juist wel bij de reclasse-
ring. Het grappige is dat Vuyk en ik het 
daar volkomen over eens zijn. Want 
ook ik denk dat de verharding van de 
norm- en rechtshandhaving contrapro-
ductief werkt en dat al die spierballen-
taal (bestrijden, bevechten, 
tegenhouden en aanpakken (zo dikwijls 
onderdeel van zogeheten zero tole-
rance) niet tot meer veiligheid leidt. 

Vertrouwen
Terug naar vriendschap. ’Vriendschap 
is een zone zonder gevaar’ noemt Vuyk 
het. Op dat punt raken we toch wat ver-
strikt in mijn oud-marxistische scholing 
en de opvattingen van Vuyk. Ik stel: 
‘Zuerst kommt das Fressen und dann 
die Moral’, op zijn oud Marxistisch. 
Met andere woorden: miskent Vuyk de 
maatschappelijke factoren niet? ‘Neen,’ 
zegt Vuyk, ‘die misken ik niet, integen-
deel. Het gáát juist om de maatschappe-
lijke waarde ervan. Vriendschap als 
wapen tegen sociale problemen als 
armoede, verslaving, eenzaamheid en 
dus ook criminaliteit. Vriendschap als 
antwoord op haatzaaien, polarisatie. 
Noem het positief radicaal. Of radicaal 
positief. Een tegengeluid tegen het ‘wij 

Amsterdam - Dit wordt een wat afwijkend artikel. Het is het resultaat van een gesprek met Simon Vuyk. Niet van een interview, want dat zou een verkeerd woord zijn voor wat er uitgewisseld is. Dus 
komt af en toe de schrijver van dit gesprek met ‘ik’ in het verhaal voor. Ongebruikelijk, maar het maakt wat er opgeschreven is, indringender wellicht en daarmee beter te volgen voor de lezer.

Burgers moeten in contact komen met gedetineerden

Vriendschap geneesmiddel voor alle kwalen?
zijn goed en zij zijn slecht’-denken 
waarmee onze samenleving dag in dag 
uit wordt vergiftigd. Vriendschap is oog 
hebben voor de ander. Vriendschap is 
‘wij’ en geen ‘wij’ tegen ‘zij’. Onder 
vriendschap ligt vertrouwen. Als er 
geen vertrouwen is, is het kwaad feite-
lijk al geschiedt. Het is belangrijk dat je 
erbij hoort, dat je ertoe doet. Dat je een 
maatschappelijke betekenis hebt. En 
dan komen we wel heel dicht bij elkaar 
qua opvattingen. De kern is – Vuyk – 
dat je mensen bij elkaar brengt. Ja, dat 
is zo, dat vinden we bij Bonjo ook al 
sinds ons ontstaan uit de Bond van 
Wetsovertreders. Vuyk wil – en dan 

wordt hij opeens heel modern – een 
inclusieve samenleving. Wie wil dit 
niet, maar welke mechanismen dan? 
Tenzij vriendschap inderdaad het con-
tainerbegrip is waar je niks maar dus 
ook alles mee kan. Zo’n wat filosofisch 
gesprek gaat soms alle kanten op. Vuyk 
brengt de moordenaar van Marianne 
Vaatstra te berde. Zijn hele leven op 
achterstand gezet, gepest, geïsoleerd, 
alleen, nergens bij horen, er niet toe 
doen, daar is ie weer, en dan die daad. 
En zo kwamen we – naar aanleiding 
van de casus van een zedendelinquent – 
op het belang van het hebben van een 
netwerk. Vriendschap is gelijk aan 
netwerk, Vuyk dan weer. 

Huizen van Vriendschap
Maar ja, wat dan toch overblijft is de 
vraag hoe je dit vorm geeft in het 
gevangeniswezen? Kan Vuyk zijn 
vriendschapsdenken concreet maken? 

Vriendschap als 
antwoord op 
haatzaaien,  
polarisatie

Iemand binnen 
het gevangenis-
wezen? Een  
directeur met een 
vriendschappelijk 
hart? Wie durft?

Simon Vuyk: ‘Vriendschap is een zone zonder gevaar.

Hij neemt die uitdaging aan en lanceert 
een nieuw concept, de Huizen van 
Vriendschap. Vuyk: ‘Ik vind dat 
burgers veel meer betrokken moeten 
worden bij het opbouwen van een goed, 
sociaal netwerk rond iedere gedeti-
neerde die daarvoor open staat. 
Welkom terug. Dat gevoel. Geen ‘wij’ 
tegen ‘zij’ maar ‘wij, wij, wij’. 
Daarvoor moeten burgers in contact 
komen met gedetineerden. En dus zeg 
ik: Zorg voor ontmoetingen. Breng de 
gescheiden werelden bij elkaar. Wat is 
er leuker dan nieuwe mensen leren 
kennen? Overal vind je leuke en inte-
ressante mensen met wie je een klik 
kunt hebben, mensen die elkaar inspire-
ren, stimuleren of elkaar alleen maar 
domweg helpen, binnen en buiten. Uit 
onderzoeken blijkt dat er een enorm 
potentieel geëngageerde burgers is. 
Open minded richting gemotiveerde 
terugkomers. En we weten: Uit ont-
moetingen ontstaan verbindingen, ver-
trouwensbanden, vriendschappen en 
daar gaat het om in onze samenleving. 
Maar zoiets gaat niet vanzelf. Zoiets 
moet je mogelijk maken, stimuleren, 
vanuit de overheid. Ik vind dat er, 
vanuit het gevangeniswezen, speciale 
ontmoetingsplekken moeten worden 
gecreëerd: buiten de penitentiaire 
inrichtingen en klinieken, in de maat-
schappij. Ik noem ze Huizen van 
Vriendschap. Het hele detentieverhaal 
begint in een Huis van Bewaring dus zo 
vreemd is het niet om het te laten eindi-
gen in een Huis van Vriendschap. 
Passend beveiligd, passend begeleid. 
Huizen met deuren zonder drempels die 
wijd open staan voor iedere burger met 
een vriendschappelijk hart. Huizen 
waarop een plank tegen de gevel is 
getimmerd met de tekst: Vriendschap 
maakt mensen gelukkiger en de samen-
leving beter, mooier en zelfs veiliger. 
En binnen hoor ik zachtjes John 
Lennon zingen: You may say I’m a 
dreamer/But I’m not the only one/I 
hope some day you’ll join us/And the 
world will be as one. Wie pakt deze 
handschoen op? Iemand binnen het 
gevangeniswezen? Een directeur met 
een vriendschappelijk hart? Wie durft?
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Paul Verstraeten

Amsterdam - Dani zit in detentie 
terwijl zijn zaak in behandeling 
is. Het ziet er naar uit dat hij over 
enige tijd vrijkomt in afwachting 
van zijn hoger beroep. Hij heeft 
geen mooie geschiedenis met zijn 
inmiddels ex-vrouw. Vanwege 
bedreiging en stalken is hem een 
contact- en straatverbod opgelegd. 
Daardoor kan hij ook niet meer 
zijn vierjarige dochtertje zien. 
Het kind staat onder toezicht van 
Jeugdbescherming.
Die stelt moeder en Dani voor om via 
Eigen Plan familie en vrienden in te 
schakelen. De bedoeling is dat het 
netwerk kan helpen bij het voorkomen 
van nieuwe confrontaties tussen Dani en 
de moeder en dat het dochtertje veilig 
kan opgroeien. 
Eerst ziet Dani er niks in, maar 
Jeugdbescherming stelt dat hij zijn 
dochtertje in de toekomst alleen nog kan 
zien als hij ook meewerkt aan het Eigen 
Plan. Uiteindelijk stemt Dani in en 
vraagt hij vanuit detentie aan zijn eigen 
familie en vrienden om mee te werken.
Met het oog op het belang van het kind 
nemen zijn familie en vrienden die ver-
antwoordelijkheid. Ze maken afspraken 
in het Eigen Plan om op de situatie toe-
zicht te houden en indien nodig druk op 
Dani te zetten, zodat het rustig blijft 
rond het kind en de moeder. Dani houdt 
zich aan de afspraken, waardoor hij toe-
stemming krijgt om één keer in de week 
onder begeleiding zijn dochtertje te zien.

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

NIEUWE BAAS HOGE RAAD

Bij gedetineerden is de vraag vaak het contact met kinderen, (ex)partners of familie. Maar ook problemen als verslaving, huisvesting, werk, opleiding en geld spelen mee. Familie, vrienden,  
ex-collega’s en hulpverleners wordt om hulp gevraagd. Een coach van Eigen Plan stelt met hen een plan op voor de toekomst. Hiermee is inmiddels vijf jaar ervaring opgedaan.

HULP VAN ALLE KANTEN VOOR GEDETINEERDEN EN HUN KINDEREN
Armin
Armin was altijd al een zorgenkind dat 
intensieve begeleiding nodig had; 
hyperintelligent, met ADHD en met 
gedragsproblemen. Maar zijn ouders 
hadden niet kunnen vermoeden dat het 
zo uit de hand zou lopen. Met een 
namaakpistool heeft hij een snackbar 
overvallen en de eigenaar de stuipen 
op het lijf gejaagd. Bij het politieon-
derzoek bleek dat dit niet het enige 
incident was waarbij Armin ernstig 
over de schreef is gegaan. 
In afwachting van de behandeling van 
zijn zaak bij de rechter zit hij in een 
Penitentiaire Inrichting (PI). Met een 
Eigen Plan, waarbij vrienden en 
familie worden betrokken, hoopt hij 
het vol te kunnen houden. 
Het Eigen Plan is voor zowel Armin 
als zijn ouders waardevol. Familie en 
vrienden zijn, dankzij de Eigen Plan 
bijeenkomst die in de PI plaatsvindt, 
goed op de hoogte van de situatie rond 
Armin en staan klaar om hem tijdens 
de detentie te steunen en te bezoeken. 
Door de bijeenkomst met een uitge-
breide kring van familie en vrienden 
weten Armin en zijn ouders ook dat zij 
er niet alleen voor staan in deze zware 
periode.

Doris
Doris zit in een tbs-kliniek in 
Nederland, is gescheiden en is moeder 
van de 11-jarige Soraya. De dochter 
staat onder voogdij van Jeugd-
bescherming en woont inmiddels bij 
de familie van vader in Brussel. Doris 

Hoe werkt het?
Vaak zijn het hulpverleningsin-
stellingen, zoals Jeugd-
bescherming, die een Eigen Plan 
voorstellen en betalen.  
Maar gedetineerden kunnen dat 
ook zelf aankaarten, bijvoor-
beeld bij de maatschappelijk 
werker van de PI. En ze kunnen 
zelf direct contact opnemen. 
Veel gemeenten financieren dit 
traject. Coördinatoren kijken of 
een aanvraag past bij de over-
eenkomsten met gemeenten  
en instellingen.

Informatie: 06 52000360, 
contact@eigen-plan.nl.

heeft bij de rechtbank een verzoek 
ingediend om haar dochter weer te 
mogen zien. Ook Soraya wil dat. De 
rechtbank geeft moeder gelijk en stelt 
een omgangsregeling voor waarbij 
Soraya haar tijdens vakanties onder 

begeleiding in de kliniek kan bezoe-
ken. Dat werkt niet goed omdat vader 
niet erg meewerkt. Maar er zijn ook 
puur praktische obstakels, zoals het 
regelen van de reis van Soraya van 
Brussel naar de Nederlandse kliniek 

en haar begeleiding daarbij. 
Omdat het met Doris beter gaat in de 
kliniek wordt het gemis van haar 
dochter nijpender. Jeugdbescherming 
schakelt Eigen Plan in om de beide 
families samen te brengen zodat die 
voor een oplossing kunnen zorgen. 
Die bijeenkomst vindt plaats in de 
kliniek, waardoor ook Doris aanwezig 
kan zijn. Het resultaat is een gedetail-
leerd plan over wie, waar en wanneer 
Soraya helpt bij de reis, wie bij het 
begeleide bezoek aanwezig is en waar 
Soraya eventueel kan overnachten. En 
niet in laatste plaats: hoe de reiskosten 
tussen de ouders worden verdeeld, 
want dat was ook een twistpunt.

Den Haag - Wie in Nederland tot 
op het hoogste niveau zijn recht 
wil halen, moet bij mevrouw mr. 
drs. G. (Dineke) de Groot zijn. Zij 
wordt president van de Hoge Raad 
der Nederlanden. De ministerraad 
heeft besloten haar voor te dragen 
op voorstel van minister Dekker 

voor Rechtsbescherming. De 
benoeming gaat in op 1 november 
2020.
Dineke de Groot volgt mr. M.W.C. 
(Maarten) Feteris op die  na zes jaar 
presidentschap - vanaf dezelfde datum 
weer volledig in de belastingkamer 
werkzaam zal zijn. Dineke de Groot 

wordt de eerste vrouwelijke president 
van de Hoge Raad. Zij is op dit 
moment vicepresident bij de Hoge 
Raad. Daarnaast is zij bijzonder hoog-
leraar Rechtspraak en conflictoplos-
sing aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam.

Bronzen beelden van staatshoofden bij de Hoge Raad.
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Strafrechtspecialisten
die altijd voor u 

klaar staan

Kate Lans 
06 81 89 81 99

Louke Korfker
06 82 94 46 76PARTNERS IN CRIME

www.kennemeradvocaten.nl

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

Volledig ontkleden en drie keer door de knieën

CONTRABANDE: MODERNE SMOKKELSTRATEGIEËN  
VEREISEN MODERNE OPLOSSINGEN
Bregje Veltman

Leiden - Smokkelwaar werd in 
midden vorig jaar 1760 keer in 
gangenissen aangetroffen. 
Het ging hierbij in zestig procent 
van de gevallen om drugs en in 
dertig procent om telefoons en 
accessoires. 
Verder werden meermaals geld, 
tabak, alcohol en wapens onder-
schept. Justitie is herhaaldelijk 
geconfronteerd met afbeeldingen 
en videobeelden waarop fees-
tende gedetineerden zichtbaar 
zijn die beschikken over verbo-
den voorwerpen, waaronder de 
telefoon waarmee het geheel is 
opgenomen.
Dit is steeds vaker aanleiding voor de 
inzet van het landelijk bijstandsteam 
bij grote zoekacties naar smokkel-
waar, ook wel contrabande genoemd. 
De inzet van dit team is in drie jaar 
tijd behoorlijk toegenomen, van 33 
gevallen in 2016 tot 118 in de eerste 
elf maanden van 2019. 
Gevangenenbewaarders en andere 
verantwoordelijken dienen zich te 
wapenen in de strijd tegen smokkel-
waar die gedetineerden regelmatig 
binnen de muren weten te krijgen. 
Het is een probleem dat sinds jaar en 
dag speelt in penitentiaire inrichtin-
gen. Deskundigen stellen dan ook dat 
gevangenissen nooit geheel vrij zullen 
zijn van smokkelwaar. 
Dat betekent echter niet dat verant-
woordelijken de toestroom op zijn 
beloop dienen te laten.
En dit is ook niet het geval. Om het 
probleem tegen te gaan worden onder 
andere drugscontroles ingezet en 
worden urinecontroles en celinspec-
ties verricht. Daarnaast maakt visita-
tie op de afdeling ‘het bad’ onderdeel 
uit van de standaardprocedure bij de 
binnenkomst van gedetineerden.
Hierbij dienen gedetineerden zich 
onder toezicht van gevangenismede-
werkers volledig te ontkleden en ver-
volgens drie keer door de knieën te 
zakken. Deze procedure wordt van-
zelfsprekend als ingrijpend en verne-
derend ervaren.

‘Geofensingsysteem’
Moderne smokkelstrategieën vereisen 
moderne oplossingen die voortdurend 
moeten worden verbeterd. Innovatie 
is het sleutelwoord als het gaat om het 
zoveel mogelijk terugdringen van 
smokkelwaar onder gedetineerden. Zo 
kan via muurdetectie gesignaleerd 
worden wanneer van buitenaf een 

voorwerp over de gevangenismuren 
wordt gegooid. Drones worden veel-
vuldig ingezet voor het afleveren van 
smokkelwaar en worden tevens regel-
matig onderschept. Recent werd op 
Curaçao met een drone succesvol een 
pakketje afgeleverd in de gevangenis 
en werd dit vastgelegd met een aan-
gehechte videocamera. Om dergelijke 
situaties tegen te gaan kunnen drones 
worden uitgerust met een ‘geofen-
cingsysteem’. Hiermee kan op basis 
van gps-data het vliegen over geregis-
treerde locaties, zoals gevangenissen, 
onmogelijk worden gemaakt voor 
drones.Sinds kort beschikt Justitie 

over nieuwe detectiepalen waarmee 
metalen voorwerpen ontdekt kunnen 
worden bij gedetineerden. Hierbij kan 
gedacht worden aan onder andere 
telefoons en wapens. Middels de 
detectiepalen wordt gestreefd naar 
een verhoogde pakkans en een effici-
entere zoektocht naar smokkelwaar. 
De palen lijken vooral handig te zijn 
bij gelijktijdige controle van meer-
dere gedetineerden, bijvoorbeeld na 
het luchten. De detectiepalen zijn 
sinds een half jaar in gebruik. 
Geclaimd wordt dat visitatie hierdoor 
op veel minder grote schaal noodza-
kelijk is. 

Minitelefoons
Dit lijkt niet geheel juist, mede omdat 
gevangenissen al enkele jaren geteis-
terd worden door minitelefoons die 
vaak vrij van metaal zijn. Telefonisch 
verkeer vanuit de gevangenis maakt 
de weg vrij voor het voortzetten van 
criminele praktijken. Hiervoor 
kunnen bewaarders echter een ander 
detectiemiddel inzetten, de zogeheten 
‘mobifinder’. Dit apparaat slaat alarm 
indien een signaal opgevangen wordt 
van een gedetineerde die heimelijk 
telefonisch contact heeft. Sander 
Dekker, minister voor 
Rechtsbescherming, probeert het 
hardnekkige probleem omtrent con-
trabande de kop in te drukken. Recent 
heeft hij dan ook besloten jaarlijks 
drie miljoen euro uit te trekken om 

smokkelwaar voor zover mogelijk 
buiten de gevangenismuren te 
houden. Hierdoor kan het aantal 
honden dat drugs en telefoons kan 
detecteren in gevangenissen verdub-
beld worden. Dekker pleit voor de 
inzet van technische gadgets, waaron-
der een ‘gsm-paraplu’ waarmee tele-
foonverkeer in gevangenissen 
verhinderd kan worden.

Eenzame opsluiting
Sinds november 2019 is het strafbaar 
om als bezoeker, leverancier of perso-
neel smokkelwaar in de gevangenis te 
brengen. Degene die verboden waar 
aflevert riskeert hiermee een celstraf 

van maximaal zes maanden. Ook kan 
de toegang voor smokkelende bezoe-
kers tot de gevangenis voor hooguit 
een jaar geweigerd worden. Dit geldt 
tevens voor het afleveren van 

smokkelwaar waarbij niet binnenge-
treden wordt in de gevangenis, maar 
dit over de muren wordt gegooid met 
behulp van bijvoorbeeld een tennis-
bal. Voor gedetineerden geldt dat zij 
ingeval van betrapping op het bezit 
van smokkelwaar bestraft kunnen 
worden met twee weken eenzame 
opsluiting, de zwaarst mogelijke 
sanctie. Een zwakke schakel in de 
strijd tegen smokkelwaar is het 
bezoek zonder toezicht. Om dit pro-
bleem enigszins tegen te gaan volgt 
na dit bezoek altijd visitatie en zijn er 
regelmatig urinecontroles.
Hoewel er voor het gevangeniswezen 
veel mogelijkheden bestaan tot detec-
teren blijft contrabande een probleem. 
Wellicht zijn falend toezicht op smok-
kelwaar en de hierop volgende veilig-
heidsrisico’s een gevolg van het 
personeelstekort bij gevangenissen. 
Tussen gedetineerden en bewaarders 
is als het ware een kat- en muisspel 
gaande waarbij gedetineerden en jus-
titie proberen elkaar steeds een stapje 
voor te zijn via respectievelijk 
smokkel- en detectiestrategieën. Het 
is als dweilen met de kraan open. 
Desondanks blijft innovatie van 
detectiestrategieën een belangrijk 
aandachtspunt om contrabande aan 
banden te leggen. Op zijn minst is 
nauwkeurige registratie van de vond-
sten in gevangenissen een goede 
eerste stap. 

Aantal snufhonden wordt verdubbeld.

Met een ‘gsm-paraplu’ kan telefoonverkeer in gevangenissen worden  
verhinderd.

Drones worden 
veelvuldig  
ingezet voor het 
afleveren van 
smokkelwaar

Tussen  
gedetineerden en 
bewaarders is 
als het ware een 
kat- en muisspel 
gaande
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OM om hem opheldering te verschaffen 
over hoe het mogelijk was dat inmid-
dels tot drie keer toe abusievelijk de 
foto van kroongetuige Nabil B. in het 
zogeheten Marengo-proces over liqui-
daties in de onderwereld is gekomen in 
het strafdossier en daarmee openbaar is 
geworden. Tot twee keer toe trouwens. 
Een rommeltje dus bij het ooit zo 
statige Openbaar Ministerie. 

onderzoek binnen het OM en de 
Inspectie Justitie en Veiligheid vragen 
om onder zijn verantwoordelijkheid 
zaken nader te bekijken. De procureur-
generaal kan onder meer gaan onder-
zoeken of door het OM ‘de wettelijke 
voorschriften naar behoren zijn gehand-
haafd’. Grapperhaus bekijkt nog of voor 
deze nieuwe taak er meer handen nodig 
zijn. Grapperhaus schrijft ook dat het 
Bureau Integriteit Openbaar Ministerie 
(BIOM) zal worden versterkt. Er komen 
meer medewerkers en de positie van de 
integriteitsonderzoekers van het OM zal 
worden versterkt. Niet mis allemaal
Nog een andere boeiende kwestie: 
Grapperhaus ontbood de top van het 

was ontstaan doordat twee hoofdofficie-
ren van justitie, Marc van Nimwegen en 
Marianne Bloos, jarenlang hadden 
gelogen over hun affectieve relatie, 
waarbij het de vraag is of je een 
geheime relatie met een minnaar dan 
wel een minnares mag hebben. Van 
Nimwegen heeft zich bovendien schul-
dig gemaakt aan nepotisme, zo luidt het 
verdict. Ook maakte hij een omstreden 
buitenlandse dienstreis naar Thailand en 
onderzoekt het OM of hij financieel 
misbruik heeft gemaakt van zijn positie. 
Althans dat zijn de beschuldigingen.

Foto’s kroongetuige
Grapperhaus berichtte dat de procureur-
generaal bereid is intensiever het OM in 
de gaten te houden ‘mits voldoende 
gewaarborgd is dat dit niet ten koste 
gaat van de vervulling van de overige 
taken van het parket bij de Hoge Raad.’ 
De procureur-generaal zal zijn toezicht-
houdende taak verruimen en onderzoek 
doen naar aanleiding van incidenten of 
uitvoering in het algemeen. Ook zal de 
procureur-generaal in de toekomst zelf 
het initiatief kunnen nemen voor 

Stichting Juradi, Heerhugowaard
Stichting Moria, Nijmegen
Stichting Profor, Amsterdam

Jaap Brandligt

Den Haag - Het is dus een rom-
metje bij het Openbaar Ministerie 
(OM). Minister Ferd Grapperhaus 
beloofde vorig jaar december meer 
controle op het OM uit te voeren. 
Daar zijn de bekende politieke 
recepten voor: verscherpt toezicht. 
De procureur-generaal bij de Hoge 
Raad gaat het functioneren van het 
Openbaar Ministerie in de gaten 
houden. Dat zijn Grapperhaus 
en de procureur-generaal bij het 
hoogste rechtsprekende orgaan 
overeengekomen.
Grapperhaus beloofde aan het parle-
ment te kijken hoe er meer en beter 
controle kan worden uitgeoefend op het 
handelen van het OM. De toezegging 
van Grapperhaus was een direct gevolg 
van het onderzoek van de commissie-
Fokkens, die in april vorig jaar vast-
stelde dat het in de top van het OM 
ontbreekt aan – noem het – ethisch lei-
derschap. Een omslachtige bewoording 
voor slecht gedrag. Die conclusie werd 
getrokken na de vertrouwenscrisis die 

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

Veel vragen nog te beantwoorden

Een rommeltje bij Openbaar Ministerie

Ferd Grapperhaus (midden, blauw pak) lijkt niet op zoek te zijn naar ant-
woord. (Foto: Paul Grijpma)

Twee hoofdoffi-
cieren van justitie 
hadden jarenlang 
gelogen over hun 
affectieve relatie

OPENBAAR MINISTERIE MOET KEUZES GAAN MAKEN
Van de redactie

Den Haag - Het Openbaar 
Ministerie moet scherpe keuzes 
gaan maken, zegt topman Gerrit 
van der Burg in MR Online, ‘omdat 
er meer werk ligt dan het OM 
aankan’. Hoewel het aantal straf-
zaken dat het OM in 2019 heeft 
behandeld iets is afgenomen, zijn 
deze wel complexer. Het Openbaar 
Ministerie heeft in 2019 twee 
procent méér strafzaken gedaan 
waarin sprake is van High Impact 
Crime (ernstige geweldsmisdrij-
ven, zedenmisdrijven, overvallen 
of straatroven), vergeleken met 
2018. Het aantal (ernstige) zeden-
zaken dat instroomde nam met 8 
procent toe. Dat blijkt uit cijfers 
die het OM naar buiten heeft 
gebracht.

Ook zag het OM een toename van 11,5 
procent van geweldszaken waarbij door 
de verdachte een wapen werd gebruikt, 
van 1.000 naar 1.150 verdachten; 117 
verdachten waren minderjarig. Verder 
nam het aantal verdachten dat wordt 
vervolgd voor cybercrime toe met 26 
procent. Het aantal strafzaken voor 
mensensmokkel nam met 53 procent 
toe (van 147 naar 225), het aantal 
zaken voor mensenhandel daalde echter 
met veertien procent (van 169 naar 
145). In totaal handelde het OM in 
2019 meer dan 200.000 misdrijfzaken 
af, 25.000 zaken in hoger beroep, 
122.000 overtredingszaken en 413.000 
beroepszaken tegen verkeersboetes. 
Voor die 200.000 misdrijfzaken doet 
het OM iets minder dan de helft van de 
zaken zelf af, met een strafbeschikking, 
transactie of (voorwaardelijk) sepot. De 
andere helft komt op zitting.

Samenwerking
Van der Burg vindt dat de maatschappij 
steeds meer verwacht van het OM. In 
65 procent van de strafzaken is sprake 
van een verdachte met psychische pro-
blemen, schulden, verslaving of een 
combinatie van daarvan. De maatschap-
pij verwacht dat het OM bij beoordeling 
van de strafzaak hiermee rekening 
houdt, om zoveel mogelijk recidive te 
voorkomen. Dat betekent steeds meer 
en steeds vaker samenwerking met 
ketenpartners als reclassering en de ver-
slavingszorg. Dat leidt ertoe dat dat 
relatief eenvoudige strafzaken, zoals 
winkeldiefstel of een eenvoudige ver-
nieling of mishandeling, veel meer tijd 
en aandacht kosten dan tien jaar 
geleden. Zo behandelde het OM vijf 
jaar geleden circa 24.000 BOPZ-
dossiers om iemand gedwongen te laten 
opnemen in een inrichting, in 2019 

waren dat er 32.250 – een toename van 
35 procent ten opzichte van 2014. Van 
der Burg vindt dat er scherpe keuzes 
moeten worden gemaakt, ‘omdat het 

Grapperhaus lijkt niet op zoek te zijn 
naar een antwoord op de vraag waar-
door dat allemaal zo komt. Te hoge 
werkdruk? Te weinig faciliteiten?  
Te weinig mensen? Eisen aan de pro-
duktie van zaken? Slechte opleidingen 
in te weinig tijd? Te veel drugsgerela-
teerde zaken waardoor de zaak vol-
loopt? Afijn. Zo zijn er nog wel wat 
vragen te beantwoorden.

Gerrit van der Burg (r) naast minister Dekker. (Foto Paul Grijpma)

OM altijd meer werk heeft dan het 
aankan’. ‘Met die hoge werkdruk 
hebben de collega’s dagelijks te maken, 
dat mag nooit worden onderschat.’
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in 1993 in de plaats van de vier Extra 
Beveiligde Afdelingen (EBA’s) in 
Leeuwarden, Sittard. Hoogeveen en 
Rotterdam, waaruit nogal wat 
geslaagde vluchtpogingen werden 
ondernomen, vaak na gijzeling van per-
soneel. De EBI in Vught is sinds 1997 
nog altijd de uitgelezen plek voor 

plaatsing van gedetineerden die een 
extreem vluchtgevaar vormen en een 
onaanvaardbaar maatschappelijk risico 
vormen in termen van recidivegevaar 
voor ernstige geweldsdelicten. Uit de 
EBI is nog nooit iemand ontsnapt. Paul 
Koehorst (inmiddels 74) is nog altijd 

af te reageren, om te praten met de 
bewaarders, om aan activiteiten deel te 
nemen, om zich hoe dan ook te 
bewegen.’

Stiptheidsactie
Half januari 1983 gingen de 
Rotterdamse gedetineerden in staking. 
Daartoe opgeroepen door de gedeti-
neerdenvereniging Ons Belang, een 
afdeling van de Bond van 
Wetsovertreders, die een jaar eerder 
was opgericht. Voor de poort werd 
gedemonstreerd waarbij een spandoek 
werd getoond met als opschrift: ‘Op 
water en brood dan maar weer?’ Eind 
januari hield het personeel een stipt-
heidsactie uit protest tegen de bezuini-
gingen. Directeur Koehorst betuigde 
zijn steun aan de actievoerders. De in 
de jaren tachtig als progressieve (maar 
eigenzinnige) directeur bekendstaande 
Koehorst, moest zijn carrière als baas 
van een van de grootste gevangenissen 
in Nederland, in 1999, tegen zijn zin, 
beëindigen. Hoewel de toenmalige 
minister van Justitie, Benk Korthals, 
hem ‘met zijn voortreffelijke staat van 
dienst’ naar het departement haalde als 
adviseur Penitentiaire Inrichtingen, 
moest Koehorst uit Vught, waar ook 
zijn vader nog directeur was geweest, 
vertrekken. Er was over hem gerappor-
teerd dat hij ‘niet altijd de grenzen in 
acht had genomen die een ambtenaar in 
zijn positie zich kan permitteren.’ Er 
waren klachten over machtsmisbruik, 
onnodige kwelling van gevangenen en 
gesjoemel met eigen auto en 
dienstauto.

Muurringen
Een van de verwijten was dat hij in vier 
isolatiecellen van de Extra Beveiligde 
Inrichting (EBI) ijzeren muurringen 
had laten bevestigen waaraan onwillige 
gedetineerden met handboeien konden 
worden vastgezet. Hij vond dat zelf 
humaner dan de ‘veiligheidsbedden’ 
waarop gevangenen zich niet kunnen 
verroeren. Het was met zijn instem-
ming en medewerking dat op het 
terrein van de PI Vught de nog altijd 
bestaande EBI werd gebouwd, na de 
aanvankelijk tijdelijke EBI. Die kwam 

waarbij de Amsterdamse ervaring van 
Koehorst goed te pas zou komen. Hij 
werd in Vught ook de initiator van de 
daar te bouwen Extra Beveiligde 
Inrichting (EBI) die ook onder zijn 
directie kwam te staan.

Sleutels
In 1980 trof Koehorst in Rotterdam, 
naar eigen zeggen, het meest conserva-
tieve en strakke regime aan dat hij 
kende in het gevangeniswezen: ‘Met 
vereende krachten hebben wij hier een 
flink aantal veranderingen doorge-
voerd. Via een inhaalprogramma is er 
veel opgebouwd voor zover dat moge-
lijk was met de beperkte middelen die 
voorhanden waren. In ieder geval kan 
je zeggen dat het werkklimaat voor het 
personeel is verbeterd waardoor tegelij-
kertijd het leefklimaat voor de gedeti-
neerden liberaler is geworden. Dat 
hangt met elkaar samen. Er ontwikkel-
den zich naast de officiële spelregels 
ook informele regels, op de ring, op de 
arbeidszalen en in de andere gemeen-
schappelijke vertrekken. Regels die 
zowel in het belang van de gedetineer-
den zijn als van het personeel. Wanneer 
bewaarders meer hun eigen gezicht 
kunnen laten zien, wanneer gevange-
nen wat meer in hun mens-zijn worden 
gerespecteerd, dan hoeven er niet con-
stant spanningen te bestaan. Ook al 
hebben de mensen mét en de mensen 
zónder sleutels in essentie tegenge-
stelde belangen, hun horizon kan toch 
in elkaars verlengde worden gebracht. 
Dat hebben wij in Rotterdam gepro-
beerd.’ Koehorst was zeer teleurgesteld 
dat veel wat hij in drie jaar in 
Rotterdam had helpen veranderen, door 
personeelsinkrimping dreigde te ver-
dwijnen. ‘Wij programmeerden ruimte 
waarbinnen zowel de gedetineerden als 
de bewaarders iets van zichzelf kwijt 
konden. Dat kun je straks wel op je 
buik schrijven. Het departement 
ontkent het, maar wij weten hoe het in 
de praktijk werkt.’ Als gevolg van de 
bezuinigingen zouden de gedetineer-
den, volgens Koehorst, vooral ook 
tijdens de weekenden, vaker op hun cel 
moeten verblijven. ‘Ze hebben dan ook 
minder mogelijkheden om spanningen 
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Amersfoort - Directeur Rien Timmer 
heeft onlangs afscheid van Exodus 
genomen. Dat deed hij in Amers-
foort. Het thema van de afscheidsbij-
eenkomst was ‘Samen het verschil 
maken’. Een thema dat op uitdruk-
kelijk verzoek van Rien Timmer is 
gekozen. Over het verschil tussen de 
oude wereld van het pre-bajesleven 
en de nieuwe wereld van het post-
bajesleven. Ex-gedetineerden lieten 
zien en horen hoe moeilijk het soms is 
om uit de onderwereld, die blijft trek-
ken, weg te komen en hoe veel moeite 
het soms kost om in de bovenwereld te 
beklijven.                

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

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

Jaap Brandligt

Bonjo gaat vertrekkende 
Exodus-directeur Timmer 
missen

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

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

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

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

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

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

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

Bruggen slaan naar gezondere leefomgeving  

Toine Bakermans

ERVARINGSDESKUNDIGE IN 
OPMARS
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Gevangenenzorg Nederland steunt (ex-)gevangenen en hun familie. 

Aandacht voor 
mĳ n verhaal

Wil je bezoek van 
een vrĳ williger?

(buiten de normale 
bezoekuren)

Bel 0800 – 331 05 68
(gratis nummer)

Hans Smits

Amsterdam - ‘De politie wordt 
uitgebreid en zal meer verdachten 
opsporen. Het openbaar ministe-
rie en de rechtbanken vertonen 
al enkele jaren de tendens om 
langere straffen te eisen en op te 
leggen. Je kan dus uitrekenen dat 
het aantal gedetineerden blijft 
groeien. Toch wordt er bezuinigd 
op het gevangeniswezen. Het is 
alsof je het aantal vuilnisophalers 
vergroot om vervolgens met een-
zelfde aantal steeds sneller rijden-
de auto’s meer vuilnis te vervoeren 
naar een vuilverwerkingsbedrijf 
waarvan het aantal personeelsle-
den wordt ingekrompen’.
Het was een hartenkreet van Paul 
Koehorst, toen de scheidende directeur 
van het Huis van Bewaring te 
Rotterdam die ik eind januari 1983 
sprak voor het weekblad Vrij 
Nederland. Het ging over de aangekon-
digde drastische bezuinigingen op het 
gevangeniswezen, die het eerste CDA-
VVD-kabinet onder leiding van Ruud 
Lubbers in het vooruitzicht stelde. De 
37-jarige Koehorst was per 1 februari 
1983 benoemd tot directeur van de 
jeugdgevangenis Nieuw Vosseveld in 
Vught. Hij wilde eerst niet dat deze 
door hem gemaakte vergelijking in de 
krant zou komen: ‘Alsof ik gedetineer-
den met vuilnis vergelijk. Het voor-
beeld dat ik geef heeft absoluut niets te 
maken met de mensen die het betreft. 
Het gaat erom aan te geven welk won-
derlijk beleid de overheid voert. 
Gebruik die vergelijking in dit verband 
daarom toch maar.’
Koehorst was drie jaar directeur van 
het Huis van Bewaring in Rotterdam 
geweest. Eerder was hij in Vught 
adjunct-directeur en hij werd vervol-
gens directeur van het Huis van 
Bewaring I in Amsterdam aan de 
Weteringschans. Hij verhuisde eind 
1978 naar de Bijlmerbajes waar het 
Huis van Bewaring I naar de oude 
behuizing werd genoemd: De Schans.
Het stond al min of meer vast dat hij 
begin 1983 naar Vught zou vertrekken. 
Daar stond nieuwbouw op stapel, 

zeer betrokken bij het gevangeniswe-
zen. Hij roert zich geregeld in discus-
sies over de vrijheidsstraf en heeft zich 
in een column in dagblad De Telegraaf 
uitgelaten over het recente plan van 
minister Sander Dekker van 
Rechtsbescherming om weer een aantal 
Extra Beveiligde Afdelingen in 
bestaande gevangenissen in te richten. 
Koehorst vindt dat begrijpelijk maar 
berustend op een misvatting. Hij wijst 
erop dat een soortgelijk plan al eens is 
mislukt. Begin jaren ’90 was er sprake 
was van 21 gewelddadige ontvluchtin-
gen uit de toen bestaande EBA’s: ‘De 
minister en zijn adviseurs hebben deze 
ervaringen nu kennelijk over het hoofd 
gezien.’ Natuurlijk is de EBI in Vught, 
volgens Koehorst, geen exponent van 
ons humane gevangeniswezen: ‘Maar 
er is nu eenmaal een categorie gedeti-
neerden die niet past in ons maatschap-
pijbeeld van een humaan regiem’. 
Koehorst eindigt zijn column met de 
waarschuwing ‘Zet Dekker dit plan 
door, dan zijn we weer terug in begin 
jaren ’90.’

Directeur Koehorst betuigde zijn steun aan de actievoerders

PROGRESSIEVE BAJESDIRECTEUR PAUL KOEHORST 
MOEST ZIJN CARRIÈRE TEGEN ZIJN ZIN BEËINDIGEN

Paul Koehorst betuigde steun aan actievoerders.

'Zet Dekker zijn 
plan door, dan 
zijn we weer  
terug in begin 
jaren ’90'
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Stichtig Tijdelijk Eigen Kamer (STEK) Amsterdam
Stichting Visie R, Lisse

Advocatenkantoor Van Stratum
‘SPECIALIST IN STRAFZAKEN’ tevens ‘CASSATIESPECIALIST’

mr. M. van Stratum
Weissenbruchstraat 410
2596 GS Den Haag
telefoon 070 360 81 00
mobiel 06 10 91 49 44
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Doornbos  Suringar  Wiersema
advocaten mediator

Mr. M.G. Doornbos

Postbus 705, 9400 AS Assen
Telefoon 0592 31 76 76
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Ervaren strafrechtadvocaat,
komt door het  

hele land langs in de PI
Strafrecht, Penitentiair recht,

TBS zaken, Tuchtrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Detentiefasering kan alleen in laatste achttien maanden

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

Michelle Wezepoel

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

NIKS AAN DE HAND IN HET JUSTITIEEL CENTRUM 
VAN HAAGLANDEN
Van de redactie

Scheveningen - Er waren klachten 
over de veiligheid van gedetineer-
den in het justitieel centrum voor 
somatische zorg in Scheveningen, 
De Inspectie J en V voerde de oriën-
tatie uit op verzoek van het minis-
terie van Justitie en Veiligheid. In 
het JCvSZ krijgen gedetineerden 
medische hulp of verpleegzorg. Bij 
het ministerie en bij de Inspectie 
JenV waren meldingen binnenge-
komen dat hier de veiligheid van 
medewerkers en gedetineerden 
gevaar zou lopen en dat er een 
angstcultuur zou heersen onder 
het personeel.
De klachten kwamen van personeels-
leden. Ze voelden zich onveilig. Voor 
de minister was dit reden om na te 

gaan of er inderdaad zo het een en 
ander mis was en is in Scheveningen. 
Hij stuurde er de Inspectie voor 
Justitie en Veiligheid op af. Die deed 
een – wat heet - oriënterend onder-
zoek. De conclusie van de inspectie is 
dat er voldoende aandacht is voor de 
fysieke veiligheid van personeel en 
gedetineerden. De kwaliteit van 
werkuitvoering is passend, vanuit 
veiligheidsoogpunt bezien. 
De inspectie ziet geen aanleiding om 
een vervolgonderzoek te doen. De 
bedrijfshulpverlening – een van de 
beklaagde onderdelen - is op orde, 
constateert de Inspectie JenV. Zij 
baseert zich hierbij op een onderzoek 
dat op haar verzoek versneld is uitge-
voerd door de auditdienst van de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). 
Wel hapert het oude 

portofoonsysteem soms, maar er 
loopt een aanvraag voor een nieuw 
systeem.

Verbeterplannen 
Eén melding over de angstcultuur 
ging voornamelijk over een werksitu-
atie uit 2017. Omstandigheden uit het 
verleden kan de Inspectie echter niet 
betrekken bij het beoordelen van de 
huidige kwaliteit van de taakuitvoe-
ring. Nu ervaren circa tien van de 
negentig medewerkers spanning in 
hun werk.
Ze hebben moeite in hun omgang met 
de huidige leiding. Er zijn geen aan-
wijzingen dat die spanning breder in 
de organisatie wordt ervaren. Het 
JCvSZ is een organisatie in ontwik-
keling en de Inspectie JenV is zich 
ervan bewust dat elke 

Voorwaarden beroepspas
De organisaties die volgens artikel 5a 
van bovengenoemde Regeling zijn 
gekwalificeerd als NJO kunnen een 
schriftelijke aanvraag indienen bij de 
vestigingsdirecteur van een penitenti-
aire inrichting voor een beroepspas 
voor een vrijwilliger of medewerker.
Voor vrijwilligers betekent dit dat 
alleen vrijwilligersorganisaties die 
subsidie krijgen verleend door de 
minister voor Rechtsbescherming zo’n 
beroepspas kunnen aanvragen. Zij 
dienen per vrijwilliger/medewerker 
het volgende te overleggen aan de ves-
tigingsdirecteur: een afschrift van het 
subsidiebesluit van het desbetreffende 
jaar, een identiteitsbewijs, een 
Verklaring omtrent Gedrag (VOG) of 
een Beschrijving Getoond Gedrag. 
Ook moet worden aangetoond dat de 
vrijwilliger of medewerker minimaal 
drie maanden werkzaam is voor de 
organisatie. Voor medewerkers van 
gemeenten en zorginstellingen geldt 

Van de redactie 

Den Haag - De regels voor 
de toegang van niet-justitie-
gebonden organisaties (NJO’s) 
tot penitentiaire inrichtingen zijn 
veranderd. Zo bepaalt niet langer 
een commissie welke organisaties 
worden aangewezen als NJO. In 
plaats daarvan staat in de Regeling 
toelating en weigering bezoek 
en beperking telefooncontac-
ten penitentiaire inrichtingen in 
verband met het verstrekken van 
een beroepspas welke organisaties 
daarvoor zijn gekwalificeerd.
De oude NJO-regeling was al niet meer 
van toepassing en wordt niet vervangen 
door een nieuwe. In plaats daarvan is er 
een artikel toegevoegd aan de Regeling 
toelating en weigering bezoek en 
beperking telefooncontacten penitenti-
aire inrichtingen in verband met het 
verstrekken van een beroepspas. Die 
geldt sinds eind november 2019.

Regels toegang PI voor NJO’s veranderd 
alleen dat zij in het bezit moeten zijn 
van een geldig identiteitsbewijs. Voor 
de overige organisaties die zijn goed-
gekeurd door de divisie 
Gevangeniswezen/
Vreemdelingenbewaring van DJI 
worden nadere voorwaarden bepaald.

Toestemmingsbrief
Als de vestigingsdirecteur akkoord is 
met de aanvraag, stuurt hij/zij de des-
betreffende vrijwilliger of medewerker 
een toestemmingsbrief . Deze brief 
geldt als beroepspas. Met deze toe-
stemmingsbrief is het niet langer 
vereist om voor ieder bezoek een aan-
vraag te doen, zoals voorheen vereist 
bij de (vervallen) NJO-regeling, maar 
is bezoek in beginsel toegestaan. De 
gewijzigde Regeling toelating en wei-
gering bezoek is online te raadplegen. 

Bron: DJI

organisatieverandering met wrijving 
gepaard kan gaan. 
Zij vindt het van belang dat de 
leiding de tijd krijgt om de 

PI Scheveningen.

verbeterplannen uit te voeren. De 
directie moet tegelijkertijd wel oog 
blijven houden voor de spanning die 
een aantal medewerkers ervaart. 

Één toren blijft behouden. (Foto: Paul Grijpma)

BIJLMERBAJES BIJNA GESLOOPT
Amsterdam - Het schiet lekker op met 
de sloop van de Bijlmerbajes. 
Van de zes torens staan er nog twee. 
Eentje blijft er staan als aandenken 
aan de roemruchte bajes waar tasjes-
dieven en ook grote drugsbaronnen 
hebben overnacht. 

Het vrijgekomen terrein wordt 
gebruikt voor een nieuwe woonwijk. 
Oude materialen worden opnieuw 
ingezet, zoals murenpanelen en cel-
deuren waarvan een brug wordt 
gebouwd. 
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Den Haag - ‘Tientallen jaren toe-

passing der celstraf hebben ons 

wijs gemaakt. Ze hebben ons ge-

leerd dat de nobele, van optimisme 

doortrokken verwachtingen onzer 

voorvaderen niet zijn vervuld en 

dat de celstraf allerminst geschikt 

is om de gevangene zedelijk te 

verbeteren en moreel te verheffen’. 

Dat schreef de ‘Commissie voor de 

verdere uitbouw van het gevange-

niswezen’ in 1947 in een rapport 

aan de minister van Justitie.

Mooie taal, maar in dat jaar 1947 stam-

den vrijwel alle huizen van bewaring en 

strafgevangenissen in Nederland nog uit 

de tijd dat juist alle heil werd verwacht 

van eenzame opsluiting. In alle steden 

met een rechtbank stonden indrukwek-

kende celgebouwen, aanvankelijk 

allemaal huizen van bewaring, waarvan 

die in Breda, Arnhem en Haarlem het 

meeste opvielen. Nu ook die drie wereld-

wijd unieke koepelgevangenissen geen 

gedetineerden meer herbergen, is er een 

tijdperk afgesloten dat in 1847 begon met 

de bouw van de eerste cellulaire vleu-

gelgevangenis, aan het Kleine Gartman-

plantsoen (bij de Weteringschans) in Am-

sterdam. Vleugelgevangenissen kwamen 

er aan het einde van de negentiende eeuw 

ook in steden als Den Bosch (Leuvense-

poort), Utrecht (Wolvenplein), Rotterdam 

(Noordsingel), Groningen (later Mes-

dagkliniek), Den Haag (Casuariestraat)  

en Leeuwarden (Blokhuispoort). De wet 

van 1851 waarmee het cellulaire stelsel 

werd bekrachtigd, bepaalde overigens 

dat de eenzame opsluiting slechts kon 

worden opgelegd in de gevallen waarin 

de rechter een gevangenisstraf van één 

jaar of minder uitsprak, en in geen geval 

voor langer dan de helft van de duur der 

gevangenisstraf. Geleidelijk aan werden 

de wettelijke mogelijkheden tot cellulaire 

opsluiting verder uitgebreid en parallel 

hiermee werden er steeds meer cellulaire 

gevangenissen in de rechtbanksteden 

gebouwd. 

Eenzame celstraf                                                                                                     
Na de bezettingsjaren, toen de Duitsers 

dankbaar gebruik maakten van ons cellu-

laire gevangenissen, gebeurde het tegen-

overgestelde. De eenzame celstraf werd 

steeds meer vervangen door of gecombi-

neerd met een gemeenschapsregime. Ook 

in de koepelgevangenissen die naar een 

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

punt konden worden geobserveerd. In 

feite was Benthams systeem erop gericht 

om veel mensen tegelijk in het oog te 

houden, maar die zaten in het cellulaire 

systeem juist achter de deuren. De door 

Johan Metzelaar ontworpen koepelge-

vangenissen in Breda en Arnhem zijn  

voorzien van middeleeuws aandoende 

poortgebouwen met imposante torens. 

Die ontbreken bij de door zijn zoon 

Willem Metzelaar ontworpen koepelge-

vangenis in Haarlem. De drie koepels 

werden trouwens honderd jaar later, in 

de periode van het cellentekort, nog on-

misbaar geacht en zelfs gerenoveerd. Het 

zijn nu rijksmonumenten en die mogen 

niet worden gesloopt. Het is trouwens 

zeer de vraag of er, buiten opvang asiel-

zoekers, alternatieve bestemmingen voor 

de koepels gevonden kunnen worden. 

Want eigenlijk zijn ze maar voor één doel 

geschikt:  mensen opsluiten. 

Te koop                                                                                                                   

‘Arnhem’ en ‘Haarlem’ en ook Breda 

zijn te koop, maar voorlopig nog niet. 

De koepel in Breda (ooit verblijfplaats 

van Duitse oorlogsmisdadigers) biedt 

nog huisvesting aan asielzoekers. En dat 

gaan ook ‘Arnhem’ en ‘Haarlem’ doen 

voor  350 tot 400 asielzoekers, zij het 

met de nodige tegenzin en bij gebrek 

aan beter, want de cellen zijn daarvoor 

zeker niet geschikt.Ook de oudste 

vleugelgevangenissen staan inmiddels 

leeg, kregen een andere bestemming of 

zijn afgebroken. Het Huis van Bewa-

ring  ‘Weteringschans’ in Amsterdam 

ging al in 1979 tegen de vlakte, nadat de 

Bijlmerbajes in gebruik was genomen. 

De in 1856 gebouwde gevangenis aan 

het Wolvenplein in Utrecht bleef nog tot 

2014 in gebruik. Het huis van bewaring 

in Den Bosch staat, net als het Paleis van 

Justitie, als rijksmonument leeg sinds 

2008. De voormalige strafgevangenis in 

Groningen (later Mesdagkliniek), die ook 

werd ontworpen door Johan Metzelaar 

(compleet met toegangspoort en torens), 

is eveneens een rijksmonument. Dat geldt 

ook voor de oude celgebouwen in Utrecht 

en Leeuwarden. De voormalige gevange-

nissen (en rijksmonumenten) in Hoorn en 

Almelo kregen een horecabestemming. 

Afschrikwekkende symbolen                                                                                
In zijn veelgelezen boekje ’Achter slot en 

grendel’ schreef de Utrechtse strafrechts-

geleerde prof. dr. R. Rijksen in 1968: 

‘De meeste gevangenissen liggen als 

een gesloten, massief blok in het drukke 

gedoe van de stad. Zij lijken een symbool 

van de gevangenisstraf, onaantastbaar, 

onveranderlijk’. Dat beeld is duidelijk 

veranderd. De oude gevangenissen en 

huizen van bewaring zijn inmiddels uit 

de binnensteden verdwenen. En zelfs de 

eerste naoorlogse nieuwbouw (Overmaze 

en Bijlmerbajes) is of wordt afgedankt. 

De nieuwere en nieuwste gevangenis-

sen en huizen van bewaring zijn (maar 

veel minder opzichtig) te vinden in de 

aloude rechtbanksteden Rotterdam, 

Arnhem, Leeuwarden, Almelo,  Zwolle, 

Zutphen, Dordrecht en Middelburg. Maar 

nu en straks ook in de buitenwijken van 

slaapsteden, forensenoorden en dorpen:  

Zoetermeer, Alphen aan de Rijn, Krimpen 

aan de IJssel,  Almere, Lelystad, Zaans-

tad, Zwaag, Heerhugowaard, Nieuwegein, 

Vught, Sittard, Grave, Evertsoord, Horst 

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

huizen. Die gebouwen ogen niet meer als 

afschrikwekkende symbolen van misdaad 

en straf. Maar of de gedetineerden zich 

daarin prettiger voelen dan vroeger in de 

historische stadsbajesen is zeer de vraag.                                                           

Hans Smits is oud-verslaggever van 

Vrij Nederland en Het Parool.
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misdaad en straf

KOEPELS VOOR ASIELZOEKERS

Hans Smits

Koepelgevangenis Haarlem. Koepelgevangenis Breda.

Koepelgevangenis Arnhem

Adverteren in deBonjo brengt u in de bajes

Pittig gestrafte geniet van mooie gebeurtenissen die er óók zijn ondanks alles:

‘Zoals een goed gesprek’
Dini van het Noorden 

Twintig jaar geleden begon ik met 
het schrijven aan gevangenen in 
Amerika. De aanleiding daarvoor 
was een oproep in een krant over 
mensenrechten. Vooral levenslang 
gestraften en terdoodveroor-
deelden hebben het erg zwaar 
en afleiding van buiten de muren 
kan veel goed doen. Dus vroeg ik 
aan de bemiddelingsorganisatie 
om twee adressen. Later kwamen 
daar via andere kanalen meer 
verzoeken bij van gevangenen die 
graag wilden schrijven. De verha-
len van de gevangenen over het 
strenge Amerikaanse gevangenis-
regime kwamen soms hard aan. 
Rechters zijn er doorgaans niet 
kinderachtig als het om straffen 
gaat. Een langdurige vrijheids-
beneming is heel gewoon in het 
land van vrijheid, zoals Amerika 
wel wordt genoemd. Maar naast 
het verlies van vrijheid komt dus 
het zware gevangenisregime. En 
er zijn gevangenisbendes (gangs), 
die voor veel onrust en spanning 
kunnen zorgen. 
De kwetsbaarheid van zwakbegaafde 
gevangenen raakte me ook. Sommige 
van de gevangenen met wie ik schreef 
hadden moeite met lezen en schrijven. 
En het was prachtig om te merken hoe 
door de brieven het lezen en schrijven 
in de loop der tijd steeds beter ging. 
Ook dankzij de hulp van een celge-

noot of buurman. In de loop der jaren 
werd het aantal gevangenen met wie 
ik schreef minder. Dat kwam onder 
meer door een paar vrijlatingen, en 
ook door ziektes of executies. Met 

een aantal anderen uit de begintijd 
van de correspondenties heb ik nog 
steeds contact. De meeste van hen 
zijn nu in de zeventig. Het leven is 
voor hen een stuk zwaarder gewor-
den. Het harde gevangenisleven heeft 
voor kwalen gezorgd, en goede medi-
sche zorg is niet altijd voorhanden. 
Een paar gevangenen met wie ik 
schrijf lijden aan diabetes, artritis of 
reuma. Een brief schrijven is pijnlijk, 
en alleen als er pijnstillers zijn voor-
geschreven, komen er weer brieven.

Suïcide 
Langdurige gevangenschap is niet 
goed voor de geest, en veel gevange-
nen kampen met psychische klachten. 
Suïcide is de meest voorkomende 
doodsoorzaak in Amerikaanse gevan-
genissen. Naast zware depressies zijn 
er veel gevangenen die constant down 
zijn en nauwelijks de fut kunnen 
opbrengen om te schrijven. 
Verscheidene gevangenen kijken terug 
op hun (gevangenis-)leven, en een 
van hen schreef: ‘Kon ik mijn leven 
maar overdoen. Ik zou dan nooit meer 
de keuzes maken die ik heb gemaakt 
toen ik jong was.
Toch is niet elke gevangene down en 
futloos. Neem Tony, een Amerikaanse 
gevangene van begin zeventig. Hij zit 
zo’n 33 jaar in de dodencel. Hij heeft 
altijd een onverwoestbaar goed 

humeur. Laatst vroeg ik hem wat 
iemand die constant in de put zit, kan 
doen om zich beter te voelen. Want 
hoe zit dat met het brein? Komt het 
alleen door de gevangenschap dat 
iemand labiel is, of zijn er meer oor-
zaken? En zou dat brein op een of 
andere manier weer een beetje gesti-
muleerd kunnen worden tot actie? Ja, 
er is wetenschappelijk onderzoek 
gedaan naar het brein in de bajes, en 
uiteraard zijn daar boeken over ver-
schenen. Maar ik wilde weleens 
weten hoe Tony, als ervaringsdeskun-
dige, hier over dacht. 

Koester je contacten
‘Natuurlijk verandert het brein als je 
ouder wordt,’ schreef Tony. ‘Dat 
gebeurt met ons allemaal, of je nu in 
een gevangenis zit of niet. Maar 
gevangenschap is niet gunstig voor 
het brein, onder meer omdat vrijwel 
alles voor je wordt gedaan en gere-
geld. Je hoeft niets te plannen of 
afspraken te maken. En bewaarders 

Brein verandert als mensen ouder worden.

De kwetsbaar-
heid van  
zwakbegaafde 
gevangenen 
raakte me ook

Bewaarders pra-
ten soms met je 
alsof je een kind 
bent!

praten soms met je alsof je een kind 
bent! Daarnaast zijn veel gevangenen 
eenzaam, ze hebben geen contacten 
meer met de buitenwereld. Ze trekken 
zich helemaal terug in zichzelf. Ik 
weet zeker dat deze mensen zich beter 
zouden voelen als ze net als ik een 
goed contact zouden hebben met 
familie en vrienden. Die contacten 
zijn zo belangrijk. En toon belangstel-
ling, ook voor je medegevangenen. 
Volg het nieuws, lees kranten, boeken, 
en praat daarover met medegevange-
nen, geestverwanten. Vermijd mensen 
die niet goed voor je zijn, en sluit je 
niet op in jezelf. Koester je contacten 
en houd je brein bezig. Dat is mijn 
boodschap.’
Voor de goede orde: De boodschap 
van Tony komt dus vanuit een doden-
cel in een Amerikaanse gevangenis. 
Een situatie die niet te vergelijken is 
met het gevangenisleven in ons land.

Geestelijk groeien
Laatst had ik op onze afdeling 
Onderwijs zomaar een gesprek met 
een gedetineerde, die een pittige straf 
van de rechter had gekregen. Toch 
was hij positief. Hij vertelde over de 
cursus VCA ( Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu (VGM) Checklist 
Aannemers) die hij volgde, en over 
het goede contact met zijn familie en 
kinderen. Hij geniet van mooie 
gebeurtenissen die er ondanks alles 
óók zijn. ‘Zoals een goed gesprek,’ 
zei hij glimlachend. Een levenskun-
stenaar, die man. Net als Tony, die 
zijn boodschap besloot met: ‘Keep 
growing. Think positive. As a person 
thinks so is he.’ Blijf geestelijk 
groeien. En denk positief, want je 
gedachten bepalen wie je bent.

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

Geen klootzak
Men mag mij haten

Men mag slecht over mij praten
Men hoeft mij niet aardig te vinden

Men mag alles van mij denken
Men hoeft niet met mij  

bevriend te zijn
Men doet in mijn gezicht

Poeslief en aardig
Maar dat is meestal  
alleen maar schijn

Het boeit mij geen reet
Hoe de ander mij ziet

Want ik ben ook maar een mens
Die fouten maakt

Nee ik ben niet perfect
Maar een klootzak

Dat ben ik zeker niet

Dennis Zegers

HUMOR OM TE LACHEN

Chinees

Baziel komt binnen in een café 
en zet hem aan de toog en drinkt 
een paar pintjes. Aan de over-
kant van de toog zit een man, 
Baziel gaat naar hem toe en 
vraagt : ‘Jij bent toch een 
Chinees?’ waarop de man ant-
woord: ‘Nee, ik ben geen 
Chinees.’ Baziel gaat terug op 
zijn kruk zitten aan de toog en 
drinkt nog een paar pintjes. Een 
tijdje later gaat Baziel terug naar 
de man en vraagt terug: ‘Jij bent 
toch een Chinees?’ waarop de 
man terug hetzelfde antwoordt: 
‘Nee, ik ben geen Chinees.’ Zo 
gaat het nog een uurtje verder. 
Baziel vraagt het telkens 
opnieuw aan de man en de man 
antwoord telkens hetzelfde 
terug. Op een bepaald moment 
denkt de man bij zichzelf: ‘De 
volgende keer als hij komt en hij 
vraagt terug of ik een Chinees 
ben, zeg ik gewoon ja om van 
zijn gezeik af te komen.’ Een 
paar minuten later komt Baziel 
naar de man en vraagt: ‘Jij bent 
toch een Chinees,’ waarop de 
man antwoord: ‘Ja, ik ben een 
Chinees,’ waarop Baziel zegt: 
‘Ge zou et nogthans nie zeggen.’
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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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Frans Douw op bezoek in Huntsville.Frans Douw met Ludmilla.

Oud-gevangenisdirecteur Frans Douw doet verslag van zijn reis langs bajesen in Wit-Rusland en de USA en houdt ons eigen land tegen het licht.

ONDERWEG
Frans Douw

Minsk (Wit-Rusland), vrij-
dagavond - Geen snippertje 
straatvuil, geen daklozen, geen 
groepjes maar tweetallen. Jonge 
mensen lopen hand in hand of 
zitten tegenover elkaar aan een 
tafeltje. Waar is het hangen aan de 
bar, het uitbundig lachen? Dit is 
een uitgaansavond in Belarus, de 
laatste stalinistisch-communisti-
sche dictatuur van de voormalige 
Sovjetunie. Ik voel beklemming. 
Onze gids zegt: ‘Onze leider 
meneer Lukashenko heeft veel 
gedaan voor ons land. We hebben 
het goed.’ 
Belarus is het enige land in 
Europa waar de doodstraf nog 
steeds actief wordt toegepast. 
Een Human Rights Defender zegt: 
‘Binnenkort wordt het beter hier, 
de dictator is inmiddels oud en al 
26 jaar aan de macht.’
Het centrum van Houston: brede 
rechte winkelstraten, wolkenkrabbers. 
De grootste groep hier is die van de 
verslaafden, daklozen en psychiatri-
sche patiënten. Hallucinerend, 

bedelend, gejaagd doorstappend. Dan 
zijn er de beveiligers, stadswachten 
en politieagenten. Ze staan en kijken, 
soms vanuit auto’s of vanaf hun 
paarden en richten alle aandacht op 
de eerste groep. Het derde contingent 
straatgebruikers bevindt zich daar 
slechts heel even: ze nemen de 
kortste weg van hun auto naar een 
kantoor, winkel, sportschool, restau-
rant of kinderdagverblijf. En weer 
terug.
Ik vorm in mijn eentje de vierde cate-
gorie: die van de mensen die recrea-
tief slenteren. Een man met een wilde 
baard zegt: ‘Als ik beter mijn best 
had gedaan dan was ik niet op straat 
geweest.’

Halfleeg
Vanaf Amsterdam Centraal zigzag ik 
door de hordes toeristen naar het kof-
fiehuis waar ik afgesproken heb. 
Vrijheid, blijheid op een manier waar 
bewoners en stadsbestuur steeds meer 
last van hebben. Even later aan de 
koffie met een dame die de opleiding 
voor rechter volgt. Ik vertel over 
mensen die onschuldig vast zitten. 
Dat wij het land zijn waar het meest 
wordt afgeluisterd. Dat onze levens-
lange gevangenisstraf onomkeerbaar 
is en over het grote aantal mensen dat 
preventief wordt opgesloten en 
zonder veroordeling wordt vrijgela-
ten. Dat straf hier niet meer alleen 
bestaat uit vrijheidsbeneming maar 
dat er van de minister meer leed mag 
worden toegevoegd dan strikt nood-
zakelijk. Geef voorbeelden van niet-
integer gedrag van de overheid. Ze 
wijst op projecten en initiatieven: 
herstelrecht, gezinsbenadering: ‘Het 
rechtssysteem in Nederland is zoveel 
beter dan elders.’ Het glas is halfleeg 
of half vol. 

Brief aan Poetin
De man van Ludmilla is in het bos in 

Belarus waar een clubje dronken 
mannen uit de elite rond Lukashenko 
aan het jagen is en een boswachter 
doodschiet. Ze wijzen de arme 
sloeber aan als de dader en hij zit 
inmiddels zestien jaar onschuldig 
vast. Hij is zwaar gemarteld en zijn 

gezondheidstoestand is zorgelijk. 
Ludmilla voert openlijk actie. Ze 
schrijft brieven, demonstreert en heeft 
vrouwen wier partner hetzelfde over-
kwam verzameld en een organisatie 
opgericht. 
‘Dit is een land waar iedereen op elk 
moment voor niets kan worden opge-
sloten,’ zeggen de deelnemers aan onze 
workshop. 
Ik interview Ludmilla en vraag waarom 
dat haar nog niet is overkomen. 

‘Ten eerste weet iedereen dat ik gelijk 
heb en mijn man onschuldig is. 
Daarnaast doe ik niks stiekems: ik 
spreek me openlijk uit en iedereen weet 
dat ik dat doe. Ik heb zelfs een brief 
aan Poetin geschreven om Lukashenko 
te vragen mijn man vrij te laten!’ 
Ludmilla is een kleine, onverschrokken 
vrouw met een liefdevolle blik. Wie 
zou haar durven stoppen?

Menselijker, persoonlijker
We staan in Huntsville bij ‘The 
Walls’, het gebouw waar Abel Ochoa 
zo dadelijk zal worden vermoord 
door de overheid. Zijn delict duurde 
nog geen halve minuut, onder invloed 
van crack en schietend met een 
geweer: vijf doden. Ik spreek zijn 
nichtje en zij vertelt hoe fijn haar 
bezoeken aan Deathrow in de afgelo-
pen twintig jaar waren. Dan komt het 
bericht dat de Supreme Court een 
‘stay’ heeft uitgesproken, dat de exe-
cutie zal worden uitgesteld. Iedereen 
valt in elkaars armen, huilende 
mensen. Op Deathrow gaat gejuich 
op. Iedereen mocht Ochoa graag. Als 
de familie onderweg is naar Dallas 
blijkt het bericht niet te kloppen: een 
communicatiemedewerker heeft een 
fout gemaakt: Ochoa is zojuist wel 
degelijk vermoord. De familie keert 
om, want hij wilde dat ze zijn bezit-
tingen zouden komen ophalen.
Ik lees de Volkskrant. Gedetineerden 
zouden op basis van ‘het vermoeden 
van het voornemen om een ontsnap-
ping voor te bereiden’ naar Vught 
worden geplaatst, er vinden grote  
spitacties plaats en in PI Zaanstad ligt 
het dagprogramma een week plat. 
Intussen is er een ongekend perso-
neelstekort en worden er duizenden 
mensen geworven. De minister heeft 
het over ‘die figuren’ die hun crimi-
nele handelen in de gevangenis voort-
zetten en waar een beheers-afdeling 
voor wordt gemaakt. Het past in de 
lijn van maatregelen tegen drugshan-
del, zowel binnen als buiten de 
gevangenis en een sfeer waarin de 
politiek kennelijk vindt dat we wat

Zie volgende pagina

'Dit is een land 
waar iedereen op 
elk moment voor 
niets kan worden 
opgesloten'

'Met het schrij-
ven van poëzie 
eet ik al mijn pijn 
en frustratie op'



21deBonjo
april 2020

een setting met minder risico’s. Het is 
een regime dat tussen de EBI en een 
normale afdeling in zit. De 36 nieuwe 
plekken zijn ‘gecreëerd’ door de 
meerpersoonscellen structureel 
dubbel te bezetten. Daarnaast is de 
extra zorgvoorziening (EZV) uitge-
breid, naar 24. Daar zitten gedetineer-
den met psychiatrische aandoeningen 
en persoonlijkheidsstoornissen die 
niet gedijen in een grote populatie. 
Het is nog onduidelijk of er tijdens de 
verbouwing al rekening is gehouden 
met de nieuwe afdeling of dat er nog 
een extra verbouwing moet komen. 
En misschien dan toch minder EZV 
of meer meerpersoonscellen.
Het is overigens niet de eerste keer 
dat gedetineerden op speciale afdelin-
gen worden geplaatst. In de jaren 
negentig waren er vier extra bevei-
ligde afdelingen (EBA’s), in 
Leeuwarden, Sittard, Hoogeveen en 
Rotterdam. Dit naar aanleiding van 
gewelddadige ontsnappingen uit 
Nederlandse gevangenissen of huizen 
van bewaring. Deze vier afdelingen 
waren geen succes, omdat er toch 
gedetineerden ontsnapten.

aandachtspunt, zegt hij. ‘Een 
Nederlandse gevangenis is altijd zo 
vormgegeven dat je niet het beeld hebt 
dat je er nooit meer wegkomt. Je moet 
het gevoel kunnen hebben dat er na 
een straf weer een tijd komt waarin je 
in de maatschappij bent.’
Bij het ontwerpen van inrichtingen 
maakt Van Dort gebruik van verschil-
lende kleuren. ‘Een recreatiegebied 
krijgt over het algemeen wat zachtere, 
warmere kleuren. En in werkzalen 
passen we meestal wat zakelijkere, 
terughoudende kleuren toe, zoals 
blauw- en grijstinten.’ Verschillende 
kleuren zijn vooral voor de oriëntatie 
belangrijk, legt Van Dort uit. ‘Een 

Zorgconcept, Monnickendam
Stichting Duurzame Bewustwording, Eindhoven
Stichting Re-Boost, Amsterdam

BEL BONJO
GRATIS!

0800
3334446

Disciplinaire straf
Ordemaatregel

Fasering
Verlof

Overplaatsing
BzT

UrinecontroleUrinecontrole
Plaatsing in afzondering

Open kamp
Promoveren/degraderen
Commissie van Toezicht

RSJ

Bel voor vragen vrijblijvend op
telefoonnummer 043 799 9062

ADVOCAAT DETENTIERECHT 
MET LANDELIJKE PRAKTIJK

mr. R.I. Kool, advocaat

Zie vorige pagina

‘tougher on crime’ moeten worden. 
Een vriendin zegt: ‘Maar er is ook 
een groeiende behoefte aan menselij-
ker, persoonlijker.’

Poëzie
Tee zit inmiddels 44 jaar op 
Deathrow in Texas. Sinds 2004 geïso-
leerd in een ruimte van drie bij drie 
en een uur per dag met twee anderen 
in een kooi die niet veel groter is. Hij 
schrijft gedichten en verteld van de 
dagelijkse ervaring dat men zijn 
‘mens-zijn’ probeert af te pakken. 
Probeert te laten zien dat hij geen 
mens is en in ieder geval geen 
inwoner van de Verenigde Staten. 
Geen perspectief, geen kiesrecht. Hij 
mag niets en moet veel. Heeft sinds 
zijn zeventiende jaar alleen personeel 
en gedetineerden aangeraakt. Zijn 
moeder is overleden en een broer en 
een zus en haar dochter zijn intussen 
vermoord. Geen afscheid van 

Architect zelf heeft nog nooit in ‘n cel geslapen

GEBOUW MOET MENSEN NIET BESCHADIGEN
Leeuwarden - In de ge vangenis 
van Leeuwarden komt een speciale 
afdeling voor zware en vlucht-
gevaarlijke criminelen. In NOS-
radioprogramma Met het Oog op 
Morgen stond daarom de vraag 
centraal: ‘Hoe ontwerp je eigenlijk 
zo’n gevangenis?’
Architect Martin van Dort heeft al 
ruim twintig gevangenissen ontwor-
pen. Daarbij was hij er niet op uit 
mensen een slechte tijd te bezorgen, 
zegt hij. ‘Uiteindelijk moet het 
gebouw mensen niet verder beschadi-
gen. Het gebouw moet de detentie zelf 
faciliteren.’ De vormgeving is bij het 
ontwerpen altijd een belangrijk ‘The Walls’, het gebouw in Huntsville waar de executie plaatsvindt.

medegedetineerden, vaak sinds tien-
tallen jaren: ze worden van Deathrow 
weggehaald en moeten in eenzaam-
heid hun executie afwachten. Tee 
wordt geboeid achter het glas tussen 
ons in geplaatst, steekt zijn armen 
naar achteren door het luik om ze te 
laten verwijderen. Hij drukt zijn hand 
tegen het glas op de plek waar aan de 
andere kant mijn hand is en pakt de 
hoorn van de haak. Even later haalt 
hij een klein papiertje uit zijn sok, 
wrijft het glad en draagt een gedicht 
voor. Het gaat over ‘frustratie’. ‘Met 
het schrijven van poëzie eet ik al mijn 
pijn en frustratie op. Het enige alter-
natief is dat de frustratie mij opeet.’ 
In de jaren negentig was tachtig 
procent van de Amerikanen voor de 
doodstraf, nu nog maar 60 procent.

Frans Douw is host van de podcast 
op www.prisonshow.nl. In januari en 
februari van dit jaar bezocht hij 
Belarus en Texas.

Het wordt met de dag gekker: 
5000 kilo coca onderschept
Van de redactie

Limó - In Costa Rica heeft de politie 
naar eigen zeggen de grootste drugs-
vangst ooit gedaan. In de haven van 
Limón werd meer dan 5000 kilo 
cocaïne onderschept, die bedoeld was 
voor Nederland. De drugs zaten 
verpakt in 202 tassen in een container 
waarin officieel sierbloemen werden 
verscheept. De lading zou vandaag 
per schip naar de haven van 

Rotterdam vertrekken. De politie 
heeft een verdachte gearresteerd. Het 
is een Costa Ricaanse man van 46 
zonder strafblad. De haven van 
Limón wordt vooral gebruikt voor de 
export van ananas, bananen, suiker en 
koffie. De laatste jaren is het afgele-
gen havengebied populair geworden 
onder drugssmokkelaars.

Leeuwarden - De gevangenis in de 
Friese hoofdstad kreeg onlangs 
een afdeling voor zware crimine-
len die meer beveiliging nodig 
hebben. Er is ruimte voor maximaal 
twaalf gedetineerden. Ze worden 
daar extra in de gaten gehouden 
om te voorkomen dat ze door-
gaan met crimineel handelen. Het 
is wenselijk dat ze in een kleine 
setting worden geplaatst, om geen 
negatieve invloed op andere gede-
tineerden te hebben.
Leeuwarden is in Nederland de eerste 
met een dergelijke afdeling. Mogelijk 
volgen er in de toekomst nog andere 
inrichtingen.. ‘Het gaat om risico-
volle gedetineerden bij wie de kans 
groot is dat ze ook binnen de gevan-
genis doorgaan met crimineel 
gedrag’, zegt divisiedirecteur 
Monique Schippers. ,,Deze gedeti-
neerden hebben meer toezicht nodig 
dan een reguliere afdeling biedt. Er 
zijn extra beveiligingsmaatregelen 
getroffen omdat het voor een deel 
gaat om gedetineerden met een ver-
hoogd vluchtrisico.
Steeds meer gedetineerden zijn 
betrokken bij de zwaardere 

PI Leeuwarden krijgt  
zware criminelen

georganiseerde misdaad. Deze gedeti-
neerden vormen volgens DJI een 
risico voor de orde, rust en veiligheid 
in de inrichtingen. Door deze gedeti-
neerden te scheiden van de grote 
populatie binnen een gevangenis, kan 
het contact met de buitenwereld en 
onderling beter worden gemonitord. 
Gevangenen op reguliere afdelingen 
zouden hierdoor minder snel besmet 
kunnen raken of worden gerekruteerd 
voor criminele activiteiten. De speci-
ale afdeling zal gebruikmaken van 
eigen voorzieningen om te koken, te 
werken, sporten en er is ook een 
separate luchtplaats.
Binnen de DJI zijn er al meerdere 
strenge regimes, bijvoorbeeld de 
extra beveiligde inrichting (EBI) in 
Vught. Daar zitten onder anderen 
Willem Holleeder en Ridouan Taghi. 
Ook heb je nog de terroristenafdeling 
(TA). Wanneer er geen reden meer is 
gedetineerden daar te houden, keren 
ze normaliter terug naar een regulier 
gevangenisregime. De komst van de 
afdeling in Leeuwarden zou ervoor 
moeten zorgen dat bepaalde zware 
criminelen toch op een reguliere 
afdeling zijn te plaatsen, maar dan in 

gevangenis is een complex gebouw. Er 
zijn verschillende afdelingen en vleu-
gels. Het is goed als je meteen herkent 
dat je in bijvoorbeeld een rode of 
blauwe afdeling bent.’ Zwarte muren 
probeert de architect zoveel mogelijk 
te vermijden. ‘Ik denk dat dat mensen 
niet vrolijker maakt,’ lacht hij. Zelf 
heeft Van Dort nog nooit in een nacht 
doorgebracht in een gevangenis. ‘Ik 
ben lichtelijk claustrofobisch.’ Wel 
probeert hij zich zo goed mogelijk in 
te leven in het leven van een gedeti-
neerde, onder meer door boeken te 
lezen en films te kijken. ‘Dat zijn mid-
delen om te kijken wat zich allemaal 
afspeelt in zo’n omgeving.’
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geleden bij de PI was voor vader-kind 
dag was er serieus waar maar één 
ander kindje. Het weerhoudt heel veel 
moeders om te komen omdat zij bang 
zijn voor leerplicht. Natuurlijk zijn zij 
daar bang voor aangezien de rechter 
een flinke boete kan opleggen als die 
plicht niet wordt nagekomen. Oké 
jongens, wat kunnen wij hieraan doen? 
Ik ben bang dat wij hier vrij weinig 
aan kunnen doen. Zelfs ik heb geen 
flauw idee bij wie ik hiervoor moet 
aankloppen? Nu ben ik net als een 
pitbull en zal niet loslaten als het gaat 
over onrecht. Ik zal er dus alles aan 
doen om dit te kunnen veranderen. Ik deBonjo
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BERICHTEN UIT DE BAJES

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

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

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

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

Kees Fijneman

Op tijd gedotterd door snel optreden 
personeel

Dag Bonjo,

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

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

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

Hendrik

Naam van de briefschrijver bij de 
redactie bekend.

Verzekeraars weigeren ex-gedetineerden

Post uit de Mesdagkliniek

M. Kenter

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

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

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

M. Kenter zit in de Mesdagklinie.

Extreem lange 
behandelduur

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

deBonjo 11-nr4 augustus 2016.indd   26 25-07-16   12:31

Platform Relaties van Gedetineerden, Westzaan
Ned Legal, Amsterdam
Bedrijfsadvieskantoor, IJsselmuiden

GA VOOR 
SPOED NAAR 

www.strafzaken.nl
Tel. 073 610 2005, 

voor gedetineerden 
0800-1001. 

Diny 

Lelystad - Hier ben ik weer met 
aan aantal zaken waar ik tegenaan 
loop. Ik denk niet alleen ik, maar 
ook zeker jullie en jullie naasten. Ik 
wil het dit keer hebben over twee 
kwesties die jullie ook vaak zat 
zullen meemaken. Eén gaat over 
de bezoeken en nummer twee gaat 
over de ouder-kinddagen. Waarom 
ik het hier over wil hebben, is 
omdat ik jullie steun nodig heb. 
Door jullie deze informatie te 
geven hoop ik dat de wekwijze 
van PI Lelystad zal veranderen. 
Laten zij wat meer werken in het 
belang van jullie en jullie naasten. 
Daarnaast hoop ik natuurlijk 
ook dat het personeel van de 
Penitentiaire Inrichting dit zal 
lezen. Voel je niet bezwaard om dit 
artikel ‘subtiel’ onder de neus van 
de medewerkers te drukken. 
Hoe vaak overkomt het jullie dat jullie 
te laat zijn voor het bezoek, dat jullie 
onnodig lang in het ‘hokje’ moeten 
blijven zitten, terwijl je bezoek zegt 
dat zij er allang zijn? Nou, mij over-
komt dit bijna wekelijks. Wat doen 
jullie hiermee als ik vragen mag, 
dienen jullie een klacht in of laten 
jullie het? Pfff, ik ben altijd zo pissed-
off als dit gebeurt, jeetje zeg, dan reis 
ik ruim 1,5 uur voor al één uurtje 
bezoek, maar nu wordt er ook nog eens 
tien minuten vanaf gepakt?! Voor de 
bewakers is tien minuten niets op een 

mensenleven, maar voor jullie gedeti-
neerden en voor ons bezoekers is dit 
super veel. Wat ik jullie aanraad is een 

klacht in te dienen, niet alleen jij, maar 
ook je bezoek. Het lijkt misschien heel 
veel moeite maar dit valt reuze mee. 
Ga naar de Website van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI): www.dji.
nl. Scrol iets naar beneden en klik bij 
(digitale klachtenformulier) op digitale 
klachtenformulier
Vul de gevraagde gegevens in en ver-
zendt de boel. Dus, wat ik al zei, super 
easy om te doen! Het is natuurlijk ook 
de bedoeling dat jij een klacht op jouw 
afdeling indient. Waarom ik hier zo op 
hamer is, omdat ik niet serieus word 
genomen. Hoe meer klachten hoe 
(hopelijk) serieuzer zij dit gaan nemen, 
want het is nièt oké dat dit wordt 
geaccepteerd.

Tegeneis
Uit ervaring weet ik dat je bezoek dan 
een brief thuis krijgt met ‘de uit-
spraak’. Jijzelf kan na een klacht ook 
altijd een tegeneis indienen als zij bij 
jou komen voor een gesprek. Stel 
vooral een tegeneis is mijn advies, 
want hier heeft jouw bezoek, maar heb 

ook jij hier recht op. Er kunnen twee 
dingen gebeuren: of zij gaan akkoord 
met jouw tegeneis of het wordt afge-
wezen. Ik moet er ook wel eerlijk bij 
zeggen dat het zo nu en dan is goedge-
keurd, dus houdt vooral hoop, is mijn 
advies. Ik ben gewend dat het wordt 
afgewezen, omdat zij elkaar de hand 
boven het hoofd houden. Daarom is 
het belangrijk dat wij allemaal een 
klacht indienen als dit weer voorkomt. 
En nu de tweede kwestie: de vader-
kind dagen. Deze kwestie doet mij 
zoveel pijn. Het maakt me ook echt 
verdrietig. Dus zoals jullie weten zijn 
de vader-kind dagen elke maand. 
Supertof dat het toch zo vaak is, toch? 
Wat mij zo dwars zit is dat dit altijd op 
een schooldag is, dit wil dus zeggen 
dat alleen de kinderen kunnen komen 
die niet leerplichtig zijn. Dit is toch 
raar, kom op zeg. Ik moet mijn kinde-
ren dus een halve dag van school weg-
houden door deze achterlijke regel. Ik 
kan jullie zeggen dat het in andere 
gevangenissen heel anders wordt geor-
ganiseerd. Toen ik een aantal weken 

Als het over bezoekregelingen gaat zie je alleen maar boze gezichten.

zal strijden tot het eind, maar ook hier 
heb ik jullie en jullie bezoek voor 
nodig. Laten wij hier met zijn allen een 
klacht voor indienen en met een tegen-
eis komen. Wij willen de weekenden 
buiten schooltijd als ouder-kind dag. 
Dat is toch eigenlijk heel erg logisch, 
want het gaat verdomme om de dag 
van de kinderen! Ik zal gaan uitzoeken 
hoe ik dit het beste kan aanpakken en 
zal dit dan aan jullie laten weten. 

Klein hummeltje
Dan hebben wij de vader-kinddagen en 
de ouder-kinddagen. Bij de vader-
kinddagen mogen de mama’s niet mee 
en bij de ouder-kinddagen mogen de 
mama’s het eerste en laatste kwartier 
aanwezig zijn. Serieus? Er staat nota 
bene ‘ouder’ kind dag. Ik vind dit bela-
chelijk! Het is zo belangrijk voor de 
kinderen dat wij op dat moment een 
geheel zijn. Wij moeten voor die 
anderhalf uur een gezin kunnen zijn. 
Hoe kan het zijn dat onder andere PI 
Zuyderbos deze regels niet hanteert? 
Daar mag het gezin een gezin zijn voor 
anderhalf uur. Hier moet iets aan 
gedaan worden, want niet alleen de 
moeders maar ook de kinderen zijn 
slachtoffer! Wij ouders kunnen 
bepaalde dingen nog begrijpen, maar 
zo’n klein hummeltje zal dingen niet 
snappen, dit komt later pas. Mijn kin-
deren die dachten dat papa weg ging 
vanwege hen. Door deze dagen als een 
gezamenlijke dag neer te zetten zullen 
de kinderen dingen veel makkelijker 
snappen en zich niet schuldig voelen. 
Deze dagen worden toch gegeven om 
de kinderen een plezier te doen? Nou, 
nodig de moeder dan ook uit, want dat 
is wat zij echt willen!
Ik hoop dat ik jullie hiermee heb 
geholpen, maar ook dat jullie mijn 
adviezen zullen meenemen voor de 
volgende keren. Denk eraan: samen 
staan wij sterk, we laten ons niet in het 
oo’tje nemen, ook wij hebben een 
stem!

Diny’s achternaam is bij de 
redactie bekend.

Noodkreet van een echtgenote (deel 2)

Klachten over bezoekregeling en vader-kinddagen

‘Wij moeten voor die anderhalf uur een gezin kunnen zijn’

Nu ben ik net als 
een pitbull en zal 
niet loslaten als 
het gaat over 
onrecht

Deze dagen  
worden toch  
gegeven om de 
kinderen een  
plezier te doen?
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Leven
Leven onuitputtend als je zelf bent

Hoe te zeggen echt wie jou kent
Leven jij alleen weet van waar  

je bent gekomen
Het blijft immer geheim waartoe  

je naar zal stromen.
Leven uit duister ben  

je slechts ontstaan
Hoe schitterend verlichtend  
verloopt thans jou bestaan

Leven, waarom uiteindelijk, 
toch weer naar het duister  

toe gegleden
Het geweten alleen, veel vreugde, 

pijn en genot behoud slechts 
 het verleden.

 
Al maak je deel uit van de  

miljoenen of misschien miljarden
Eens tel je de vele zoenen of tel  

je als één eenzame bejaarden
Veelal hoopverlangend verwacht, 

zo mooi en zacht
Een enkele keer wel onbedacht  

in eeuwigheid verdacht.
Hier op aard bezit je boven alles  

de autoritaire macht
Alleen ten einde aan herkent vol 

respect, men jouw kracht
Tenslotte treed je voldaan  

ten huwelijk en verliest dan 
alle waarden

Kil zonder prikkel daal je neer  
en stijf verga je in de koele aarden.

 
Leven eens ongevraagd zo  
glansrijk van de levenden 

blijmoedig verkregen
Leven het spiegelbeeld door foto’s 

zo prachtig heeft dat aan  
jou gelegen

Weggewaasd al vergaan,  
doch de filmbeelden enkel  

doen jou 
eeuwigheid bestaan

Wie wil zal en mag weten  
hoe slecht hoe mooi het leven  

toch is gegaan.
Leven je komt en je gaat oneindig 

en oprecht ben je immers  
nooit verlegen
Leven geen el  

noch een enkel gram,  
aan jouw geheim valt moeilijk  

wat af te wegen
Het is het was, gelukkig blijft  

het door jouw kroos  
alsmaar voortbestaan

Hoe kan je denken te worden 
 vergeten, daarginds zien wij je 

 op het kerkhof staan. 

Jerry, 2020

Naves mentorschap, Zwolle
Aktiva, Hoogeveen
Regenboogkind, Hilversum

Een goed resultaat komt niet 
vanzelf. Gelijk heb je nooit, maar 
moet je krijgen. Bel ons als er 
doorgepakt moet worden!
 
Wij houden deze  
volgorde voor ogen:
1. Ken het recht
2. Ken het dossier
3. Verplaats je in je cliënt
4. Verplaats je in de rechter
5. Kies de juiste woorden
 
Wij behandelen alle soorten 
strafzaken en voeren de 
verdediging bij alle rechtbanken 
en hoven in het land. Op 
betalende basis, maar ook pro 
deo. 
 
Daarnaast staan wij u graag 
terzijde in procedures bij:
•  De beklagcommissie
•  De selectiefunctionaris
•  De RSJ
•  De rechter in kort geding

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

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

Jaap Brandligt

Amsterdam - Sommige dingen 
zijn wellicht oude meuk of oude 
opsmuk of hoe je het wilt noemen. 
Laten we het de vorm van een 
sprookje geven. Er was eens een 
tijd waarin – om het persoonlijk te 
maken – je – ik dus - een appeltje 
jatte bij de groenteboer om te 
hoek. Die bestond toen nog. Het 
zijn inderdaad oude tijden. De 
groenteboer kende je moeder, 
want die was daar klant en ging 
met hoge poten naar je moeder. 
Je kreeg op je donder. Nooit meer 
doen.
Het waren wat meer appels. Dat kan 
ook nog. De groenteboer kende de 
wijkagent en zei dat die vermaledijde 
lummel appels had meegenomen. De 
wijkagent riep je bij zich. Je kreeg op 
je falie. In het ergste geval moest je je 
woensdagmiddag op het politiebureau 
melden. Kreeg je daar op je falie en 
moest je iets van strafregels schrijven. 
Wat een tijden waren dat. Je was niet 
meteen een crimineel, want het 
hoorde misschien wel bij de leeftijd. 
Natuurlijk mocht het niet, maar in een 
tolerante samenleving kreeg het 
gedrag een plaats. 

Boefjes
Nu doe je hetzelfde bij de supermarkt. 
En als het geen appels zijn, is het mis-
schien een lipstick. Dat wordt gesig-
naleerd. Kom jij maar mee jongetje of 
meisje. De politie wordt gebeld. Je 
gaat mee in de boevenwagen. Naar 
het bureau. In een cel. Als je pech 
hebt een nacht of langer. Je ouders 
mogen niet bij je langs komen. Dat is 
een wereld waarin we niet willen 
leven. Dat besef breekt door bij de 
Raad voor Strafrechttoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ). En ook bij 
sommige mensen bij het Openbaar 
Ministerie en de politie. Eindelijk 
lijkt te gaan gebeuren waar Defence 
for Children al geruime tijd voor 
pleit. Het is wel jammer dat dat moet 
met verwijzing naar het 

VN-Kinderrechtenverdrag. Ze komen 
tot de conclusie dat er nog veel te ver-
beteren valt voordat kindgericht 
verdrag voldoet aan de vormen van 
dat VN-verdrag. Dus een wetswijzing 
die ertoe leidt dat minderjarigen 
minder lang in een cel komen te 
zitten, niet dezelfde behandeling als 

volwassenen, geen intimidatie of 
geweld. Wat een wereld waarin kin-
donvriendelijk gedrag jarenlang de als 
normaal ervaren norm is geweest en 
deels nog is. Maar er is beweging. Op 
een paar fronten tegelijk. De politie in 
IJsselland is om, lezen we op het 
nieuws van RTV Oost. Niet overal, 
maar in Twente wel. Ze sluiten daar 
geen - wat heet - boefjes meer op voor 
kleine vergrijpen. Waarom niet toe-
spreken - streng uiteraard - in plaats 
van opsluiten?

Reprimandegesprekken
Daarmede keren oudere tijden terug. 
Nicole Olbetz van dat district verhaalt 
dat er meer dan honderd zogeheten 
reprimandegesprekken zijn gevoerd 
en dat niemand weer in de fout 
gegaan is. Na de melding dus niet met 
de boevenwagen naar de cel, maar 
naar huis. Het Openbaar Ministerie is 
blij met het advies van de RSJ. ‘We 
moeten minderjarigen niet opsluiten,’ 
zegt parketsecretaris Jeannette de 

Vries. Niet langer een kind van elf dat 
een rolletje drop jat samen met een 
moordenaar in een cel. Wie dat ooit 
normaal heeft gevonden en zelfs nog 
steeds normaal vindt, want in Oost-
Nederland heet het een pilot, moet 
toch eens bij zichzelf te rade gaan.  
De RSJ raadt dat bij zichzelf te rade 
gaan in ieder geval minister 
Grapperhaus aan. Houdt minderjari-
gen zo min mogelijk vast en zo kort 
mogelijk. Niet in een politiecel, maar 
thuis of in een kleinschalige voorzie-
ning of desnoods in een Justitiële 
Jeugd Inrichting (JJI). Het belang van 
het kind moet daarbij leidend zijn. Als 
het niet anders kan dan de cel – en 
soms is dat zo – zorg dan voor een 
goede bejegening en pas cellen aan, 
zodat ze voor kinderen minder gruwe-
lijk worden. Wie wel eens in zo’n cel-
letje heeft gezeten, weet hoe 
gruwelijk dat is. 
Het komt erop neer dat de RSJ geen 
inverzekeringstelling wil tenzij dat 
absoluut noodzakelijk is. En binnen 
24 uur als er dan toch naar een poli-
tiecel gegaan moet worden een besluit 
tot invrijheidstelling dan wel voorlo-
pige hechtenis. Deze terugkeer naar 
normale tijden moet toch niet zo inge-
wikkeld zijn. Een wetswijziging, want 
dat is nodig om naar normale tijden 
terug te keren, moet toch politiek een 
fluitje van een cent zijn. Grapperhaus 
kom op. Doe het.

Je bent 13 jaren oud. Je jat een appel en gaat de cel in

‘We moeten minderjarigen 
niet opsluiten,’zegt OMparket
secretaris Jeannette de Vries

Geen boefjes meer opsluiten voor kleine vergrijpen.

Wie wel eens in 
zo’n celletje heeft 
gezeten, weet 
hoe gruwelijk dat 
is

In het ergste 
geval moest je je 
woensdagmiddag 
op het politie-
bureau melden

HUMOR OM TE LACHEN

Koosnaampjes

Een ouder echtpaar nodigde  
de buren uit om te komen eten. 
Telkens als de oude man zijn 
vrouw iets vroeg, begon hij met 
‘schat’,’ lieveling’, ‘duifje’, 
‘honnepon’ enzovoorts.  
De buren waren onder de 
indruk, want het echtpaar was 
al bijna zestig jaar getrouwd. 

Toen de vrouw even naar de 
keuken was, zei de buurman 
tegen de man: “Ik vind het zo 
mooi dat u uw vrouw na al die 
jaren dat u getrouwd bent, nog 
steeds koosnaampjes geeft.’  
De oude man boog zijn hoofd. 
‘Om eerlijk te zijn, ik kan al 
tien jaar niet meer op haar naam 
komen.’
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Post uit de bajes

Het opladen van een postkoets. Tekening: Pieter van Loon. 1842.  
Rijksmuseum Amsterdam.

Forensica, Hengelo
Jurcoach, Nijkerk

Adverteren in deBonjo brengt u in de bajes

VERBODEN TE COMMUNICEREN
Amsterdam - Het is gedetineerden 
verboden te communiceren met 
de pers. Dus ook met deBonjo, de 
krant van Bonjo. Dat brengt de 
redactie soms in een spagaat. Gaan 
we iets schrijven zonder dat bij de 
betreffende bajes af te checken 
of gaan we eerst checken of het 
verhaal klopt en dan pas publice-
ren. Dat dilemma geldt voor wat 
we hier vertellen. De wens om het 
waarheidsgehalte na te gaan bij 
de betreffende bajes werd gefrus-
treerd doordat bij een telefonisch 
contact meteen op tafel kwam 
dat betrokkene geen contact met 
de pers mocht hebben. Nog niet 
zo lang geleden was er een inci-
dent in Heerhugowaard toen een 
gedetineerde meewerkte aan de 
Prison Show hij richting isolatiecel 
werd geduwd. Dat willen we gede-
tineerden niet aan doen. Dus een 
ongechecked verhaal waarvan wij 
denken dat het waar is.

Directie moeten voorbeeld geven bij 
zelfredzaamheid’ 
‘Naar aanleiding van een eerdere 
publicatie in deBonjo van februari 
2018 waarbij was bepaald door de 
commissie van toezicht dat het volgen 
van de cursus ‘Kiezen voor verande-
ring’ in strijd is met de onschuldver-
onderstelling van gedetineerden in 
voorlopig hechtenis en ik hem toch 
moest volgen van de directeur, besloot 
ik mijn klacht voor te leggen aan de 
Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugd bescherming (RSJ). Die stelde 
mij ook in het gelijk.
Nu we bijna twee jaar verder zijn, 
moet ik vaststellen dat de directie van 
de Zaanbajes maling heeft aan uit-
spraken van de commissie van toe-
zicht dan wel de RSJ. Ik moest terug 
naar het basisprogramma. Ik moest de 
cursus opnieuw volgen, hoewel – en 
dat moet nog gezegd worden – ik die 
nooit eerder had gevolgd.
Dus opnieuw naar de commissie van 

toezicht. Na overleg met de rechtbank 
heb ik besloten de last te dragen die 
me werd opgelegd. Lastig vind ik wel 
dat de directeur zich niks aantrekt van 
uitspraken van zijn eigen commissie 
van toezicht en de RSJ. Dat zou ik 
anders verwachten. Ingewikkeld vind 
ik dat de dreiging op tafel ligt, dat als 
ik niet meewerk dat dan mijn re-inte-
gratie niet aan de orde zou komen. Ik 
zou geen ‘extra’ krijgen, zoals dat dan 
heet. 
Als je de status ‘gepromoveerd’ hebt 
behaald in een Huis van Bewaring 
door goed gedrag te showen aan de 
directie dan ga je naar de gevangenis 
met groen. Als je dan zonder enige 
aanleiding weer moet gaan basissen 
dan werkt dat niet echt bemoedigend. 
Laat de directies het voorbeeld geven 
bij het stimuleren van zelfredzaam-
heid en bemoedigen. Wat mij over 
komen is, werkt daar niet aan mee’. 

Naam inzender bij redactie bekend.

Eten, de winkel 
en nog zo wat
Toon Greven en  
Dirk Weststrate

Ten eerste: De zwarte bak voedsel (of 
hoe je dat noemen wilt). Er wordt steeds 
meer weggegooid. Omdat het niet eet- 
baar is. Er zit geen voeding in zo’n 

‘POMPE KLINIEK ZEELAND LAAT NIET ROKENDE BEWONERS STIKKEN’
Zeeland (Noord-Brabant) - De long 
stay-afdeling van de Pompe Stichting 
in Zeeland laat ondanks uitspraken van 
de commissie van toezicht en de Raad 
voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ) de niet-
rokende bewoners in de rook van 
rokende bewoners verblijven. Dat 
terwijl de ‘kwaliteit van het leven’ er 

hoog in het vaandel staat. Bij de RSJ 
zei de juridische medewerkster van de 
Pompe Stichting dat ik de wet achter 
me heb staan. Ook de directie geeft toe 
dat de afzuiging op de kamers onvol-
doende is. Men weigert echter de aan-
passingen te doen, terwijl er een 
eenvoudige en goedkope oplossing is 
om de overlast in ieder geval sterk te 

verminderen. Roken met de deur open 
is niet toegestaan, maar deze regel 
wordt met voeten getreden.
Omdat de uitspraken niet tot verbete-
ringen hebben geleid, heb ik me 
wederom bij de RSJ gemeld. 
Uitspraken van de RSJ zijn immers 
jurisprudentie en dus gelijk aan rech-
terlijke uitspraken. De RSJ verwees 

mij echter terug naar de commissie van 
toezicht die hierop een tussenuitspraak 
deed. Daarna heb ik van hen niets ver-
nomen. Ook niet-rokend personeel 
heeft bij wet recht op een rookvrije 
werkplek. Regels omtrent het rookbe-
leid worden niet nageleefd en de 
papieren sancties worden niet uitge-
voerd. Hierdoor komt er rook in de 

gezamenlijke ruimtes die bij wet rook-
vrij horen te zijn. Deze ruimtes (de 
gangen en de gezamenlijke woonka-
mer/keuken) zijn niet voorzien van een 
afzuiging. 

Naam bij de redactie bekend.

zwarte bak. We zitten al vast. Dat is 
onze eigen schuld. Zo zegt men dat. 
Maar het voedsel voor je gestel mag 
toch wel goed zijn? Uit ervaring is er 
meer rust in de gevangenis als er vers 
eten is. Ten tweede: Van € 3.04 per dag 
eten kopen bij De Spar. Je betaalt € 3.00 
per week voor de tv. Voor de mensen die 
roken kost het € 8.00 per week. Dan 
blijft er € 4.00 euro over. Dat is niet 
genoeg om zelf te koken. En als je zelf 

kan koken, moet je dat in een magnetron 
doen. Maar een complete maaltijd in een 
magnetron maken, is ook niet gezond.
Een goede keuken zou een must zijn. 
Het is moeilijk te begrijpen hoe er over 
gevangeniseten wordt gedacht. Het voed- 
sel dat je tot je moet nemen, moet toch 
heerlijk zijn en een voldaan gevoel 
geven. Het menselijk lichaam is door 
God gegeven. En daar moeten we zuinig 
op zijn. Dus vers eten is belangrijk voor 

een goed gestel. Dat we hier zijn, is onze 
eigen schuld. Maar slecht eten is niet 
onze schuld. Het is gewoon onmenselijk 
hoe er met gevangenen wordt omge-
gaan. Er wordt zoveel eten weggegooid, 
omdat het niet te eten is. 

De Sparwinkel
Daar kunnen we bestellen. Als we daar 
geld voor hebben. Niet werken geen  
€ 3,04 per dag. Dan moet je eten wat je 

krijgt. De winkel wordt duurder. En de 
winkellijst wordt steeds korter. Eerst zes 
lijsten en nu nog vier. En als je dan ook 
nog niet complete bakken met bami of 
nasi kan kopen bij De Spar. Wat is dat 
voor winkel? Voor de gevangenis moet 
dat een goedkope winkel zijn (Lidl). Of 
die € 3,04 wat omhoog doen. Dat het 
voor iedereen wat makkelijker wordt. 

Zie ook pagina 1 en 5
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Themis Monchique (P)
Total Training Service (TTS) Breda
Vereniging Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden, Alkmaar 

Advocatenkantoor Groenendijk
strafrechtadvocaten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meer en meer fouten gerechtshoven blijven zonder gevolg 

STEEDS MEER CASSATIEZAKEN STRANDEN BIJ 
SELECTIE AAN DE POORT

Dirk Daamen

het recht ‘onbestraft’ blijven.

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

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

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

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

Rol advocaat beperkt 
bij verhoorbijstand
Van de redactie

deBonjo 11-nr4 augustus 2016.indd   20 25-07-16   12:31

oplossing is een herzieningsverzoek 
en een advocaat inschakelen, zodat 
het bij de Raad voor 
Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ) onder de 
aandacht komt.
Hebben ontkennende gedetineerden 
geen rechten? Er zijn mensen die 
onschuldig vastzitten en moeten 
vechten, jaar na jaar om hun onschuld 
te bewijzen, waar ze ook nog worden 
tegengewerkt door justitie. Nu mag je 
vechten voor je verlof. Wanneer houdt 
dat op. Het kost mij veel stress, licha-
melijk en geestelijk, heel veel. Iedere 
keer weer hop, stress en dan weer 
teleurstelling. Waarom word ik nog 

inschatten. Na een lange onterechte 
gevangenisstraf moet je toch voorbe-
reid zijn op terugkeer in de maat-
schappij. Alles is veranderd en je 
krijgt niet de kans om stap voor stap 
te wennen aan het ‘buitenleven’. Je 
bent groenplus (zeer goed gedrag in 
de bajes), hebt aan alles meegewerkt, 
geen drugs en alcohol gebruikt, geen 
schulden, verlofadres goedgekeurd en 
de gemeente heeft geen bezwaar. 
Alles voor niets, blijf maar lekker 
zitten tot je einddatum en dan met de 
vuilniszak naar buiten. Iedereen heeft 
toch recht om weer een plaats in de 
maatschappij te krijgen, waarom ont-
kennende gedetineerde niet. Enige 

Geachte redactie van deBonjo,

maart, Evertsoord 

Even een reactie op uw artikel ‘Elke 
gedetineerde koestert de wens om 
eerder vrij te komen.’ Dat gaat niet 
voor iedereen op. Ik als ontkennende 
gedetineerde mag en kom niet in aan-
merking voor een Beperkt Beveiligde 
Inrichting of een Zeer Beperkte 
Beveiligde Inrichting. Het openbaar 
ministerie adviseert negatief, de 
Penitentiaire Inrichting adviseert 
negatief. De selectieadviseur ook. 
En de reclassering geeft geen advies 
af, want ze kunnen geen risico 

HARTEKREET UIT P.I. TER PEEL
steeds gestraft en waarvoor? Je wilt 
verder met je leven en toch nog 
werken aan de toekomst, maar de 
hoop hiervoor wordt iedere keer de 
grond ingetrapt. Waarom zijn er ver-
schillen per PI? In een andere PI mag 
een ontkennende gedetineerde wel 
met verlof en een in een andere PI 
niet . Waarom verschil bijvoorbeeld 
tussen PI Vught en PI Roermond? 

K.J. van Leeuwen 
7916777 PI Ter Peel 

P.S. Is ZBBI een gunst? Gunfactor bij 
ontkennende gedetineerde is  
% procent.

Toen..
Toen ik bang was om in de  

steek gelaten te worden
Toen ik bang was voor onweer  

en bliksem
Toen ik alles wilde weten,  
maar geen antwoord kreeg

Toen ik belachelijk werd gemaakt
Toen ik dacht dat ik  

het zelf niet meer wist
Toen ik dacht dat anderen veel 

belangrijker waren
Toen ik dacht dat anderen  

slimmer waren
Toen ik dacht dat niemand  

me nodig had
Toen ik dacht dat ik niets  

goed kon doen
Toen ik dacht dat niemand  

me nodig had
Toen ik dacht dat ik mezelf  

niet kon liefhebben
Toen ik dacht dat het van mij  

allemaal niet meer hoefde
Toen ik dacht dat alles te laat was

Toen ik dacht dat het me  
allemaal veel te veel werd
Toen ik dacht dat niemand  

me meer wilde helpen
Toen ik dacht dat ik bijna  

bezweek onder de zware last
Toen ik dacht dat niemand me 

meer lief wilde hebben
Toen ik dacht dat het  
allemaal te laat was

Toen ik met deze zware 
last rond liep

Toen ik verlangde naar 
 een arm om me heen

Toen ik verlangde naar  
een arm om me heen

Toen ik verlangde naar  
een luisterend oor

Toen ik verlangde naar begrip
Toen ik me eenzaam,  

verlaten en alleen voelde
Toen ik verlangde naar  
geloof, hoop en liefde

Toen … toen … toen … toen
Toen kwam jij
Precies op tijd

Jij hebt me geloof gegeven
Jij hebt me hoop gegeven
Jij hebt me liefde gegeven

Jij hebt me verandert
Jij hebt me vergeven

Jij bent me nooit vergeten
Jij bent er nog steeds

Ik hou van jou

Jan van Asselt februari 2020

Telefonisch via 0900-8844

AANGIFTE DOEN MOET ALTIJD KUNNEN
Den Haag - Indien gedetineerden 
aangifte willen doen, moet de 
directeur op grond van zijn zorg-
plicht 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 re-integratiecentrum om 
daar, onder begeleiding van de mede-
werkers 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 compu-
ters 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. 

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. 

RSJ, 20 november 2013, 13/1382/GA 
Belastingdienst en reclassering (als 
instelling) zijn geen geprivilegieerde 
instanties. Niet gebleken dat het voor 
klager, ten behoeve van een aangifte, 
noodzakelijk was de politie te bellen. 
Immers, een Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaar (BOA) is naar 
de inrichting gekomen. Beroep 
ongegrond. 

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 zelfstan-
dig aangifte te doen, de medewerking 
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 geble-
ken is dat klager de mogelijkheid is 
ontnomen aangifte te doen. Beroep 
voor het overige ongegrond. 

RSJ, 26 juli 2013, 13/1593/GA 
Van directeur had grotere inspanning 
mogen worden verwacht om klager 
ten spoedigste aangifte te kunnen 
laten doen van mishandeling door een 
medewerker van de parketpolitie. 
Directeur is tekortgeschoten in zijn 
zorgplicht. Beroep en beklag gegrond. 
Tegemoetkoming € 25,- 

Bron: Kenniscentrum commissies 
van toezicht
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- is de bagage te controleren, de medi-
catie en het vervoerbewijs samen met 
de vreemdeling nog voor het vertrek 

naar de luchthaven. Dat voorkomt 
stress bij het boarden als blijkt dat dat 
allemaal niet op orde is. Een andere 

Meneer A. zit sinds drie maanden in het Detentiecentrum in de Maasstad. Dit is een tekst van hem. Die beschrijft hoe het toegaat in het Detentiecentrum Rotterdam. Noem het een sfeerplaatje.

EEN BLIK OP HET DAGELIJKS LEVEN IN EEN VREEMDELINGENCEL
Rotterdam - ‘Het is bijna 21.45 uur en 
de deur van de cel is net op slot 
gegaan zoals elke avond. Er is niks 
speciaals, want het dagprogramma is 

beperkt. Alleen wachten en het aantal 
dagen en weken aftellen, want voor 
iedereen die hier vastzit, geldt dat hoe 
meer dagen voorbijgaan achter de 

tralies, hoe groter de hoop voor vrijla-
ting. De volgende dag gaat de deur 
open rond 7.00 uur en ik ben (zoals 
elke dag) rond 8 uur wakker om koffie 
met melk te drinken. Daarna neem ik 
een douche om de stress te verminde-
ren, want door de klap van mijn 
ongeluk slaap ik weinig. Soms drie of 
vier uurtjes door de pijn in mijn nek, 
hoofd en schouder. Ik hoop op een 
behandeling in het ziekenhuis later, na 
mijn vrijlating. Misschien komt de 
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 
morgen op bezoek in het 
Detentiecentrum Rotterdam. En nee, 
het gaat niet over een Digitale TV 
maar de Dienst Terugkeer en Vertrek 
van de IND. Ze gaan kijken of ze 
meer informatie kunnen vinden over 
mij die hen kan helpen met een plan 
voor mijn uitzetting. Eén keer per 
maand komt er iemand van de DT&V 

langs. De laatste keer toen zij hier 
waren, hoorde ik dat ik hier zes 
maanden zal zitten en dat dit ook 
langer kan zijn, omdat ik volgens hen 
niet meewerk aan mijn uitzetting. 
Vandaag had ik geen zin om te 
sporten, want de fitnesszaal bestaat uit 
twee kleine zalen waar in totaal 24 
personen kunnen sporten. Iedereen 
komt op hetzelfde moment, 80 
mensen willen dan sporten. Soms 
moet je een uur wachten tot er een 
plek vrij is om te kunnen sporten. Ook 
bij andere activiteiten (playstation, 
pooltafel) is dit het geval.’

Marteling
Het leven is hier veel te somber. Het 
eten is meestal uit de diepvries, er zijn 
minder groenten en slechts weinig 
fruit: een klein appeltje of sinaasap-
peltje per dag, geen verse melk en de 

koffie is de goedkoopste oploskoffie 
ter wereld. Om in de winterdagen te 
kunnen douchen, moet je voor 9.30 
uur of na 22.00 uur douchen om warm 
water te hebben, anders komt er lauw 
of koud water uit de kraan van de 
douche.’
‘Voor mij voelt mijn tijd in vreemde-
lingendetentie als een marteling. Hier 
in 2020 in Europa maar ook in 
Nederland speelt zich hetzelfde scena-
rio af. Mensen in vreemdelingende-
tentie hebben veel stress en leiden aan 
depressies door het regime. Mensen 
kunnen hier vastzitten tot achttien 
maanden en alleen omdat zij geen 
verblijfsvergunning hebben.’

Bron: meldpunt 
vreemdelingendetentie

Nog veel te verbeteren bij uitzetten van vreemdelingen

VREEMDELINGEN NIET ALS CRIMINELEN BEHANDELEN, 
WANT DAT ZIJN ZE NIET
Jaap Brandligt

Utrecht - De Stichting Landelijk 
Ongedocumenteerden Steunpunt 
(LOS) is nagegaan hoe er wordt 
omgegaan met vreemdelingen in 
vreemdelingenbewaring en wel 
vooral als ze eruit moeten, het land 
uit. De bevindingen zijn in een rap-
portage ‘Humaniteit in het terug-
keerproces. Zicht op uitzettingen’ 
samengevat. Het is geschreven op 
basis van verhalen van mensen 
die uitgezet zijn dan wel waarvan 
geprobeerd is ze uit te zetten. Het 
gaat over vijftien verhalen.
Een grote gemene deler van de bevin-
dingen is dat de uit te zetten 

vreemdelingen zich behoorlijk 
gestresst voelen tijdens en rondom 
hun uitzetting. Ze krijgen weinig 
informatie. Dat is behoorlijk in strijd 
met zorgvuldigheid en humaniteit, 
concludeert de Stichting LOS. Het 
helpt ‘als vreemdelingen worden geïn-
formeerd over het proces en goed 
kunnen communiceren met de uitvoe-
rende diensten’. ‘Zo nu en dan lijkt het 
alsof de uitvoerende actoren deze 
norm uit het oog verliezen’.
Het is geen geheim dat gedwongen 
uitzettingen niet altijd goed verlopen. 
Daarvoor zijn klachtenprocedures, 
maar die kennen de vreemdelingen 
vaak niet en die worden ze ook niet 
van tevoren verteld. Het LOS noemt 

dat een gemiste kans. Want ‘de klach-
tenprocedures zouden moeten funge-
ren als middel om verbeteringen met 
betrekking tot de huidige uitvoering 
van gedwongen uitzettingen’ te 
krijgen. 

Logisch toch?
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie 
heeft wel een serie aanbevelingen om 
de zaak beter te krijgen. Het zijn soms 
heel simpele, zoals deze voor de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI): 
maak vreemdelingen ruim voor het 
vertrek wakker. Ze moeten zich 
kunnen aankleden, kunnen wassen en 
ze moeten kunnen ontbijten. Een 
andere heel simpele - weer voor DJI 

Alleen afwachten en dagen en weken aftellen.

'Voor mij voelt 
mijn tijd in 
vreemdelingen-
detentie als een 
marteling'

heel herkenbare is: maak de transport-
bus veiliger en comfortabeler. De 
betrokken persoon wordt in het busje 
in cellen geplaatst. Geen gordels, geen 
airbags. Klein en van ijzer, die cellen. 
Met geboeide mensen die zonder riem 
bij hard remmen dwars door het busje 
heen gaan. De marechaussee wordt 
aangeraden aandacht te hebben voor 
de vreemdeling en met hem of haar 
humaan om te gaan, Hij moet zich niet 
als een crimineel behandeld voelen, 
want dat is hij niet. Dat hij voldoende 
eten en drinken moet hebben tijdens 
wachttijden, lijkt logisch, maar is het 
klaarblijkelijk niet.

Advocaten

Hét TBS-kantoor 
van Nederland

Advocaten
in TBS en strafzaken

mr. Abdel Ytsma
06–1500 5085 

mr. Jan-Jesse Lieftink
06–31633496

Tel: 085–401 2954
www.bureauTBS.nl
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openbaar ministerie weigert de te veel 
in voorarrest gezeten dagen met de 
openstaande straf te verrekenen. Hij 
dagvaardt daarom de Staat en vordert 
in kort geding dat de tijd die hij te 
veel in voorarrest heeft doorgebracht, 

bij de tenuitvoerlegging van de voor-
waardelijke straf geheel in mindering 
zal worden gebracht. Deze procedure 
loopt nog ten tijde van dit schrijven. 
Volgens Raymon moet het openbaar 
ministerie – op grond van de bijzon-
dere omstandigheden in zijn geval – 
de tenuitvoerlegging stopzetten. Als 
het recht zegeviert, komt hij dan deze 
zomer vrij. Zijn vriendin zal daar niet 
op wachten. Zij heeft het contact met 
Raymon reeds verbroken. Hij heeft 
het huurcontract van hun huis moeten 
opzeggen. 
Raymon zal nooit berusten in dit 
resultaat. Hij wil gerechtigheid, maar 
bovenal voorkómen dat ook medege-
detineerden op deze manier onnodig 
lang moeten vastzitten.

David Dekker is strafrechtadvocaat.

GA VOOR 
SPOED NAAR 

www.strafzaken.nl
Tel. 073 610 2005, 

voor gedetineerden 
0800-1001. 

Iets te melden? Stuur het naar Bonjo!

Reclasseerder Iriszorg laat het totaal afweten

HET VERHAAL VAN RAYMON: 
‘52 DAGEN ZITTEN; GRATIS EN VOOR NIETS!’
David Dekker

Almere - Elke gedetineerde koes-
tert de wens om eerder vrij te 
komen. Zo ook Raymon. Hij heeft 
een lange gevangenisstraf van 
negen maanden gekregen, in 
hoger beroep, voor een woningin-
braak. Naast die zaak loopt dan 
nog de tenuitvoerlegging van een 
voorwaardelijk opgelegde gevan-
genisstraf, van zes maanden. Hij is 
het niet eens met de veroordeling; 
hij zegt onschuldig te zijn. De zaak 
ligt daarom nog bij de Hoge Raad 
als zijn negen maanden gevange-
nisstraf erop zitten: op 6 oktober 
2019. 
In de penitentiaire inrichting (PI) in 
Zutphen staan daarom alle lichten op 
groen. Hij spreekt meerdere medewer-
kers, waaronder nota bene zijn eigen 
casemanager, die zijn einddatum 
bevestigen. Zijn verlofaanvraag wordt 
afgewezen, omdat de verlofdatum te 
dicht bij de dag van zijn invrijheids-
stelling zou liggen.
De reclassering, IrisZorg, komt gedu-
rende zijn hele detentieperiode niet bij 
hem langs, ook niet wanneer hij 
vraagt om begeleiding en hulp bij 
huisvesting, omdat zijn straf er bijna 
opzit. En ook zijn aanvraag voor een 
betalingsregeling voor een identiteits-
kaart wordt afgewezen, omdat hij bin-
nenkort zelf daarvoor langs het 
gemeentehuis kan, aldus de 
Penitentiaire Inrichtring. 

Lege handen
Het is die zondagochtend als Raymon 
denkt dat hij naar buiten mag. Zijn 
vriendin wacht op hem; hij heeft haar 
tijdens een eerder verlof ontmoet. Hij 
heeft, vanuit detentie, samen met haar 
een huis buiten geregeld. Via de 
gemeente heeft hij bijzondere bijstand 
aangevraagd, zodat hij zijn inboedel 
kan bekostigen. En hij heeft de eerste 
maand huur bij elkaar weten te sprok-
kelen. Hij kan zó intrekken. Zijn re-
integratie en resocialisatie stralen hem 
tegemoet. Het loopt echter anders. 
De Hoge Raad heeft dan namelijk nog 
geen (definitieve) uitspraak gedaan in 
de zaak van Raymon en dus loopt zijn 
voorlopige hechtenis door. Dat zegt 
de wet nou eenmaal, zo krijgt hij te 
horen van de afdeling Detentie & 

Re-integratie in Zutphen. Ondanks dat 
zijn straf erop zit, blijft hij die 
ochtend dus ‘gewoon’ zitten. Zijn 
vriendin wacht tevergeefs op hem. 
Raymon wordt uiteindelijk pas op 
woensdagmiddag 27 november 2019 
door het Gerechtshof in Arnhem, op 
zijn verzoek, vrijgelaten in deze zaak; 
52 dagen later. Vrijlating lag óók 

Corona is je lot. (Cartoon: Fares Garabet) 

Zijn vriendin 
wacht tevergeefs 
op hem

Hij heeft dan wel 
veel te lang in 
voorarrest  
gezeten; gratis 
en voor niets

volgens het Gerechtshof ‘in de rede’. 
Hij heeft dan wel veel te lang in voor-
arrest gezeten; gratis en voor niets. 
Raymon vindt dit – logischerwijs – 
onredelijk en verzoekt het openbaar 
ministerie om verrekening. Hij wil dat 
de 52 te veel in voorarrest gezeten 
dagen worden afgetrokken van de 
straf, die dan nog openstaat: zes 
maanden. Het openbaar ministerie 
gaat hier echter niet in mee. Volgens 
het OM is verrekening simpelweg niet 
mogelijk, omdat daar geen wettelijke 
grondslag voor bestaat. Anders 
gezegd: de wetgever heeft nooit nage-
dacht over het bijzondere geval van 
Raymon. En waar een adviseur van de 
Hoge Raad in 2008 nog de mogelijk-
heid tot verrekening voorstelde, was 
het de hoogste rechter in Nederland 
zelf, een jaar later, die dat idee van de 
baan veegde. Raymon staat daarom 
met lege handen. 
Voor de oplettende lezer staat dan in 
veel gevallen nog de mogelijkheid 
open tot schadevergoeding. Iemand 
die – onterecht – heeft vastgezeten en 
wordt vrijgesproken, heeft immers 
ook recht op een schadevergoeding. 
Echter, voor het gedeelte van het 
voorarrest dat de opgelegde gevange-
nisstraf overschrijdt, is dat (weer) niet 
het geval. Ook hier vangt Raymon dus 
bot. 

Contact verbroken
Raymon zal niet berusten vóórdat hij 
zijn gelijk heeft gehaald. Het 

OPROEP
Wie wil praten over overwinnen van 'tegenslag'?

Utrecht - Wat is de veerkracht van ex-gedetineerden? Het antwoord daarop 
gaat ik binnenkort onderzoeken en vastleggen in mijn eindscriptie. Die ga ik 
maken voor mijn bachelor Humanistiek aan de Universiteit voor Humani- 
stiek in Utrecht.  Ik ben geïnteresseerd in mechanismes van veerkracht die 
van invloed kunnen zijn op het overwinnen van een ‘tegenslag’. Veerkracht 
houdt dus grofweg in: hoe elk individu omgaat met het overwinnen van een 
tegenslag om vanuit daar verder te gaan met zijn of haar leven. Als er meer 
inzicht is in de mechanismes van veerkracht van ex-gedetineerden, kan de 
nazorg hierop zinvol inspelen. Uit het magere aantal wetenschappelijke 
onderzoeken die er gedaan is naar zingeving en betekenisgeving van gedeti-
neerden, blijkt dit een erg belangrijk en vaak over het hoofd gezien onder-
werp waar mensen in/uit detentie mee te maken hebben. Het kan helpen  
zijn of haar eigen kracht mogelijk terug te vinden en/of aan te spreken.
Humanistiek is een universitaire studie die de ‘humanisering van de samen-
leving’, en ‘zingeving’ centraal stelt. Dit zal dus het kader zijn van waaruit ik 
mijn onderzoek doe.Ik zoek een aantal respondenten voor een gesprek over 
wat veerkracht betekent voor ex-gedetineerden en hoe ze hun veerkracht 
hebben ingezet in/na detentie. Zo hoop ik meer inzicht te krijgen in mecha-
nismes van veerkracht in ruil voor een (hopelijk) zinvol gesprek voor hun.

Informatie: Yara Bodegraven 06-39313039

Van de redactie

Amsterdam - Er wordt veel geklaagd 
over het functioneren van casemana-
gers. Maar er komen soms ook signalen 
van voortreffelijk functionerende case-
managers. Bonjo ontving van een 

ZEG EENS WAT OVERDE CASEMANAGERS
gedetineerde een oproep aan andere 
gedetineerden om Bonjo te berichten 
over het functioneren van de casemana-
gers. Daar verlenen we graag onze 
medewerking aan.
Schrijf ons als je wat te vertellen hebt 
over casemanagers. Het mogen mooie 

Oproep aan de gedetineerden

en minder mooie verhalen zijn. Wellicht 
kun je via bevriende mensen dat via 
email doen. Of telefonisch. Dan noteren 
we je verhaal. Richt je tot Bonjo.

Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam 
info@bonjo.nl / 0800 3334446
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Ontsnappingspoging heeftoverdui-
delijk consequenties.

STRIP VAN SEBASTIAAN

Minister Dekker wil straffen opleggen, advocatuur vindt dat niet nodig

NOG IS ONTSNAPPEN NIET STRAFBAAR, MAAR ERBIJ 
HELPEN WEL
Nikki Alberts

Den Haag - Het jaar 2020 staat nu 
al bekend als het jaar van de ont-
snappingspogingen. Omar L. pro-
beerde in januari uit te breken uit 
de PI Zutphen, aldus verschillende 
media. Vaststaat in ieder geval dat 
van een gedetineerde een ontsnap-
pingspoging is verijdeld. Op het 
terrein van de gevangenis stond 
een bus in brand. Later bleek het 
te gaan om een georganiseerde 
poging om een gedetineerde te 
bevrijden. 
Omar L. werd zo snel mogelijk overge-
plaatst naar de Extra Beveiligde 
Inrichting (EBI) in Vught. In januari 
2020 is ook Dino S. overgeplaatst naar 
PI Vught omdat er een vermoeden was 
vanuit Justitie dat hij een ontsnappings-
poging zou doen in de PI 
Heerhugowaard. Zijn advocaten zijn in 
beroep gegaan tegen de overplaatsing, 
omdat zij menen dat er geen enkel 

bewijs was voor deze plannen. Ook 
eerder al, in 2017, werd een poging 
gedaan om met een helikopter te ont-
snappen uit de PI Roermond. Deze heli-
kopterontsnapping haalde uitgebreid het 
nieuws. Een ontsnappingspoging heeft 
voor een gedetineerde overduidelijk 

consequenties. Allereerst is de kans op 
voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) 
verspeeld. Bij Omar L. en Dino S. werd 
daarnaast al duidelijk dat zij direct zijn 
overgeplaatst naar een andere richting. 
Dit is een extra beveiligde inrichting 
waar de regels een stuk strenger zijn. 
Los van de ontsnappingspoging an sich 
kan ook worden gedacht aan wat er 
gebeurt tijdens deze poging. Het kan 
zijn dat andere mensen zijn bedreigd 
om dit mogelijk te maken of dat voor-
werpen van de PI zijn vernield. Daarvan 
is voor veel mensen bekend dat die mis-
drijven strafbaar zijn gesteld. Maar is 
het proberen te ontsnappen zelf 
strafbaar?

‘Poging’
Als een delict nog niet is voltooid, kan 
volgens de wet toch sprake zijn van 
strafbaar handelen. In Nederland wordt 
dan gesproken over een strafbare 
poging. De rechter kan een poging 
bewezen verklaren als sprake is van een 
begin van uitvoering van het voorgeno-
men misdrijf. Een poging tot inbraak 
kan bijvoorbeeld een strafbare poging 
zijn of een poging tot mishandeling. Bij 
een poging staat vast dat het delict nog 
niet daadwerkelijk is gepleegd. De wet 
spreekt dan van ‘nog niet voltooid.’ 
Een poging om te ontsnappen uit een 
gevangenis is op dit moment nog niet 
strafbaar gesteld door de wet. De reden 
daarachter is dat een gedetineerde niet 
hoeft mee te werken aan zijn eigen vrij-
heidsbeperking. Een ander helpen om te 
kunnen ontsnappen uit de gevangenis is 
daarentegen wel strafbaar op grond van 
artikel 191 van het Wetboek van 
Strafrecht. Hierin wordt onder meer 
bepaald dat de persoon die opzettelijk 
iemand helpt bij zijn zelfbevrijding, kan 
worden gestraft met een gevangenis-
straf van maximaal vier jaar of een 
geldboete van de vierde categorie. Een 
voorbeeld van behulpzaam zijn is als 
een persoon buiten de gevangenis met 

een auto staat te wachten om de gedeti-
neerde die ontsnapt te vervoeren. In 
2018 ontsnapte een gedetineerde uit de 
PI Rotterdam, locatie De Schie. Hij ver-
stopte zich in een vuilniszak en een 
tweede persoon reed de gedetineerde 
toen naar buiten op een karretje. Deze 
tweede persoon is toen vervolgd omdat 
hij behulpzaam was bij de ontsnapping 
van de gedetineerde.

Ondermijning
De minister van Rechtsbescherming, 
Sander Dekker, wil een ontsnappings-
poging wel graag strafbaar stellen. Hij 
vindt dat ontsnappen kan worden gezien 

Hij verstopte zich 
in een vuilniszak 
en een tweede 
persoon reed de 
gedetineerde toen 
naar buiten op 
een karretje

(Cartoon Fares Garabet)

als ondermijning van het gezag van 
Justitie. Daarnaast zorgt het volgens 
hem voor een gevoel van onveiligheid. 
Vanuit de advocatuur wordt daar nega-
tief op gereageerd. Zij vinden dat er 
geen sprake is van een probleem en dat 
deze strafbaarstelling daarom niet nodig 
is. Daarbij kan nog worden geconsta-
teerd dat er ook niet massaal sprake is 
van ontsnappings pogingen. 

Zie ook pagina 07

Nikki Alberts is voorzitter van het 
Juridisch Spreekuur Gedetineerden in 
Amsterdam.
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Een kunstwerk, 
tekening, songtekst 
of gedicht gemaakt?

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

Postbus 10109, 
1001 EC Amsterdam

Mandy Ortner: 'Nieuw wetsvoorstel is symboolpolitiek.'

Rechters kunnen altijd nog een lagere straf opleggen

NIEUWE WET VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
SYMBOOLPOLITIEK
Mandy Ortner

Den Haag / Maastricht - De Tweede 
Kamer heeft midden vorig jaar 
het wetsvoorstel ‘Straffen en 
beschermen’ van minister Sander 
Dekker van Rechtsbescherming 
aangenomen. Inmiddels ligt het 
wetsvoorstel ter behandeling bij 
de Eerste Kamer. Die heeft begin 
vorige maand het eerste verslag 
uitgebracht, waarover nu verder 
wordt gediscussieerd. Hoewel nog 
niet bekend is wanneer de wet in 
werking zal treden, is het goed 
om hem alvast tegen het licht te 
houden. 
Het doel van het wetsvoorstel is vooral 
om de duur van de voorwaardelijke 
invrijheidsstelling (v.i.) te verkorten. 
Op dit moment kan een gedetineerde 
in aanmerking komen voor v.i. 
wanneer hij of zij twee derde van de 
straf heeft uitgezeten. 
De wetgever wil nu de v.i. in geen 
enkel geval langer laten duren dan 

twee jaar. Een voorbeeld: wanneer 
iemand een gevangenisstraf krijgt 
opgelegd van achttien jaar, komt hij 
onder de huidige regeling na twaalf 
jaar in aanmerking voor v.i. Met de 
nieuwe regeling zou dat dus pas na 
zestien jaar zijn. 

Bezwaarmogelijkheid
Ook wil de wetgever het Openbaar 
Ministerie (OM) meer bevoegdheden 
geven. Op dit moment komt iedere 
gedetineerde in aanmerking voor 

v.i., tenzij er redenen zijn om de die 
achterwege te laten. Het OM moet nu 
nog een vordering indienen bij de 
rechtbank om de v.i. achterwege te 
laten. De rechter beslist dan op dat 
verzoek. Onder de nieuwe regeling zou 
het OM de bevoegdheid krijgen om te 
beslissen over het al dan niet achter-
wege laten van de v.i. Het OM zal met 
betrekking tot iedere gedetineerde 
moeten overwegen of deze in aanmer-
king komt voor de voorwaardelijke uit-
treding. De rechter zou dan bij deze 
beslissing geen rol meer spelen. Pas 
wanneer het OM zou besluiten om de 
v.i. achterwege te laten of uit te stellen, 
kan de gedetineerde een bezwaarschrift 
indienen bij de rechtbank. Naast de 
bezwaarmogelijkheid heeft een gedeti-
neerde voor één keer de mogelijkheid 
tot het doen van een verzoek om 
alsnog voorwaardelijk in vrijheid te 
worden gesteld, als de v.i. in eerste 
instantie niet verleend zou zijn. Deze 
mogelijkheid ontstaat echter pas zes 
maanden nadat de beslissing tot niet-
verlenen van de v.i. is gedaan. Het OM 
zou dan op dit nieuwe verzoek dienen 
te beslissen.Ook het verloop van de 
detentie zal door de nieuwe regeling 
veranderen. Momenteel kan een gede-
tineerde in het laatste deel van zijn 
straf in aanmerking komen voor deel-
name aan het Penitentiair Programma 
(PP). De gedetineerde kan dan met een 
enkelband buiten de Penitentiaire 
Inrichting (PI) verblijven. Door de 
nieuwe regeling wordt deelname aan 
het Penitentiair Programma alleen 
opengesteld voor gedetineerden die 
een gevangenisstraf hebben gekregen 
van minimaal zes maanden en maxi-
maal één jaar. In het geval een gedeti-
neerde een gevangenisstraf heeft 
gekregen die hoger is dan één jaar, zou 
hij niet meer in aanmerking voor deel-
name aan het Penitentiair Programma 
komen.

‘Pleegdatum’
De nieuwe v.i.-regeling zal alleen 
gelden voor gevangenisstraffen die 

worden uitgesproken en tenuitvoerge-
legd, nádat de nieuwe wet inwerking is 

getreden. De regeling geldt dus niet 
voor gedetineerden die momenteel een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf uit-
zitten. Dit kan anders zijn als een 
onherroepelijk gestrafte na inwerking-
treding in aanmerking wil komen voor 
een Penitentiair Programma. Zodra de 
wet in werking treedt komt een gedeti-
neerde volgens het overgangsrecht 
alleen nog in aanmerking voor deel-
name aan het Penitentiair Programma 
als de tenuitvoerlegging van die straf 
nog ten hoogste drie jaar na inwerking-
treding van de wet gaande is. Een 
gedetineerde die na de inwerkingtre-
ding van de nieuwe wet nog vier jaar 
moet uitzitten voordat zijn v.i. aan-
vangt, hoeft zich dus geen zorgen te 
maken over zijn v.i. Maar deelname 
aan het Penitentiair Programma zou 
voor hem niet meer mogelijk zijn. 

Ook wil de  
wetgever het 
Openbaar Minis-
terie (OM) meer 
bevoegdheden 
geven

Verdachten die momenteel nog in 
afwachting zijn van hun strafzaak 
kunnen er belang bij hebben dat deze 
wordt afgedaan vóórdat de nieuwe wet 
in werking treedt. De nieuwe regeling 
zal gelden voor alle veroordelingen die 
na de datum van inwerkingtreding 
worden uitgesproken. Ook als de 
´pleegdatum´ voor de datum van 
inwerkingtreding ligt. 

Straf verlagen
Natuurlijk is het voor advocaten van 
belang om de rechtbank te wijzen op 
de gevolgen die de wet voor de uit-
spraak zal hebben. De ontwikkeling 
dat gedetineerden op een later moment 
in aanmerking kunnen komen voor v.i. 
zou voor de rechter een reden kunnen 
zijn om de straf te verlagen. Als de 
rechtbank vindt dat een verdachte 
twaalf jaar effectief zal moeten zitten, 
zal hij na de inwerkingtreding geen 
achttien jaar, maar veertien jaar opleg-
gen. De laatste twee jaar zou de ver-
oordeelde voor v.i. in aanmerking 
komen. Ook als de v.i. afgewezen zou 
worden, kan de rechter vervolgens om 
een oordeel worden gevraagd. Op het 
eerste gezicht is dit nieuwe wetsvoor-
stel dus weer aan te merken als 
symboolpolitiek. 

Mandy Ortner is strafrechtadvocaat 
bij Penn advocaten.

De gedetineerde 
kan dan met een 
enkelband buiten 
de Penitentiaire 
Inrichting (PI) 
verblijven
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Jaap Brandligt

Den Haag - Soms doet de Raad 
voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ) boei-
ende uitspraken die op het eerste 
gezicht niet zo belangrijk zijn, 
maar als je beter kijkt, verstrek-
kende gevolgen hebben. Het 
gaat in dit geval om een zaak bij 
de beroepscommissie van de RSJ 
nadat de commissie van toezicht 
van Arnhem Zuid zelf het beklag 
niet had gehonoreerd. Waar ging 
het over?
De klager werd zonder dat hij het wist 
onderworpen aan een experiment in het 
kader van een afstudeerproject waarbij 
sinaasappelgeur in de penitentiaire 
inrichting is verspreid. Daarbij is hij 
blootgesteld aan een chemische sub-
stantie die door de luchtkanalen van de 
inrichting is verspreid. De directeur is 
ter zitting van mening dat de beklag-
rechter klager terecht niet-ontvankelijk 

heeft verklaard in zijn beklag omdat de 
geur op de gehele B- en D-afdeling – 
de betrokken afdeling is verspreid.
De directeur heeft toestemming 
gegeven aan een student om onderzoek 
te doen naar de gemoedstoestand van 
gedetineerden bij verspreiding van een 
sinaasappelgeur. De geur zou een 
(positieve) uitwerking op de gemoeds-
toestand hebben. Het onderzoek is – 
nog steeds de directeur - uitgevoerd in 
het belang van de gedetineerden. Uit 
eerdere onderzoeken bij andere doel-
groepen bleek dat de geur een posi-
tieve invloed kon hebben op de 

De beroepscommissie van de RSJ stelt 
vast dat klagers klacht betrekking heeft 
op de beslissing van de directeur om 
toestemming te verlenen aan een 
student voor de uitvoering van een 
onderzoek naar de gemoedstoestand 
van gedetineerden. Het beklag is 
daarmee gericht tegen een voor alle op 
klagers verblijfsafdeling verblijvende 
gedetineerden geldende algemene 
regel. Tegen een dergelijke algemene 
regel staat geen beklag open, tenzij 
sprake is van strijd met hogere wet- of 
regelgeving. Dat is dan ook de vraag: 
is er sprake van strijdigheid met hogere 
wet- en/of regelgeving? 

De beroepscommissie beantwoordt 
deze vraag bevestigend en overweegt 
daarbij dat conform het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en poli-
tieke rechten (IVBPR) niemand, 
zonder zijn in vrijheid gegeven toe-
stemming, mag worden onderworpen 
aan medische of wetenschappelijke 
experimenten. De directeur heeft in het 
onderhavige geval toestemming ver-
leend voor een wetenschappelijk expe-
riment. De beroepscommissie stelt vast 
dat klager niet is geïnformeerd over het 

Is er sprake van 
strijdigheid met 
hogere wet- en/
of regelgeving? 

STRIP VAN SEBASTIAAN

gemoedstoestand. Uitgesloten was dat 
de geur een negatieve invloed zou 
hebben. Mede gelet hierop heeft de 
directeur toestemming verleend voor 
het onderzoek. 

Niet-chemische substantie
Dit is van tevoren besproken met de 
Gedeco, de gedetineerdencommissie. 
Ook het personeel was ervan op de 
hoogte. De gedetineerden die hebben 
deelgenomen aan het onderzoek 
hebben van tevoren toestemming ver-
leend om mee te werken aan enquêtes, 
wetende dat er gedurende een periode 
iets zou gaan gebeuren dat te maken 
had met hun gemoedstoestand. Om 
objectieve resultaten te behalen is niet 
medegedeeld dat een sinaasappelgeur 
zou worden verspreid. De enquêtes zijn 
gedurende een periode van drie weken 
afgenomen en in een van die weken is 
de geur verspreid. De verspreide geur 
was afkomstig van een officieel geur-
bedrijf dat werkt met niet-chemische 
substanties. De geur is niet schadelijk 
voor mens en dier, zo blijkt ook uit de 
certificering. In het detentiecentrum 
Rotterdam is eenzelfde soort onder-
zoek uitgevoerd.

ware doel van het onderzoek en de 
wijze waarop dit zou worden uitge-
voerd. Klager heeft daardoor geen in 
vrijheid gegeven toestemming verleend 
voor dát onderzoek, zodat de beslissing 
van de directeur om de onderzoeker 
toestemming te verlenen voor het 
onderzoek in strijd is met het IVBPR. 
Het voorgaande klemt temeer omdat 
klager zich niet aan het experiment kon 
onttrekken

Het is interessant wat dit betekent voor 
andere onderzoeken in PI’s waarbij 
gedetineerden niet weten dat ze object 
zijn van een wetenschappelijk onder-
zoek, zeker waar het bijvoorbeeld 
voedsel- en sfeerexperimenten zijn. En 
daar zijn er meer van geweest. 
Sommige dingen kun je niet onderzoe-
ken als er openheid is over doel en 
wijze van uitvoering van het onder-
zoek. Interessante uitspraak dus.

Directeur handelde in strijd met internationaal verdrag

Sinaasappelgeuronderzoek in Arnhem Zuid

De geur is niet 
schadelijk voor 
mens en dier

HUMOR OM TE LACHEN

Brug

De Nederlanders vinden het na 
jaren uitlachen van de Belgen 
ook wel ‘s tijd worden dat de 
Belgen eens om ons kunnen 
lachen. Dus er ging een 
Nederlander naar Beatrix en 
vraagt aan haar of ze misschien 
een brug in de Sahara wilde 
bouwen, zodat de Belgen ons 
een lekker konden uitlachen. 
Beatrix vond dit wel een goed 
idee, dus ze laat een brug 
bouwen in de Sahara. Dus toen 
de brug klaar was gingen de 
Nederlanders naar de brug toe 
om zich te laten uitlachen. 
Stonden de Belgen daar op de 
brug te vissen!
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‘Gedetineerde heeft recht zich, mondeling of schriftelijk, tot de commissie van toezicht te wenden’

NIEUWE LOOT AAN DE BEKLAGMARKT: BEMIDDELING
Van de redactie

Den Haag - In het gevangeniswe-
zen is bemiddeling niet splinter-
nieuw, want in ‘iedere vergadering 
van de commissie van toezicht 
wordt mededeling gedaan van 
de grieven ter zake waarvan werd 
bemiddeld, de door de beklagcom-
missie behandelde klaagschriften, 
en de bijzondere opmerkingen 
waartoe zij aanleiding geven.’ In de 
praktijk ís dat bemiddeling door 
de maandcommissaris. Maar we 
krijgen nu ook geformaliseerde 
bemiddeling.
De wetgever vindt dat er te veel 
beklag- en beroepszaken zijn en veel 
van de klachten gaan over bejegening. 
Die komen, denkt de wetgever, in aan-
merking voor een minder formele 
klachtafhandeling dan de weg van een 
klaagschrift. De gedetineerde kan 
kiezen of hij een klaagschrift indient 
of een verzoek om bemiddeling doet. 
De voorzitter van de beklagcommissie 
kan een klaagschrift verwijzen ter 
bemiddeling, maar uiteindelijk bepaalt 
de gedetineerde of hij alsnog een 
beslissing wil op het oorspronkelijke 
klaagschrift. Bemiddeling zal geen 
oplossing voor alle kwalen zijn. Dat is 
te voorspellen.  Het onverzoenlijke is 
niet altijd te verzoenen. Doelmatige 
bemiddeling is bovendien niet alleen 
afhankelijk van de bevoegdheden en 
vaardigheden van leden van de com-
missie van toezicht, maar eist onder 
meer nog dat degene die in de bemid-
delingsprocedure namens de directeur 
optreedt, voldoende kennis van het 
betreffende probleem heeft en tenmin-
ste enige beslissingsmacht heeft.

Bemiddeling is een recht
‘De gedetineerde heeft het recht zich, 
mondeling of schriftelijk, tot de com-
missie van toezicht te wenden met het 
verzoek te bemiddelen ter zake van 
een grief omtrent de wijze waarop de 
directeur zich in een bepaalde aange-
legenheid jegens hem heeft gedragen 
of een bij of krachtens deze wet 
gestelde zorgplicht heeft betracht. Een 

gedraging van een ambtenaar of 
medewerker jegens de gedetineerde 
wordt met het oog op de toepassing 
van deze bepaling als een gedraging 
van de directeur aangemerkt.’ De rol 
van bemiddelaar zal niet voor iedereen 
zijn weggelegd. Sociale en in het bij-
zonder communicatieve vaardigheid is 
een basiseis. Tact, flexibiliteit, inle-
vingsvermogen, oplossingsgerichtheid 
en enige schrijfvaardigheid komen 
van pas. Bemiddeling, althans een 
verzoek daartoe, is een recht van de 
gedetineerde. Toegang tot bemidde-
ling moet door de commissie van toe-
zicht worden gegarandeerd. De 
gedetineerde oefent dat recht op 
bemiddeling uit door een verzoek te 
doen. Verzoeken stelt de wet gelijk 
met het zich wenden tot de commissie 
van toezicht voor bemiddeling. Dat 
kan mondeling of schriftelijk. 
Bemiddeling is een recht van de 

gedetineerde en geen plicht of voor-
waarde om in beklag te kunnen gaan. 
Het verzoek om bemiddeling kan ove-
rigens (mede) een beslissing betreffen 
waartegen eveneens beklag openstaat. 
In dat geval vereist de wet dat het 
verzoek uiterlijk op de zevende dag na 
die waarop de gedetineerde kennis 
heeft gekregen van die beslissing 
wordt ingediend. Dat is wel heel erg 
kort door de bocht en is duidelijk niet 
als aanmoediging bedoeld.

Complicaties
De commissie van toezicht streeft 
ernaar binnen vier weken een voor 
beide partijen aanvaardbare oplossing 
te bereiken. Dat is nogal vrijblijvend 
geformuleerd en gelet op de ervaring 
die er is met de naleving van de 
termijn waarbinnen beklagcommissies 
dienen te beslissen, is het de vraag of 
dat haalbaar is.  In het kader van de 

bemiddeling worden de gedetineerde 
en de directeur in de gelegenheid 
gesteld, al dan niet in elkaars tegen-
woordigheid, hun standpunt monde-
ling toe te lichten. Mondelinge 
toelichting door beide ‘partijen’ is een 
basisvereiste van bemiddeling. Hoe 
vindt de verslaglegging plaats? De 

commissie van toezicht legt de resul-
taten van de bemiddeling neer in een 
schriftelijke mededeling. De wet eist 
geen verslag van het inhoudelijke en 
processuele verloop van de bemidde-
ling, maar slechts een mededeling van 
de resultaten. Dat is alles bij elkaar 
redelijk summier. En dan het echte 
beklag, om het zo te zeggen. Het 
klaagschrift moet nu worden inge-
diend uiterlijk op de zevende dag na 
die waarop de gedetineerde de schrif-
telijke mededeling van de bevindingen 
van de commissie toezicht heeft ont-
vangen. Bij overschrijding van de 
termijn bij een beklag dat is ingesteld 
na mededeling van de resultaten van 
de bemiddeling, is niet-ontvankelijk-
heid aangewezen. Indien het verzoek 
om bemiddeling niet uiterlijk op de 
zevende dag nadat de gedetineerde 
kennis heeft gekregen van de bestre-
den beslissing is gedaan, kan dat com-
plicaties opleveren. De regeling van 
de bemiddeling heeft meer gevolgen 
voor de beklagprocedure.

Onheuse bejegening
De wet eist dat bij het instellen van 
beklag de redenen waarom niet om 

bemiddeling is gevraagd, worden 
vermeld. Een rechtsgevolg verbindt de 
wet niet aan het achterwege blijven 
van die vermelding en naar verwach-
ting zal de rechtspraak dat ook niet 
zonder meer doen. Bij een beklag 
zonder voorafgaand bemiddelingsver-
zoek van de gedetineerde kan de voor-
zitter van de beklagcommissie de 
behandeling van het klaagschrift voor 
onbepaalde tijd uitstellen, indien hij 
van oordeel is dat het klaagschrift zich 
leent voor bemiddeling. Daarmee 
interfereert de bemiddeling in de 
beklagprocedure en kunnen mogelijk 
klachten die in de kern zijn ontstaan 
door onheuse bejegening of gebrek-
kige communicatie spoedig uit de 
wereld zijn. Uitstel is geen afstel en 
dat betekent dat de beklagcommissie 
na verwijzing ter bemiddeling in de 
wettelijke systematiek alsnog moet 
beslissen. Bij een geslaagde bemidde-
ling waarmee de gedetineerde tevre-
den is, is denkbaar dat de schriftelijke 
mededeling van de resultaten van de 
bemiddeling tevens inhoudt dat het 
beklag als ingetrokken kan worden 
beschouwd. Indien over de ‘intrek-
king’ duidelijkheid ontbreekt, zal er 
moeten worden beslist op het oor-
spronkelijke klaagschrift. Bemiddeling 
gaat naar de aard voor beklag. Elke 
bemoeienis met bemiddeling van een 
lid van de commissie van toezicht 
sluit deelname aan de behandeling van 
het klaagschrift uit. De beslissing tot 
uitstel van de behandeling van het 
klaagschrift is niet aan te merken als 
een reden die deelname aan de 
(verdere) behandeling van het klaag-
schrift uitsluit. Het wordt er niet sim-
peler op. Maar dat lijkt ook niet de 
bedoeling. Er zijn te veel klachten en 
die gaan veelal over bejegening. 
Misschien moet daar eens aan gewerkt 
worden. 

Op basis van informatie kenniscen-
trum commissie van toezicht.

Tact, flexibiliteit, 
inlevingsvermo-
gen, oplossings-
gerichtheid en 
enige schrijfvaar-
digheid komen 
van pas

Deegrol bij bemiddeling niet echt nodig. (Schilderij olie op linnen, Airco 
Caravan)

Lente
Ze had haar mooiste  

japonnetje aan 
Zij had haar mooiste  

japonnetje aan 
Een kleedje zoo keurig en net 

Zij had een hagelnieuw  
schortje voor 

Een mutsje van kant opgezet 
Zij had heur klompjes  

zoo klinkend geschuurd 
En trippelde vrolijk en blij 

Omdat het de eerste Zondag was 
De eerste zondag in mei

De zomertijd is ingegaan en de lente in 
ingeluid. De bloesems zijn daar en 

jonge dieren worden geboren. Het geeft 
speciale gevoelens.Vandaar dit liedje. 

Bedenk zelf de melodie.
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Boekbespreking

‘TIJD VOOR HERINVOERING TABOE OP SEKS’
Hand vol pillen
Hij is bladenmaker, geen idealist en 
houdt zich zoveel mogelijk afzijdig 
van het pornowereldje. ‘Ik wilde 
gewoon geld verdienen. Ik creëerde 
mijn eigen wereld, was begin twintig, 
verdiende waanzinnig veel geld en 
ging me gedragen op een manier die, 
dacht ik, bij een seksbaron hoorde. 
Mijn vrouw was zestien toen we 
trouwden. Naast de villa in Heemstede 
had ik in Amsterdam een appartement 
aan het Rokin voor mijn maîtresse 
gekocht. Toen mijn dubbelleven 
uitkwam, kostte me dat mijn huwelijk. 
Ik werd met het echte leven geconfron-
teerd, en het kaartenhuis stortte in. 
Binnen de kortste tijd liep ik bij de 
psychiater en slikte handenvol pillen. 
Na vijf jaar heb ik Candy verkocht.’ 
Terug in Amsterdam, pakt hij de draad 
weer op. In 1990 is hij hoofdredacteur 
van Zondag Amsterdam. ‘Een mooie 
tijd,’ denkt hij met plezier terug aan de 
hoofdstedelijke editie van de, door 
broer Rob opgerichte zondagskrant. Na 
Zondag vermaakt hij het land met ‘leu-
genkrant’ De Nieuwe, dan wordt hij 
hoofdredacteur in vaste dienst bij VNU 
(eerst Story, daarna Showtime) en 
daarna fulltime presentator van 
Talkradio samen met onder anderen 
Beau van Erven Dorens, Theo van 
Gogh, Frederique Spigt, Jeroen Pauw, 
Rijk de Gooyer en daar is-ie weer, 
Maarten Spanjer. Gelijktijdig vormt hij 
met Hitweek-kompaan Willem de 
Ridder de hoofdredactie van de 
Talkradio Krant. (‘Tijd voor herinvoe-
ring taboe op seks’)

Peter J. Muller: Seksbaron tegen wil 
en dank / Uitgever Mulstra Boek /  
€ 19,95

Terug naar de jaren-vijftig-samenleving

Arno Ruitenbeek

Amsterdam - ‘Het is tijd voor her-
invoering van een taboe op seks. 
Ik verlang terug naar die jaren-
vijftig-samenleving, waarin je echt 
vreselijk op zoek moest naar wat 
onschuldige seksblaadjes.’ Was 
getekend Peter Johannes Muller. 
Oftewel de oprichter van het seks-
contactenblad Candy en bedenker 
van mijn lijfspreuk ‘Beter langharig 
dan kortzichtig’. Terwijl de nieuwe 
preutsheid zich als een Coronavirus 
over het land verspreidt, verschijnt 
Mullers autobiografie ‘Seksbaron 
tegen wil en dank’.
Een prachtig tijdsbeeld is het boek, 
waaraan ‘de Candyman’ (geboren 
1946) sinds 1999 met grote tussenpo-
ses heeft gewerkt. ‘Gelukkig heb ik 
zelf vanaf 1965 altijd een archief bij-
gehouden, maar de research vergt erg 
veel tijd. Tenslotte hebben we het over 
40 jaar geschiedenis, dat zijn heel veel 
data en feiten.’ Alleen het hilarische 
voorwoord van Maarten Spanjer - net 
als Muller opgegroeid in dezelfde 
keurige straat in Amsterdam-Oost – is 
de aankoop al waard. Maar natuurlijk 
draait het om de man, die op zeven-
tienjarige leeftijd leerling-verslaggever 
wordt bij het Amsterdamse adverten-
tieblad De Echo en uitgroeit tot een 
van Neerlands bekendste en meest 
omstreden bladenmakers. ‘Het boek 
beslaat alle bladen die ik in vier decen-
nia heb uitgegeven. Geplaatst in de 
context van de tijd waarin deze bladen 
konden ontstaan.’

Langharigennummer
Hij staat aan de wieg van Beatbox, 
voorloper van zijn geruchtmakende 
weekblad voor de jeugd Hitweek. 

‘Jongeren moesten worden bevrijd van 
het juk van volwassenen,’ is zijn 
streven. Beter langharig dan kortzich-
tig, de strijdkreet voor het ‘langharige, 
opstandige tuig’, wordt razend popu-
lair. Op de vleugels van het succes 

maakt Muller in 1966 een single met 
op de A-kant ‘Beter langharig dan 
kortzichtig’. Mede dankzij ingrijpen 
van kortgeknipte koddebeiers wordt 
het een hit. Op de B-kant staat ‘Mode 
noemt-ie fashion’. Via Youtube is het 
hoesje te bekijken en het langharigen-
nummer te horen
Na een jaar heeft hij genoeg van 
Hitweek. ‘Er kwamen artikelen over 
politiek in Hitweek te staan. Het werd 
me te studentikoos.’ Net getrouwd, een 
kind, moet er in 1968 brood op de 
plank komen. Zijn tijdschriftenwinkel 
in Rotterdam Peter J. Muller’s 
Popshop loopt voor geen meter. Het 
enige dat geld oplevert zijn de 
Amerikaanse bloteborstenboekjes, 
waarvan hij uit arren moede een partij-
tje heeft ingeslagen. ‘Dat liep als een 
trein. Ik dacht: dat ga ik ook doen. 
Bovendien is blaadjes maken altijd 
mijn lust en mijn leven geweest.’

Levensgroot taboe
De seksuele revolutie biedt sekscon-
tactenblad Candy en daarmee Muller 
een ongekend gat in de markt. Zij het 
dat hij in het begin voorzichtig moet 
opereren. ‘Seks was in die tijd een 
levensgroot taboe. Seks was voor 
velen toch een probleem vanwege het 

geloof. Ik verkocht die blaadjes onder 
de toonbank. Vergeet niet dat porno-
grafie bij wet verboden was.’ 
Uit het boek: ‘De geschoren vagina 
deed zoveel stof opwaaien dat in maart 
1970 in een oplage van 50.000 een 
special Candy-editie over dit onder-
werp verscheen.’
Dat elk nadeel zijn voordeel heeft, 
leert hij als de strenge zedenmeesters 
van politie en OM hem in de kraag 
vatten. ‘Dat was met het uitkomen van 
Candy nummer 3, waarin een prijs-
vraag stond met als hoofdprijs een 
levend fotomodel. Ik werd gearresteerd 
en vastgezet. Vanaf dat moment knalde 
de verkoop omhoog en was ik met 
dank aan justitie in een mum van tijd 
de jongste miljonair van Nederland.’ 
Na een uitspraak van de Hoge Raad in 
1970 over pornografie mag Candy 

gewoon openlijk verkocht worden. In 
de jaren zeventig bereikt het maand-
blad oplagen van 130.000 exemplaren. 
Om publiciteit te genereren, sponsorde 
het blad in 1970 de Vrije Sekspartij, 
die deelnam aan de Amsterdamse 
gemeenteraadsverkiezingen. De partij 
behaalt 0,3 procent van de stemmen: te 
weinig voor een zetel in de 
Amsterdamse gemeenteraad.
Uit het boek: ‘Wat wel goed liep waren 
de (…) ‘Candy Seks Rapport’-boeken, 
vooral door de opzwepende ‘bespre-
kingen’ in het blad.’ 

Beter langharig 
dan kortzichtig 

‘De geschoren 
vagina deed  
zoveel stof  
opwaaien’

BOEIENDE ISDCIJFERS
Van de redactie

Den Haag - Het WODC, het weten-
schappelijk onderzoeksinstituut 
van justitie, heeft onderzoek 
gedaan naar de effectiviteit van de 
inrichting stelselmatige daders, de 
ISD. Het onderzoek samengevat 
leert dat het aantal recidivisten 
vermindert door de oplegging 
van een ISD-maatregel in plaats 
van wat het WODC noemt een 
standaardsanctie, lees gewone 
gevangenisstraf.
De ISD is er sinds eind 2004. Daar is 
dus al veel ervaring mee opgedaan. In 
den beginne was niet iedereen tevre-
den. Reden om in 2009 een aantal 
verbeteringen aan te brengen. Dat zou 
de ISD nog beter moeten maken. Dat 

blijkt niet zo te werken. Na de verbe-
teringen – zogeheten – is het effect 
van het terugdringen van recidive 
minder geworden. Het onderzoek en 
de vragen die de onderzoekers gesteld 
hebben, hebben betrekking op de 
ISD’ers die zijn uitgestroomd uit het 
systeem tot en met 2014. Doordat ook 
bekeken is wat er gebeurt tijdens het 
uitvoeren van de maatregel, stellen de 
onderzoekers dat de bevindingen 
gelden tot en met 2016. De winst is 
dat de kans dat een ISD’er recidiveert 
na twee jaar twaalf lager is en na vier 
jaar negen procent dan bij veelplegers 
met een reguliere sanctie, wat meestal 
een kortdurende straf is. Na tien jaar 
is er zes procent verschil in recidive-
verschil tussen de onderzochte 
ISD’ers en de controlegroep. Het 

wordt ingewikkeld als de onderzoe-
kers ook concluderen dat ISD’ers niet 
minder vaak recidiveren na uitstroom 
uit de ISD dan veelplegers die een 
standaard gevangenisstraf hebben 
gehad. Nog ingewikkelder wellicht is 
de conclusie dat gedurende de uitvoe-
ring van de ISD-maatregel gemiddeld 
vier strafzaken per ISD-verblijf 
worden voorkomen. Daarbij hebben 
de onderzoekers het over tussen de 
1,5 en 2,4 duizend strafzaken. Dus: 
tijdens de uitvoering van de ISD, voor 
de goede lezer.

Meer werk
Ook over het vinden van werk hebben 
de onderzoekers een en ander gevon-
den. Bijvoorbeeld dat zeer actieve 
veelplegers - de ZAVP-ers - direct na 

de uitstroom uit de ISD meer werk 
hebben dan veelplegers die uitstromen 
uit de reguliere gevangenisstraf. 
Overigens wordt dat verschil na drie 
jaar kleiner. Het beklijft dus niet, dat 
aan het werk helpen na de ISD. Een 
laatste opmerkelijke bevinding - of 
misschien ook wel niet - is dat 
ISD’ers die forensische zorg hebben 
gehad na twee jaar minder recidiveren 
dan zij die die zorg niet hebben 
gehad. Na twee jaar blijven ISD’ers 
met een forensische zorg achtergrond 
26 procentpunt recidivevrij en na vier 
jaar is dat nog achttien procent. Het 
WODC concludeert dan dat de ISD 
nog steeds effectief is als het gaat om 
het voorkomen van recidive. Over de 
periode 2007 tot en met 2016 worden 
gemiddeld vier strafzaken per 

ISD-verblijf voorkomen waarbij - 
zeggen de onderzoekers - nauwelijks 
fluctuaties voorkomen. Forensische 
zorg voor ISD’ers lijkt nuttig en ISD 
heeft een positieve invloed op het 
hebben van werk.

Oproep: De redactie wil graag 
contact hebben met ISD’ers of 
gewezen ISD’ers of schriftelijke 
reacties van hen op deze 
WODC-conclusies.
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Congres Zicht op Zedendelinquenten - De aandacht voor zedendelinquenten neemt in grote mate toe in de media met emoties, verbazing en volkswoede tot gevolg. Het boek Zicht op 
Zedendelinquenten geschreven door forensische specialisten en uitgegeven door Boom Uitgevers tracht een discussie op gang te brengen hoe we als maatschappij met deze kwetsbare groep om 
moeten gaan. Wie inzicht wil verkrijgen wáárom sommige personen zedendelicten plegen en hoe deze groep goed behandeld moet worden, was van harte uitgenodigd op de boekpresentatie en 
daaraan gekoppeld een congres met diverse forumdiscussies. Als belangenorganisatie voor (ex-)gedetineerden was Bonjo aanwezig.

Stefan Huijboom

Het plegen van zedendelicten 
staat niet op zichzelf, zo betoogt 
Lidewijde van Lier, rechercheur bij 
de zedenpolitie die een workshop 
geeft over hoe de zedenpolitie te 
werk gaat. Er zijn verschillende 
soorten zedendelinquenten, maar 
vaak is er een gemeenschappelijke 
factor: zedenslachtoffers zijn in 
de meeste gevallen bekenden van 
de zedendader. ‘Dit verklaart ook 
vaak waarom slachtoffers geen 
aangifte dúrven te doen,’ zo stelt 
Van Lier, ‘en als ze al aangifte doen, 
komt dat jaren later pas waardoor 
het moeilijk is het bewijs rond te 
krijgen met als gevolg dat een 
dader vrij rond blijft lopen.’
Journalist Peter R. De Vries noemde 
het politiebureau ooit een afpoeierlo-
ket. Wie aangifte wil doen van ernstige 
feiten, wordt de deur gewezen. Kom 
later maar terug of, we adviseren u 
geen aangifte te doen. Van Lier rea-
geert: de druk op zedenrechercheurs is 
hoog en wij hebben ons aan de letter 
van de wet te houden. Dus als het 
bewijs moeilijk is rond te krijgen, zal 
een vervolging of veroordeling veelal 
achterwege blijven, tot grote teleurstel-
ling van de aangever vaak. Het onder-
zoek naar een zedendelict vergt ook 
nog eens veel tijd. ‘We vragen veel van 
slachtoffers als we hen vertellen dat 

het onderzoek langdurig zal zijn. 
Omdat veel zedendaders bekenden van 
het slachtoffer zijn, is de kans reëel dat 
slachtoffers hun dader nog dagelijks 
tegen het lijf aan lopen.’

‘Lokpuber-methode’
Over het precieze werk van de zeden-
politie blijft gissen na afloop van de 
workshop. Er wordt vooral betoogd dat 
zedenrechercheurs meer bevoegdheden 
zouden moeten krijgen om potentiële 
zedendaders in de kraag te vatten. In 
2018 heeft de Eerste Kamer een wet 
aangenomen die het mogelijk maakt 
voor zedenrechercheurs om zich voor 
te doen als minderjarigen op het 
Internet en om zo zedendaders in de 
val te lokken. Volgens Van Lier is de 
zogeheten ‘lokpuber-methode’ een 
goede manier om zedendaders op te 

sporen. ‘Zodra we iemand op deze 
manier hebben gepakt, kunnen we hem 
in de gaten houden en toekomstige 
slachtoffers beschermen.’ Hoewel het 
opsporen van zedendelinquenten 

belangrijk is voor de veiligheid van de 
maatschappij zo is een succesvolle 
behandeling dat ook. De auteurs van 
het boek schrijven in hun voorwoord 
dat professionals die zich bezighouden 
met zedendaders nog altijd te veel op 
emoties afgaan en minder op weten-
schappelijke kennis. De zedendader als 
zondebok, getekend voor het leven. 
Het boek probeert emotie en weten-
schap met elkaar in balans te brengen.

Macht
Tijdens het congres proberen de 
auteurs antwoord te geven op de vraag 
wáárom mensen zedendelicten plegen. 
Het antwoord is niet simpel en ver-
schilt per geval. Een pedofiel hoeft niet 
per se een zedendelinquent te zijn. Een 
zedendelinquent is kortgezegd een 
persoon die een strafbaar feit pleegt 
tegen de goede zeden (anders gezegd: 
seksuele misdrijven). En een zedende-
linquent is niet per definitie een pedo-
fiel. De auteurs stellen dat sociale 
isolatie en jeugdtrauma’s een trigger 
kunnen vormen voor het plegen van 
zedendelicten. ‘Een zedendelict draait 
vaak om macht. Een afhankelijkheids-
gevoel bij het slachtoffer creëren. De 
drang naar macht komt vaak voort uit 
trauma’s, eenzaamheid en een laag 
zelfbeeld. Maar: dat betekent natuur-
lijk niet dat elke persoon met trauma’s, 
sociale isolatie en een laag zelfbeeld 
een zedendelict plegen.’ Dat er geen 

Zedendelinquenten weten dondersgoed dat wat ze doen strafbaar is. Ze doen het toch

DE ZEDENDADER ALS ZONDEBOK, GETEKEND VOOR HET LEVEN

ISBN 9789024430512

echt antwoord bestaat op de vraag 
waarom mensen zedendelicten plegen, 
komt omdat het per geval verschilt. 
Zodra je zicht hebt op een zedendelin-
quent, deze hebt opgespoord, is het tijd 
voor behandeling. Die behandeling, zo 
stellen de auteurs, is het meest essenti-
ele in de cyclus. ‘Veel zedendelinquen-
ten schamen zich. Weten dondersgoed 
dat wat ze doen strafbaar is, maar tóch 
doen ze het. Er liggen persoonlijk-
heidsstoornissen en trauma’s aan ten 
grondslag, en een goede behandeling 
gaat daarmee aan de slag.’ Of je zeden-
daden kunt voorkomen, is lastig te 
zeggen. ‘Zedendelinquenten zitten 
jarenlang in de knel. Durven geen hulp 
te vragen. Geloven in hun eigen 
leugens. Pas als ze betrapt zijn, begint 
bij sommige de reflectie.’ Zoals een 
oud gezegde dat al zei: berouw komt 
altijd na de zonde. 

Boomuitgevers, Zicht op zedendelin-
quenten/ISBN 9789024430512,  
€ 29,95,- E-book € 17,95

En een zeden-
delinquent is niet 
per definitie een 
pedofiel

Of je zedendaden 
kunt voorkomen, 
is lastig te 
zeggen

Commissie maakt gehakt van verhaal directeur

BAJES MAAKT ORDNERS EN USBSTICK ZOEK
Van de redactie

Amsterdam - Een interessante 
beklagzaak. Waar ging het over? 
Een gedetineerde heeft een 
gedeelte van zijn strafdossier met 
de bijhorende usb-stick op zijn cel. 
De directie houdt een celinspectie. 
De directeur neemt het dossier en 
de usb-stick in beslag. Hij vindt het 
niet nodig de gedetineerde op de 
hoogte te stellen dat zijn spullen in 
beslag zijn genomen. En daar komt 
dan nog bij dat de spullen zoek zijn 
geraakt.
De directeur houdt het eenvoudig.  
De cel van de klager/gedetineerde is 
nadat hij in een strafcel was geplaatst 
op 5 april 2019 ontruimd. De usb-stick 
is in een kluis op de afdeling receptie 
ingeslotenen geplaatst. Ze waren niet 
zoek. Maar ze – de mensen van de bajes 
– wisten even niet waar het lag. De 
strafzaak van betrokkene was op 23 
maart 2019. De gedetineerde is 

zelfverantwoordelijk voor zijn voorwer-
pen en dus had hij zelf na die datum 
zorg moeten dragen voor de uitvoer van 
zijn spullen. Dat heeft hij niet gedaan. 
Het personeel heeft keurig ervoor 
gezorgd dat een en ander veiliggesteld 
werd. De commissie van toezicht maakt 
gehakt van het verhaal van de directeur. 
Om te beginnen viel de door de direc-
teur genoemde datum 23 maart op een 
zaterdag. De uitspraak in de zaak van 
betrokkene was op 21 december 2018. 
De commissie van toezicht vindt het 
vreemd dat de directeur niet wist onder 
welke voorwaarden de klager zijn 
spullen op cel mocht hebben en welke 
afspraken daarover met het openbaar 
ministerie gemaakt zijn.

‘Ruimhartige bedragen’
Hoe het kan dat de directeur verklaart 
dat klager de spullen niet langer in bezit 
mocht hebben, is de commissie een 
raadsel. De directeur geeft toe dat er 
geen ontvangstbewijs – noem het 

bewijs van inbeslagname – is geweest. 
Dat is wel zelfs in de wet voorgeschre-
ven. Dus heeft de klager wel heel erg 
gelijk en de directeur ongelijk. Daarbij 
komt dan ook nog dat de commissie 
vindt dat de stukken onder geprivilegi-
eerde post vallen dat enkel in het bijzijn 
van klager mag worden onderzocht. 
Samenvattend: de wijze van inbeslag-
name in combinatie met het enige tijd 
zoek zijn van de voorwerpen leidt ertoe 
dat de beklagcommissie niet anders kan 
concluderen dan dat de directeur eigen-
lijk alles fout heeft gedaan wat hij fout 
kon doen. Het ergste is misschien nog 
wel dat niet uitgesloten kan worden dat 
derden kennis kunnen hebben genomen 
van privacygevoelige informatie. Daar 
hangt een prijs aan € 10,00. Justitie kent 
‘ruimhartige bedragen’ toe als ze zelf 
moeten betalen. 

Bron: kenniscentrum commissie van 
toezicht. Datum uitspraak 7 november 
2019

Staatsliedenbuurtkillers ook in  
hoger beroep definitief achter tralies

Amsterdam - Het gerechtshof in 
Amsterdam heeft onlangs in hoger 
beroep Adil ‘Kinker’ A. (31) en 
Anouar ‘Popeye’ B. (40) opnieuw 
veroordeeld tot een levenslange 
gevangenisstraf voor de dubbele 
liquidatie in de Amsterdamse 
Staatsliedenbuurt op 29 decem-
ber 2012. Door het Openbaar 
Ministerie werd in november 2018 
levenslang geëist tegen beide 
verdachten, maar doordat nieuwe 
getuigen naar voren kwamen, liep 
de uitspraak ruim een jaar vertra-
ging op.
A. en B. werden naast de dubbele 
moord ook veroordeeld voor een 
poging daartoe op beoogd doelwit 
Benaouf A. en poging tot doodslag op 
twee motoragenten tijdens hun vlucht. 
Benaouf A. ontkwam ternauwernood 
door in het ijskoude water te springen, 
maar zijn vrienden Saïd el Yazidi (21) 
en Youssef Lkhorf (28) werden geli-
quideerd. Het gerechtshof ging mee in 

de eis van het OM en omschreef de 
verdachten onder meer als ‘kil en 
gewetenloos’. 
Het geweld dat de twee gebruikten is 
volgens het gerechtshof ‘ongekend’. 
Er is geschoten met (oorlogs-)vuur-
wapens in een dichtbebouwde woon-
wijk in Amsterdam. Het is een wonder 
dat er niet meer volstrekt willekeurige 
slachtoffers zijn gevallen. Kil en 
gewetenloos is ook het tijdens de 
vlucht onder vuur nemen van de 
motoragenten. Ook zij zijn ternauwer-
nood aan de dood ontsnapt,’ stelt het 
hof. 
Adil ‘Kinker’ A. is ook veroordeeld 
voor het schieten op zijn toenmalige 
vriendin, die daar zwaar lichamelijk 
letsel aan overhield, en voor bezit van 
vuurwapens. Beide verdachten 
moeten in totaal ongeveer 35.000 euro 
betalen als schadevergoeding aan de 
verschillende benadeelde partijen. 

(Bron Crimisite)
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Werkwijze

Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Neem twee kommetjes, vet deze in 
met wat olijfolie en vouw de tortilla in 
het kommetje, zodat er een bakje  
ontstaat. Besmeer de randjes van de 
tortilla in met olie. De bakjes mogen 
ongeveer 15 minuten in de oven of 
totdat het bakje krokant is. Snij de kip 
in reepjes en breng op smaak met 
paprikapoeder. Bak de kip in olijfolie 
goudbruin. Snij de tomaten en 
avocado in blokjes. Spoel de mais af 
met water en voeg samen met de 
tomaat en avocado. Was de blaadjes 
sla. Pers de limoen uit en houd eventu-
eel nog een plakje apart voor de  
garnering. Maak de dressing door de 
ingrediënten samen te voegen. Laat  
de tortillabakjes afkoelen en leg dan 
de slablaadjes erin. Verdeel hierover 
de overige groeten en de kipreepjes. 
Maak de salade af met de dressing.

MAALTIJDSALADE

Ingrediënten 
• 2 tortilla wraps

• 3 tomaten

• 1 avocado

• 150 gram maïs

• halve krop sla

• 2 kipfilets

• 1/2 theelepel parikapoeder

• olijfolie om mee in te vetten

Dressing
• 1 theelepel honing

• 2 eetlepels olijfolie

• 1 limoen (uitgeperst

• peper

• zout

Materialen
• 2 ovenschaaltjes

WELK WOORD IS ZOEK?

Oplossing puzzel, zie pagina 8.

TJAP TJOY IN SAUSJE

AARS
AERA
AKELEI
ALOE
ARAK
ARRE
BLOEM
BRANDKAST
DRAS
ECRU
GENOMEN
HALT
HARK
INKA
JOOD
KIOSK
KLERK
KOORTS
LAND
LEPRA
LINT

LYSOL
MANNA
OMZET
OUWE
PELS
PORTO
ROOS
ROUW
RUIN
SPIJS
SUEDE
TUBE
TULP
VERSJE
WARS
WERKZAAM
WIER
WREKER

BUZING Puzzels

L K E
W A R S N

M R E U U V T
A E R I E E K

I N K A N D R K E
H N E E L E S O P

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

R O S N O M Z E T
B R A N D K A S T

L E P R A IJ L
G O E A P A L

W E S H K
E M N

L E N T E Z E L F S D E Z O N
I S I N D E W O L K E N
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 ARAK 

 ARRE 
 BLOEM 

 BRANDKAST 
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 ECRU 
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 HALT 
 HARK 

 INKA 

 JOOD 
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 KOORTS 

 LAND 
 LEPRA 
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 OMZET 
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 RUIN 
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 TULP 
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 WARS 
 WERKZAAM 

 WIER 
 WREKER 

BUZING Puzzels

L K E
W A R S N

M R E U U V T
A E R I E E K

I N K A N D R K E
H N E E L E S O P

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

R O S N O M Z E T
B R A N D K A S T

L E P R A IJ L
G O E A P A L

W E S H K
E M N

L E N T E Z E L F S D E Z O N
I S I N D E W O L K E N

 AARS 
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 BLOEM 
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 VERSJE 

 WARS 
 WERKZAAM 

 WIER 
 WREKER 

Van de redactie

Amsterdam - De Tjap Tjoy met kip 
of garnalen van het Chinese res-
taurant New China Town aan de 
Van Woustraat in de Amsterdam is 
ongekend lekker. Heb me geregeld 
afgevraagd hoe ze die groenten in 
het sausje zo lekker maken. Nou, 
zo dus.

1  Kipfilet in kleine reepjes snijden
2   400 gram grove wokgroenten
3   Halve rode peper (zonder zaadjes)
4   1 teen knoflook
5   400 ml kippenbouillon
6   Flinke theelepel maizena (opgelost 

in een beetje koud water)
7   2 eetlepels sojasaus
8   1 eetlepel sesamzaald
9   Olie om te wokken (ik gebruik raap-

zaadolie, een Japans geheim, ver-
krijgbaar bij de Chinese supermarkt)

10   Verwarm wat olie in een wok

TIP VAN NINA
“Serveer met cashewnoten!  
Vega’s kunnen de Tjap Tjoy met tofu in 
plaats van met kip maken, de kippenbouil-
lon vervangen voor groentebouillon en de 
vissaus weglaten.”

11   Doe de knoflook, 1 eetlepel sojasaus 
en de rode peper hierbij en bak de kip 
om en om gaar en goudbruin

12   Haal de kip uit de wok en verwarm 
weer een klein beetje olie

13   Voeg nu de groenten toe en wok ze op 
hoog vuur enkele minuten

14   Giet dan de kippenboullion erbij, 
gevolgd door een eetlepel soja, een eet-
lepel vissaus en de opgeloste maizena.

15   Laat op laag vuur ongeveer 10 
minuten pruttelen, totdat de bouillon 
wat is gebonden.

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

1859
Hoi Hoi lieve dame,
Ben een surinaamse/Ghanese jongen-
man van 37 jaar. Ben 1,85 lang weeg 
100 kilo, heb bruine ogen, lang zwart 
haar en heb op lichaam originele 
tattoes. Zit momenteel in PI Zaanstad 
met een TBS status en ga waarschijn-
lijk voor lange tijd naar een kliniek 
voor behandeling. Zou het daarom 
leuk vinden in contact te staan met 
een leuke vrouw of dame en wie weet 
meer. Schrijf altijd terug. Zoek t liefst 
tussen de 25 en 50 jaar. Een blik, een 
gedachten, samen huilen, samen 
lachen. Veel liefs en tot schrijfze, 
Michel.

1850
Beste ?
Jij was op dinsdag 28-1-2020 onder-
weg van Nieuwersluis naar de IJdok-
rechtbank in Amsterdam. We raakten 
aan de praat en dat was gezellig. Ik 
ben erg benieuwd hoe het met je gaat. 
Je komt uit het dorp waar wij vroeger 
een vakantiehuisje hadden. Je droeg 
een zwarte jas en zwarte schoenen en 
had een piercing in je gezicht. Je vind 
dat ik een “R” heb en noemde daarbij 
de plaats waar ik (vlakbij) vandaan 
kwam. Herken je jezelf? Ik hoor graag 
van je. Groetjes, Walther.

1861
Hallo leuke dames,
Ik heet Dirk, ben 44 jaar. Zit in 
Dordrecht. Zou graag met een leuke 
dame vanaf 26-40 willen schrijven. 
Ben zelf indo en zoek een spontane 
dame om mee te schrijven, voel 
mezelf nog lekker jong en houd nog 
van stappen. Stuur gerust een brief. 
Gtrtz, Dirk.

1862
Hallo dames,
Ik ben een nederlandse man, 51 jaar, 
en zoek langs deze weg een vriend-
schap met een vrouw. Op dit moment 
zit ik in een TBS kliniek in 
Gelderland en zit er om er straks weer 
normaal en om goed de maatschappij 
weer in te gaan. Ik ben een open en 
eerlijk persoon en zou jou ook eerlijk 
vertellen waarom ik hier zit. Naar wie 
ben ik op zoek: Ik ben op zoek naar 
een vrouw waar ik warme vriend-
schap mee wil opbouwen. De leeftijd 
en jouw uiterlijk vind ik niet van 
belang. Ik ga voor jou innerlijke. Ben 
jij de persoon die iets in mij ziet en zit 
jij momenteel in een PI of TBS 
kliniek denk dan niet dat het voor jou 
geen zin heeft om mij te schrijven. 
Want ik oordeel niet waarom jij daar 
zit. Zoals voor mij maar ook voor jou 

De eMates Fotoservice is  
nu beschikbaar in (bijna)  

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

Eenvoudig en snel berichten ontvangen

Meer info? www.emates.nl/info

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

heb jij recht op een tweede kans. 
Spreek jou deze oproep aan schiet dan 
in de pen en schrijf mij een brief 
terug. En hoop ik met jou deze warme 
vriendschap op te bouwen. Alle 
brieven beantwoord ik terug. Alvast 
een warme groet van Jan.

1863
Beste heren,
Ik ben op zoek naar een verzorgde 
jongeman (21 t/m 35 jr) voor een 
leuke contact en misschien wel meer... 
Ik ben een jonge vrouw van 23 jaar 
oud die graag tijd besteed aan mijn 
uiterlijk en verzorging. Ik heb krul-
lend haar en een licht getinte huids-
kleur en een curvy lichaam. Ik hou 
van gezelligheid en ben een optimis-
tisch persoon. Ben dol op koken en 
zingen. Ik moet nog ongeveer 9 
maanden. Een beetje afleiding kan ik 
wel gebruiken dus. Tot snel mis-
schien. Kus: A.

1865
Hoi dames,
Hier een oproepje van Peter Hagens 
uit Breda. Zit gedetineerd in 
Dordrecht. Ben 49 jr, donkerblond bl. 
ogen. En begin het in en uit wel beu 
te worden nu, het is klaar. Ben op 
zoek naar een leuke meid tussen de 

20-50 jr. Huidskleur van geen belang. 
Wat ik zoek in een vrouw is een 
beetje romantiek-humor-huiselijk, 
maar ook wel van een feestje houden. 
Hobby’s buiten, beetje door de bossen 
struinen met de hond en het vrouwtje, 
koken is een passie van me. Heb nog 
wel een tijdje te gaan dus zullen me 
hobby’s vooral lezen, tv kijken, 
sporten zijn. Maar niet getreurd het is 
me eerder gebeurd, maar dit  is wel de 
laatste keer. Ben van beroep straten-
maker, heb de laatste jaren als vrijwil-
liger bij een zorggroep gewerkt met 
jongere met van adhd tot down syn-
droom toe, die gaf ik sport lessen. 
Wandelen met zo’n hele groep 

OPROEP
Wij van videobedrijf Dock Noord willen graag in contact komen 
met mensen die iets moois hebben meegemaakt, of bijzonder 
contact hebben gekregen via het Bonjo contactbureau. Heel graag 
zouden we een mooi portret of serie maken van deze verhalen.

Ben of ken jij iemand die hier in past? 
Laat het ons weten via hestersantema@gmail.com. 
En kijk vooral ook op onze website als je daartoe in de gelegenheid bent:
www.docknoord.com

Hopelijk tot snel! Groet! 

Hester en Marye

superkicken. Verder gaf ik voorlich-
tingen op internaten met vertellen 
over me leven in de hoop er zo af en 
toe een te raken om die uit het crimi-
nele leven te houden. Ben daarmee 
moeten stoppen omdat je er nu een 
opleiding voor moet doen, daar ga ik 
me nu dus mee bezig houden. Wil je 
meer van me weten klim in de pen en 
wie weet wat voor leuks er uit kan 
voortkomen. Voor nu ik wacht af. 
Groetjes, Peter Hagens
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wordt, dus vijftien jaar. 
Zeker niet met in het achterhoofd dat 
de v.i.-regeling (zo goed als) mogelijk 
spoedig afgeschaft wordt. De v.i.-peri-
ode wordt in de nabije toekomst maxi-
maal twéé jaar, in plaats van nu 1/3 van 
de opgelegde straf bij een veroordeling 
van meer dan twee jaar. Een snelle 
rekensom leert dat vooral bij zaken 
waarin hogere straffen worden opge-
legd (zoals bij moord en doodslag) de 
daadwerkelijk uit te zitten gevangenis-
straf fors stijgt. 
Wat ons betreft is het een slecht idee 
om het strafrechtelijke systeem in grote 
mate te laten regeren vanuit de maat-
schappelijke wens meer en hoger te 
straffen. Dat hoger straffen past in een 
ontwikkeling waarin de rechten van 
verdachten steeds meer op de achter-
grond lijken te belanden. Terwijl het 
strafproces juist moet gaan om de 
persoon die wordt vervolgd. Dat was 
ooit het uitgangspunt van het strafpro-
ces. Dat lijkt door de wetgever te 
worden vergeten. Wat ons betreft wordt 
het maximum op doodslag niet ver-
hoogd naar de voorgestelde vijfentwin-
tig jaar, maar maximaal naar twintig 
jaar. Die verhoging ligt in lijn met het 
verschil tussen doodslag en moord en 
de daarbij behorende maximumstraf. 
De taak van de strafrechtadvocaat zal 
er hoe dan ook op gericht zijn voor de 
verdachte te strijden voor een aan-
vaardbare uitkomst van de zaak. 
Als een vrijspraak er niet in zit, is dat 
een passende straf voor de persoon en 
de daad. Wanneer de gewijzigde v.i.-
regeling in werking treedt, is het zaak 
rechters te bewegen lager te straffen 
dan nu het geval is, ongeacht het wette-
lijke strafmaximum. 

Nancy Dekens is strafrechtadvocaat 
bij Dekens Pijnenburg 
Strafrechtadvocaten en Jordi 
l’Homme is juridisch medewerker bij 
Dekens Pijnenburg Strafrecht-
advocaten en redactielid van deBonjo.

Dat zegt helemaal niets over de hoogte 
van de straf. De afgelopen 20 jaar zijn 
rechters zwaarder gaan straffen, met 
name in gewelds- en zedenmisdrijven. 
Rechters geven daarmee gehoor aan 
een roep vanuit de samenleving. Het 
komt ook door de grote rol die slacht-
offers hebben gekregen in strafzaken. 

Gevangenisstraf stijgt fors
Als de maximumstraf voor (ernstige) 
delicten steeds hoger wordt, moet een 
rechter – zeker in die zaken die breed 
worden uitgemeten in de media – van 
goeden huize komen om flink lager te 
straffen dan het maximum. Die onder-
grens schuift ook omhoog als de 
maxima stijgen. Dat zien we nu in 
liquidaties in het criminele circuit met 
grote regelmaat gebeuren. In dat soort 
zaken lijkt de ondergrens onderhand te 
liggen op twintig jaar, daar waar dat 
een aantal jaar terug het maximum 
was. Het zou toch niet zo moeten zijn 
dat met het verhogen van het maximum 
voor doodslag naar vijfentwintig jaar 
de ondergrens de huidige bovengrens 

Forse verhoging van maximumstraf op doodslag past bij signaal dat de politiek wil afgeven

VERHOGING VAN DE MAXIMUMSTRAF VOOR DOODSLAG: 
IS DAT NOU NODIG? 
Nancy Dekens  
en Jordi l’Homme

Den Haag - Eind dit jaar zal de 
minister van Justitie en Veiligheid 
een wetsvoorstel indienen om de 
maximumstraf voor doodslag te 
verhogen. Er zou een te groot ver-
schil zijn ontstaan tussen de maxi-
mumstraffen die opgelegd kunnen 
worden voor moord (30 jaar of 
levenslang) en doodslag (15 jaar). 
De precieze omvang van de verho-
ging is nog onduidelijk, maar het 
zou gelet op een door de Tweede 
Kamer aangenomen motie om 
een verhoging van 15 naar 25 jaar 
kunnen gaan. Omdat de regeling 
van de voorwaardelijke invrijheids-
stelling (v.i.) ook rigoureus wordt 
ingekort, kan deze forse verhoging 
grote gevolgen hebben voor de tijd 
die je moet gaan zitten bij een ver-
oordeling voor doodslag.
Het juridische verschil tussen moord en 
doodslag is de voorbedachte raad die 
voor een bewezenverklaring van 
moord wél vereist is en voor doodslag 
niet. De ondergrens voor doodslag is 
kort gesteld het bewust aanvaarden van 
de kans dat iemand door jouw hande-
len overlijdt. De ondergrens voor 
moord is het echte moment van bezin-
ning voordat je besluit handelingen te 
verrichten waardoor iemand overlijdt. 
Dat noemen we voorbedachte raad, 
ook wel ‘kalm beraad en rustig 
overleg’.

‘Gekwalificeerde doodslag’
In 2006 is de maximale tijdelijke straf 
voor moord verhoogd van 20 naar 30 
jaar. Het gat tussen de maximumstraf 
tussen moord (30 jaar) en doodslag (15 
jaar) ís daardoor behoorlijk. Een kant-
tekening hierbij is dat het maximum 
van 15 jaar voor doodslag met 1/3 kan 
worden verhoogd als in combinatie met 
die doodslag andere strafbare feiten 
zijn gepleegd door de verdachte. Er 

wetgever het verschil in strafmaxima 
heeft beoogd, net zoals dit onderscheid 
beoogd is tussen de delicten ‘dood 
door schuld’ en ‘doodslag’. Doordat 
het verschillende misdrijven zijn, lopen 
de strafmaxima ook uit elkaar. Het gaat 
om andere gedragingen en andere 
beslissingen die zijn genomen vooraf-
gaand en tijdens het delict die tot een 
bepaald gevolg hebben geleid. 
De rechter moet in elke individuele 
zaak maatwerk af kunnen blijven 
leveren, zeker voor wat betreft de straf-
toemeting. Uit een recent onderzoek 
blijkt dat rechters zelden de maximum-
straf voor doodslag opleggen. 

kan onder bepaalde omstandigheden 
dus al twintig jaar worden opgelegd. 
En bovendien bestaat de variant 
‘gekwalificeerde doodslag’ ook al. Dit 
is een doodslag die onder (straf)ver-
zwarende omstandigheden is gepleegd, 
zoals het dodelijk neerschieten van een 
persoon na het overvallen van een 
juwelier. Hiervoor bestaat de mogelijk-
heid al om 30 jaar of levenslang op te 
leggen. 
Je kunt je afvragen welk doel deze 
gewenste strafverhoging daadwerkelijk 
dient, behalve dan dat dit komend 
wetsvoorstel past in het pakket van 
strafverhogende maatregelen die de 
regering al jaren aan het doorvoeren is. 
In reactie op de (onderhand toch wel 
wat hysterische) roep vanuit de samen-
leving om zwaardere straffen. 
Deze forse verhoging van de maxi-
mumstraf op doodslag past bij het 
signaal dat de politiek wil afgeven in 
de strijd tegen zware delicten. De aan-
kondiging voor deze verhoging lijkt 
een rechtstreeks gevolg van de veroor-
deling van de man die de 15-jarige 
Humeyra van het leven heeft beroofd. 
De rechtbank kon moord niet bewijzen, 
maar vond de maximumstraf voor de 
bewezenverklaarde doodslag eigenlijk 
niet toereikend. En gaf daar blijk van 
in het vonnis. 

Maatwerk
De voorname oorzaak van de proble-
men die ontstaan in zaken zoals die van 
Humeyra, vloeit voort uit een arrest 
van de Hoge Raad uit 2012. In dit 
arrest heeft de Hoge Raad de lat voor 
voorbedachte raad een stuk hoger 
gelegd, waardoor minder snel tot een 
bewezenverklaring van moord kan 
worden gekomen. De rechter moet echt 
vaststellen of iemand niet in een 
opwelling heeft gehandeld. 
Wat niet vergeten moet worden is dat 
er niet zonder reden een groot verschil 
is tussen het delict doodslag en moord. 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de 

Nancy Dekens en Jordi l’Homme vinden dat de maximumstraf niet 25 maar 
20 jaar moet worden.

De rechter moet 
echt vaststellen 
of iemand niet 
in een opwelling 
heeft gehandeld

MONDKAPJES UIT DE BAJESEN
Van de redactie

Den Haag - DJI heeft gedetineerden 
ingezet om 50.000 mondkapjes per 
week te produceren. Dat gebeurt op de 
arbeidsafdelingen in vijf penitentiaire 
inrichtingen, waar gedetineerden 
dagelijks werken aan producten voor 
de overheid en het bedrijfsleven.
Door het coronavirus is een tekort 
ontstaan aan mondkapjes in 
Nederland. Dat heeft DJI ertoe 
gebracht om zo’n 100 gedetineerden 
in de inrichtingen van Sittard, 
Dordrecht, Nieuwersluis, Zaanstad, 
Vught en Ter Apel naar schatting 
50.000 mondkapjes per week te laten 

produceren. Op deze manier leveren 
de gedetineerden een bijdrage aan de 
noodsituatie die in Nederland ontstaan 
is. Het gaat in eerste instantie om een-
voudige katoenen mondkapjes voor 
eigen gebruik én voor andere maat-
schappelijke sectoren, met uitzonde-
ring van de zorg. De zorg stelt andere 
eisen aan de mondkapjes. Zodra er 
medisch materiaal beschikbaar is, 
wordt er overgeschakeld op de pro-
ductie van mondkapjes die een betere 
bescherming bieden.

Arbeid in de PI
De productie van de mondkapjes 
gebeurt in de textielwerkplaatsen van 

de genoemde PI’s. Hier is veel erva-
ring met het produceren van grote 
aantallen textielproducten. Arbeid is 
een standaard onderdeel in het dag-
programma van gedetineerden. De 
gezamenlijke arbeidsbedrijven werken 
onder de naam In-Made aan producten 
voor overheid en bedrijfsleven. 
De verwachting is dat er veel vraag is 
naar de mondkapjes. Externe partijen 
kunnen hun interesse kenbaar maken 
bij het regionale bedrijfsbureau van 
In-Made: rbba.west@dji.minjus.nl
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te streven ermee op te houden. De 
inspectie heeft niet kunnen uitvinden 
of er sprake is van behandeling of 
straf. De inspectie zet de Justitiële 
Jeugdinrichtingen in het rijtje waar 
breed toezicht plaats vindt op de 

Puntje van zorg: Te vaak worden vacatures ingevuld door ZZP’ers of uitzendkrachten

‘EIGENLIJK GAAT ALLES GOED BIJ DE JEUGDDETENTIE,’ 
ZEGT DE INSPECTIE
Jaap Brandligt 

Den Haag - De inspectie gezond-
heidszorg en jeugd van het 
Ministerie van VWS heeft gekeken 
hoe het zit met de kwaliteit van 
de jeugdzorg bij de Justitiële 
Jeugdinrichtingen (JJI). Dat zijn er 
zes in Nederland met in totaal zo’n 
500 jongeren die er zitten op basis 
van het jeugdstrafrecht. Soms zijn 
ze verdachte, soms zijn ze ver-
oordeeld, soms is het slechts een 
maatregel. In de samenvatting van 
het onderzoek dat in de tweede 
helft van 2019 plaats vond, wordt 
gemeld dat de ‘medische zorg in 
jeugddetentie goed toegankelijk’ 
is. Dat is verheugend.
Het onderzoek richtte zich op drie 
zaken: hebben de jongeren toegang tot 
de zorg die ze nodig hebben, wordt de 
medicatie die ze moeten slikken op 
verantwoorde en veilige manier ver-
strekt en als er sprake is van onvrijwil-
lige behandeling gebeurt dat dan 
volgens de daarvoor in het leven 
geroepen protocollen.
Voor de goede orde. Het onderzoek 
werd verricht bij De Hartelborgt in 
Spijkenisse, de Hunnerberg in 
Nijmegen, Teylingereind in 
Sassenheim, Den Hey Acker in Breda, 
Lelystad in Lelystad en Elker in 
Veenhuizen. Het Keerpunt in Cadier 

en Keer is niet meegenomen, want dat 
stond op het punt van sluiten. 

Woonplek
Interessant is uiteraard steeds wat er 
goed gaat en wat fout. Eigenlijk gaat 
alles goed, ziet de inspectie. Ja, er zijn 
wel probleempunten, die zijn er altijd, 
maar niet zo hevig dat er echt verbeter-
plannen moeten komen. Het is zoals de 
inspectie zelf zegt: ‘Als jonge gedeti-
neerden naar de medische dienst of een 
huisarts willen, kunnen ze meestal op 
dezelfde dag terecht.’ Er is wel een 
belangrijk knelpunt dat overigens ook 
na de volwassenen detentie optreedt en 
wel een passende woonplek na deten-
tie. Jongeren verblijven daardoor 
langer binnen de forensische zorg dan 
nodig. Financiering door de gemeentes 
en de klaarblijkelijke onvermijdelijke 
woonplaatsdiscussie maken tijdige uit-
plaatsing moeilijk, constateert de 
inspectie. Overigens valt het wel 
enigszins buiten het onderzoek naar 
zorg, maar ja, soms ontbreekt continuï-
teit als er geen wonen is.

Aanvullende scholing
Medicatieveiligheid is wel een dinge-
tje. Voorschrijven, opslag en distributie 
daar is wel wat mee. Volgens de 
inspectie doordat niet alle directies 
medicatieveiligheid voldoende in beeld 
hebben. Soms is er een zogeheten 

MIP-procedure (meldingen incidenten 
patiëntenzorg), soms ook niet. In het 
laatste geval is er onvoldoende zicht 
op de oorzaken van het niet of niet 
tijdig verstrekken of aftekenen van 
medicatie. En er is natuurlijk het pro-
bleem van geschoold blijven. Daar is 
geen tijd voor. De inspectie noemt spe-
cifiek daarbij medicatieveiligheid en 
aanvullende scholing. Er is een instel-
ling waar de medewerkers negen jaar 
niet bijgeleerd hebben. Dat zou niet 
moeten mogen. De inspectie geeft de 
directies advies meer structureel aan-
dacht te besteden aan medicatieveilig-
heid. De inspectie ‘verwacht van alle 
bestuurders dat het thema medicatie-
veiligheid structureel aandacht krijgt 
en in het kwaliteitsmanagementsys-
teem wordt geborgd’. Dat is toch een 
behoorlijke opdracht, maar wel terecht, 
want zorg is altijd een zorgpunt waar 
mensen gedetineerd zijn.

Dwangmedicatie
Dan hebben we het heikele punt van 
toepassing van dwangmedicatie, beter 
van onvrijwillige medische behande-
lingen. Er is een instelling waar 
dwangmedicatie wordt toegepast. Over 
de manier waarop is de inspectie best 
tevreden. Dat is anders voor afzonde-
ring, isolatie in herkenbaarder 
woorden. Dat gebeurt eigenlijk overal 
hoewel alle instellingen zeggen ernaar 

Dan hebben we 
het heikele punt 
van toepassing 
van dwang-
medicatie

Medische zorg in jeugddetentie goed toegankelijk’.

toepassing van dwangbehandelingen 
binnen alle justitiële instellingen. 
Opvallend is voor de beschouwer dat 
veel van wat de inspectie zegt over de 
jeugdinstellingen feitelijk ook gezegd 
kan worden over het geheel aan justiti-
ele instellingen. Het gaat steeds om 
problemen die ingeslotenen tegen 
komen tijdens hun ingesloten zijn. Dat 
geldt ook voor een laatste punt en dat 
is de personele problematiek. Te vaak 
worden vacatures ingevuld door 
ZZP’ers of uitzendkrachten. Dat lost 
op koste termijn problemen op, maar is 
in een uiterst kwetsbare omgeving als 
JJI’s een risico voor de continuïteit van 
de zorg.

JUSTIS LANCEERT VOGCHECK
Van de redactie
 
Den Haag - Wie een Verklaring 
Omtrent het Gedrag nodig heeft 
voor een baan of stage kan zich 
vanaf vandaag online oriënteren 
op zijn/haar VOG-kansen. De 
VOG-check berekent aan de hand 
van een serie vragen of iemand 
een hoge, gemiddelde of lage 
kans heeft op een VOG in diverse 
branches  – nu én in de toekomst. 
De VOG-check is een initiatief van 
Screeningsautoriteit Justis, onder-
deel van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid. Met de tool wil Justis 
onnodige angst voor een afwijzing 
na de VOG-aanvraag bij mensen 
wegnemen.
Jaarlijks vragen zo’n 1,2 miljoen 
mensen een VOG aan. Justis is de 
enige organisatie die een VOG kan 
afgeven. Uit onderzoek blijkt dat een 
deel van hen (jongeren en mensen 
met een strafblad bijvoorbeeld) de 
aanvraag als spannend ervaart. Wat is 
een VOG precies? Waar wordt naar 
gekeken tijdens de beoordeling? En 
wie of wat bepaalt of je wel of geen 
VOG krijgt? Mensen schatten hun 
kansen op een VOG vaak laag in. 
Sommigen zien zelfs helemaal af van 

de aanvraag, uit angst voor afwijzing. 
Onterecht, want maar een klein deel 
van alle VOG-aanvragen wordt 
geweigerd: in 2019 slechts 0,33%. 
Om misverstanden over de VOG weg 
te nemen ontwikkelde Justis de 
VOC-check.

Strafblad? Ook dan kans op een VOG.
Wie de nieuwe VOG-check opent, 
beantwoordt eerst een serie vragen: 
Hoe oud ben je? In welke branche wil 
je werken? Heb je een strafblad? 
Vervolgens krijgt de bezoeker zijn/
haar kansen op een VOG te zien. Voor 
mensen met een strafblad worden de 
kansen uitgesplitst per branche 
(horeca, kinderopvang, beveiliging, et 
cetera). Daarmee toont de VOG-check 
aan dat een lage kans op een VOG in 
één branche niet automatisch een lage 
kans in álle branches betekent. Zij 
krijgen ook te zien op welk moment 
in de toekomst de kansen op een VOG 
in bepaalde branches toenemen. 

Tijdens het gebruik van de check 
blijven bezoekers volledig anoniem; 
hun privacy is gewaarborgd. De 
VOG-check maakt op een laagdrem-
pelige manier duidelijk dat niet ieder 
strafbaar feit het krijgen van een VOG 
in de weg hoeft te staan. De VOG 
draagt bij aan een veiligere samenle-
ving, maar stimuleert tegelijkertijd Strafblad? Ook 

dan kans op een 
VOG

resocialisatie: ook mensen met een 
strafblad maken kans op een VOG en 
daarmee op een beter leven, met 
nieuwe perspectieven.

Meer online vernieuwing
De VOG-check maakt deel uit van 
een breder pakket aan middelen die 
Justis inzet voor betere voorlichting 

en meer transparantie rondom de 
Verklaring Omtrent het 
Gedrag. Tegelijk met de check lan-
ceert Justis ook een nieuwe versie van 
de website over de VOG, die met 
input van verschillende klantgroepen 
is ontwikkeld.
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BUZING Puzzels
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Horizontaal 
1. Weerklank - 4. Roofvogel - 11. Gedeputeerde Staten (afk.) - 13. Boomvrucht - 14. Bloedvat - 15. 
Verhoogde toon - 17. Spoorwegen - 19. In samenwerking met - 21. Onderwijs - 22. Jong dier - 25. Oude 
lengtemaat - 27. Werkelijk - 28. Vaartuig - 31. Vallei - 33. Bijbelse plaats - 34. Achter - 36. Drinkgerei - 
37. Soort uitkering - 38. Korte pieptoon - 40. Zeevis - 42. Schrap - 44. Algemene Vergadering - 46. Getal 
- 47. Indische vogel - 49. Voorjaar - 51. Ten bedrage van - 53. Franse NV - 54. Erg dom - 56. Gulzigaard - 
59. Kleurloos - 60. Doctor (afk.) - 62. Zwemslag - 64. Gezichtsorgaan - 65. Bevestiging - 67. Voormiddag 
- 69. Deel van bruidsjurk - 71. Christelijk feest - 73. Voegwoord - 74. Deel van Sumatra - 75. Aanwijzend 
vnw. - 76. Overtijd - 78. Midden - 79. Stoep - 80. Kalm en helder. 
 

Verticaal 
2. Eerste echte storm van dit jaar - 3. Onroerend goed - 4. Bouwsel van vogels - 5. In oprichting - 6. 
Mannelijk dier - 7. Mannelijk schaap - 8. En dergelijke (afk.) - 9. Troef negen - 10. Dronkaard - 12. 
Voorjaarsbloem - 15. Inhoudsmaat (afk.) - 16. Zijne Majesteit - 18. Hemellichaam - 20. Slib - 23. Meester 
- 24. Persoonlijk vnw. - 26. Strijdmiddel - 29. Naar onze mening - 30. Vaarwel - 31. Bovenbeen - 32. Noot 
- 35. Aartsbisschop - 38. Kerkelijke straf - 39. Vader - 41. Kuddedier - 43. Vertragingsmiddel - 45. Jonge 
koe - 47. Bondsbons (afk.) - 48. Keukenkruid - 50. En volgende(afk.) - 52. Oude munt - 55. Lidwoord - 
57. Rekening-courant - 58. Rangtelwoord - 61. Navigatiemiddel - 63. Bloem - 66. Drentse plaats - 68. Dof 
- 70. Schaakstuk - 72. Stel - 75. Greenwichtijd - 77. Drietenige luiaard - 78. Persoonlijk vnw. 
 

Post uit de bajes

Mr. Robert Polderman
sinds 1996 uw specialist in: 

•  strafzaken
•  beklag- en beroepszaken
•  TBS, longstay en ISD
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T  072 574 44 09
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Iets te melden? 
Stuur het 

naar Bonjo!

BONJO 
BAJES 
PUZZEL

Horizontaal
1. Weerklank - 4. Roofvogel - 11. Gedeputeerde Staten (afk.) - 13. Boomvrucht - 
14. Bloedvat - 15. Verhoogde toon - 17. Spoorwegen - 19. In samenwerking met 
- 21. Onderwijs - 22. Jong dier - 25. Oude lengtemaat - 27. Werkelijk - 28. 
Vaartuig - 31. Vallei - 33. Bijbelse plaats - 34. Achter - 36. Drinkgerei - 37. Soort 
uitkering - 38. Korte pieptoon - 40. Zeevis - 42. Schrap - 44. Algemene 
Vergadering - 46. Getal - 47. Indische vogel - 49. Voorjaar - 51. Ten bedrage van 
- 53. Franse NV - 54. Erg dom - 56. Gulzigaard - 59. Kleurloos - 60. Doctor 
(afk.) - 62. Zwemslag - 64. Gezichtsorgaan - 65. Bevestiging - 67. Voormiddag - 
69. Deel van bruidsjurk - 71. Christelijk feest - 73. Voegwoord - 74. Deel van 
Sumatra - 75. Aanwijzend vnw. - 76. Overtijd - 78. Midden - 79. Stoep - 80. 
Kalm en helder.

Verticaal
2. Eerste echte storm van dit jaar - 3. Onroerend goed - 4. Bouwsel van vogels - 
5. In oprichting - 6. Mannelijk dier - 7. Mannelijk schaap - 8. En dergelijke 
(afk.) - 9. Troef negen - 10. Dronkaard - 12. Voorjaarsbloem - 15. Inhoudsmaat 
(afk.) - 16. Zijne Majesteit - 18. Hemellichaam - 20. Slib - 23. Meester - 24. 
Persoonlijk vnw. - 26. Strijdmiddel - 29. Naar onze mening - 30. Vaarwel - 31. 
Bovenbeen - 32. Noot - 35. Aartsbisschop - 38. Kerkelijke straf - 39. Vader - 41. 
Kuddedier - 43. Vertragingsmiddel - 45. Jonge koe - 47. Bondsbons (afk.) - 48. 
Keukenkruid - 50. En volgende(afk.) - 52. Oude munt - 55. Lidwoord - 57. 
Rekening-courant - 58. Rangtelwoord - 61. Navigatiemiddel - 63. Bloem - 66. 
Drentse plaats - 68. Dof - 70. Schaakstuk - 72. Stel - 75. Greenwichtijd - 77. 
Drietenige luiaard - 78. Persoonlijk vnw.

Oplossing puzzel, zie pagina 8.

Beste Bonjo,
 
Ik stuur hier een beroep inzake een beklag tegen 
de weigering mij een groter model TV toe te staan 
op cel. Met voetballen zag ik (72 jr) wel vaag 
spelers bewegen maar de bal was ik telkens kwijt 
op dat kleine schermpje van de standaard TV op 
cel. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kon 
men naast de bestaande cel-TV ook kiezen een 
eigen TV van groter formaat in te voeren, dit toen 
weliswaar ook via een beklagprocedure. 
De eigen ingevoerde TV werd dan wel eerst 
onderzocht en verzegeld tegen betaling. In de 
prijslijst 2017 van het DJI staat dat Strijbosch 
deze werkzaamheden uitvoert. Omdat ik thuis een 
ongebruikte 40 inch Samsung flatscreen had 
staan, vroeg ik half 2018 toestemming deze te 
mogen invoeren. Tot mijn verbazing werd dit 
verzoek afgewezen. Temeer omdat er een prijslijst 
is die wijst op een gangbare procedure. De direc-
teur maakte het erg bont door aan mij mondeling 
te verklaren dat het een verboden artikel zou zijn 
volgens het Huishoudelijk Reglement, maar wilde 
deze weigering niet op papier zetten.  
Ik moest dit potsierlijke excuus geestelijk meer-
dere keren verwerken om de strekking ervan te 
kunnen rijmen met het feit dat er een inventaris-
lijst voor elke cel is waarin een TV staat vermeld. 
De vraag kwam in me op of zo’n leidinggevend 
persoon wel begreep wat hij uitkraamde? 
Bij de beklagcommissie kwam de heer Van der 
Plas met nog een weigeringgrond, zeggende dat 
ik me daarachter zou kunnen verstoppen. 
Iedereen was perplex en er viel een lange stilte, 

want door mijn leeftijd van 72 jaren en mijn 
lengte van 1.90 meter, zou dit een onmogelijk 
scenario zijn. Daarbij zou het spelen van verstop-
pertje eenvoudiger zijn onder bed te gaan liggen, 
achter of in de kledingkast of op het toilet te gaan. 
Misschien komt het door ‘medicijnen’ of andere 
aandoeningen, dat de directeur zulke dingen zegt, 
maar als gedetineerde is het ondergaan van dit 
soort bejegening een frustrerende ervaring. Je zou 
een beter niveau verwachten. 
De rechter vroeg aan de directeur waarop de 
maximale maat van 22 inch van een zelf aan te 
schaffen TV vandaan kwam. Daarop zei de direc-
teur dit een mooie maat te vinden, maar gaf geen 
verdere uitleg. Ik vroeg de directeur of hij thuis 
dan ook een 22 inch TV had in de huiskamer, 
waarop hij met zijn hoofd nee schudde.  
De rechter maakte echter eveneens een rare bok-
kensprong door bij zijn afwijzing te verklaren, dat 
alhoewel vroeger wel een grotere TV was toege-
staan, het niet onredelijk of onbillijk is dat het nu 
niet werd toegestaan.  
Het leek mij juist wel onredelijk en ging daarom 
in beroep omdat iets dat voordien wel was toege-
staan niet zonder een redelijke grond, willekeurig 
kan worden geweigerd. 
De Beroepscommissie stelt terecht dat geen moti-
vering is gegeven waarom een groter scherm 
onveilig zou zijn en er geen richtlijn is waarin 
staat dat een TV een maximum van 22 inch mag 
hebben en acht daarom de weigering van de direc-
teur onvoldoende gemotiveerd en onzorgvuldig.

Harry
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Ouders vinden praten over de detentie 
soms niet nodig of ingewikkeld. Ze 
vragen zich af of het goed is voor het 
kind en hoe en wat je dan vertelt. Ook 
professionals missen soms handvatten 
of zijn te verlegen om te handelen als 

ze een kind begeleiden waarvan een 
ouder in de gevangenis zit.

Fijne buurvrouw
Eerlijk vertellen dat de ouder vastzit en 
dat doen op een passende manier voor 
de leeftijd van het kind is aan te raden. 
Zeker zo belangrijk is sociale steun 
voor het kind vanuit zijn omgeving 
tijdens de detentie. Een fijne buur-
vrouw kan net zo belangrijk zijn voor 
het kind als een professional zoals een 
psycholoog.
Een gedetineerde ouder kan zelf ook 
steunend zijn voor dochter of zoon 
tijdens het ouder-kindbezoek of in de 
familiekamer. Gelukkig hebben we 

Europese gevangenisdeskundigen bijeen in Düsseldorf.

deze bezoekmogelijkheden in 
Nederland, naast telefoon en soms 
Skype.
Ook zijn er organisaties die kunnen 
helpen wanneer dat nodig is. Luisteren 
naar dochter of zoon is belangrijk. Een 
kind kan soms met hele andere vragen 
en wensen zitten dan een ouder denkt. 
Mensen moeten daarvoor openstaan en 
er samen over spreken. Moeilijke 
vragen horen daar ook bij. Belangrijk 
is het kind te vragen waar het mee 
bezig is, waar het over nadenkt en 
waar het blij van wordt. Als het kind 
tijd nodig heeft om er over te praten, is 
geduld vereist. Samen spelen en praten 
is belangrijk voor de gezamenlijke 

veerkrachtiger.
De Parijse psycholoog Gérard Benoist 
zegt dat praten over de detentie belang-
rijk is voor het onderling vertrouwen 
en voor een positieve ontwikkeling van 
het kind. 
Dat deed hij op de driedaagse confe-
rentie ‘Papa, Mama, hinter Gittern’ van 
het Europäisches Forum für angewante 
Kriminalpolitik in Düsseldorf.
De onderzoeker Poehlman bevestigt 
dit: een kind heeft een positiever beeld 
van zijn gedetineerde moeder, wanneer 
het kind eerlijk is verteld dat moeder 
vastzat. Het leven met het geheim van 
detentie daarentegen kan het funda-
ment worden voor eenzaamheid, 
schaamte en isolement, zeggen de 
onderzoekers Almund en Myers. 
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De talloze reacties tonen aan dat   
deBonjo goed wordt gelezen.  
Ook goed voor onze adverteerders!

BONJOBAJESPUZZEL

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

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

wetenswaardigheden

Oplossing puzzel, zie pagina 08. 

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

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

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

3 Het dashbord van de Nederlandse 
vliegende auto.

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

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

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

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

 

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

Wil je bezoek? Bel Bonjo

0800 3334446

BODDAERT VERWEEL
a d v o c a t e n

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

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

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

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

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

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

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

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

Onderzoek naar verhoging strafmaat moord van dertig naar 
veertig jaar

LEVENSLANG NIET LANGER 
LEVENSLANG

Van de redactie

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

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

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

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

Recht op eerlijk proces in 
de Grondwet
Van de redactie

Koning 
Willem 1 met de
Grondwet van 1815.

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

Fijne buurvrouw kan net zo belangrijk zijn voor kind als professional

PRATEN MET DOCHTER EN ZOON HEEL BELANGRIJK
Winie Hanekamp

Amsterdam/Düsseldorf - De emo-
tionele gezondheid van kinderen 
met een ouder in detentie staat 
vaak onder druk. Dat uit zich bij-
voorbeeld in gedragsproblemen, 
angst, boosheid, verwarring en 
depressie. Kinderen missen hun 
vader of moeder en ervaren verge-
lijkbare fasen van rouw en verlies 
als kinderen die een ouder missen 
door overlijden.
De afwezigheid van de ouder door 
detentie vraagt meer aanpassingsver-
mogen van kinderen dan door schei-
ding. Het is belangrijk om hier 
aandacht voor te hebben en hen te 
steunen. Dat maakt deze kinderen 

Samen spelen en praten is belangrijk.

Fijne buurvrouw 
kan net zo be-
langrijk zijn voor 
het kind als een 
professional zoals 
een psycholoog

band en de ontwikkeling van dochter 
of zoon.
Verder blijkt dat materiaal dat past bij 
de leeftijd van het kind om te vertellen 
dat papa of mama vastzit helpt en ook 
nodig is. Het Expertisecentrum 
K I N D kent en ontwikkelt onderzoek 
en materialen in bijvoorbeeld USA 
(bijvoorbeeld de Sesame Street toolkit 
over ‘incarceration’), Europa en 
Nederland.

Informatie over een kind met een 
ouder in detentie nodig? Bellen met 
het Expertisecentrum K I N D, ouder 
en detentie. 0800-5463000,  
www.expertisecentrumkind.nl 

#Corona, Stay at home.
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 Postbus 3084, 6202 NB Maastricht Maastricht •  Utrecht • Roermond • Hoensbroekstrafrechtadvocaten.nl

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

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

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

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

We speak English
Wir sprechen Deutsch
Nous parlons Français

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


