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Beste Corona,
Ik heb een paar vraagjes. Wat kom je
hier doen? Waarom haal je alles overhoop? Waarom pak je alles van ons af?
Waarom moeten er zoveel mensen
dood? Waarom moet het zo, nu het
weer zo lekker gaat? Kun je ons niet
op een andere manier lastigvallen?
Groetjes, Mij

Beste Mij,

Jullie denken dat je alles maar kan
regelen. Jullie denken dat het allemaal
maar kan. Jullie denken dat je alles
Hier de antwoorden op je vragen.
zelf in de hand kunt houden. Jullie
Natuurlijk weet ik wat ik kom doen.
Natuurlijk weet ik waarom ik alles over mensen vernietigen de aarde. Jullie
hoop haal. Natuurlijk weet ik dat jullie mensen denken dat jullie God zijn.
Wat ik wil is dat jullie weten dat jullie
veel kwijtraken. Natuurlijk weet ik
niet alles zelf kunnen regelen. Wat ik
waarom er zoveel mensen sterven.
wil is dat jullie weten dat iets kleins de
Natuurlijk weet ik waarom het jullie
wereld kan ontregelen. Wat ik wil is dat
tegen zit. Natuurlijk had ik jullie op
een andere manier kunnen plagen. Wil jullie weten dat er een groot luxeprobleem is. Wat ik wil is dat jullie weer
je een ander antwoord? Oké, goed.

naar anderen gaan omkijken. Wat ik
wil is dat jullie elkaar weer zien staan.
Wat ik wil is dat jullie anders met de
aarde omgaan. Wat jullie moeten
weten, is dat jullie weer lief voor
elkaar moeten zijn, dat jullie elkaar
hard nodig hebben. Blijf zo denken en
laat het een leerschool zijn ook als ik
er niet meer ben.
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Gedetineerde stuurde ons zijn coronadagboek

'Meteen werd duidelijk: geen bezoek meer,
ook niet van advocaten'
Van de redactie

zijn met een patatje, frikandel en een
blikje. Het gamen was toegestaan op
het grote scherm in de gemeenschapsEsserheem - Alle afdelingen werden
ruimte. Het skypen kon niet meteen als
opeens op 13 maart achter de deur
gevolg van allerlei veiligheidsproblegesloten. We kregen in de gemeenmen. Maar na twee weken kon het,
teschappelijke ruimte bezoek van
twee keer in de week, twintig minuten
de directieleden die ons het nieuws
lang. Dit was een kleine verlichting in
over het coronavirus brachten en
ons vertelden wat daarvan de gevol- de zware coronasituatie. We gingen
door met de dagelijkse vergaderingen
gen waren voor ons gedetineerden.
Meteen werd duidelijk: geen bezoek en hadden veel vragen en verzoeken
natuurlijk. Vele werden er ingewilligd,
meer, ook niet van advocaten. Geen
andere konden ook gewoonweg niet.
in- en uitvoeren van spullen, geen
Ook kregen we vloeibaar zeep uitgeverlof meer en ook geen overplaatdeeld voor het wassen van onze
singen meer naar zeer beperkt
handen. Nu kregen we ook met de volbewaakte inrichtingen, beperkt
gende bekende problemen te maken,
bewaakte inrichtingen en ook niet
namelijk met die van de oproerkraainaar het penitentiaire programma.
ers. Mensen die een opstand willen
Ze vertelden ons dat er ook geen
sport meer is, niet binnen en ook niet opzetten. Bedoeld om het bezoekrecht
buiten. En uiteraard moesten we ons terug te krijgen. Maar ieder logisch
denkend mens begrijpt natuurlijk dat
houden aan de 1,5 meter-regel.
dit niet gaat werken, want het is iets
dat landelijk in vastgesteld en zeker
Ze zeiden ook dat vanaf nu de
Gedetineerdencommissie (GeDeCo) en niet zal worden veranderd. Dit is voor
de directie dagelijks zouden samenko- de veiligheid van ons gedetineerden,
men om informatie uit te wisselen. En ons bezoek en ons personeel. Het lijkt
wel of sommige mensen hierbinnen
ook om te kijken hoe we deze crisis
niet beseffen hoe het er buiten aan toe
het beste samen doorkomen.
gaat. Hoop dat deze mensen dit wel
Na dit bezoek van de directie werden
snel gaan beseffen, want het enige wat
we meteen weer opgesloten. De reacje met deze opstanden bereikt is dat we
ties van de gedetineerden waren verovergaan naar een zogenaamd 18-uur
deeld. Sommigen waren kwaad,
sommigen konden het wel begrijpen en regime. Dat betekent dat we dan 21
uur achter de deur zitten opgesloten.
accepteerden de situatie. Automatisch
ontstonden er veel vragen, ook over de En er alleen van achter gaan om een
uurtje te luchten, om te douchen en te
RIVM-maatregelen. Gelukkig was er
bellen en om het eten op te halen. Dit
de dagelijkse bijeenkomst tussen de
is al van kracht in meerdere inrichtinGeDeCo en de directie. Er werd ons
gen in het land. Gelukkig nog niet bij
verteld dat de situatie zeker tot 31
ons in PI Esserheem. Hier kunnen we
maart zou duren.
nog de hele dag naar buiten en genieten van het mooie weer.
Snackdag
16 maart was onze eerste coronabijeenkomst. We wilden weten of er
Stiltecentrum
snackdagen mogelijk waren. En we
De arbeid gaat ook nog gewoon door.
vroegen toestemming om te gamen op Wel is er nu de mogelijkheid om af te
het grote scherm in de gemeenschaptekenen voor de arbeid. Dit betekent
pelijke ruimte en of we konden skypen dat je niet meer hoeft te werken. Je
met onze familie en vrienden. Op al
krijgt dan de helft van het basisloon,
deze vragen kregen we snel antwoord. maar dan moet je wel gedurende het
Volgende week zou er een snackdag
arbeidsblok achter de deur blijven.

Hier maken veel mensen gebruik van.
Er wordt veel gesproken en geklaagd
over het personeel dat in en uit gaat.
Deze mensen zouden dan degenen zijn
die eventueel het virus binnenbrengen.
Maar men vergeet dat als deze mensen
er niet meer zouden zijn, wij dan
achter de deur zouden zitten. We
moeten gewoon goed de 1,5 meter
afstandmaatregel aanhouden. Ter voorkoming van het virus staat er bij de
personeelsingang desinfecterende
handgel en het personeel is opgedragen
hier iedere keer gebruik van te maken.
We hebben allemaal 25 euro op ons
telefoonkrediet gekregen van de inrichting. Verder hebben we te horen gekregen dat nu de penitentiaire
programma's wel door kunnen gaan,
mits je voldoet aan de daarvoor
gestelde eisen. Vooral het hebben van
goedgekeurd werk voor de tijd van
minimaal 26 uur. Zonder dit kun je niet
naar buiten met je enkelband.
Vanaf 26 maart vinden er geen kerkdiensten, vrijdaggebed en andere
bezinningsbijeenkomsten meer plaats.
Er is twee keer in de week een geestelijke verzorger in het stiltecentrum. Die
dag is het stiltecentrum dan twee keer
per dag geopend. Er mogen dan maximaal zes bezoekers naar binnen met
uiteraard 1,5 meter afstand van elkaar.

Ansichtkaarten
Vanaf 1 april is het mogelijk om buiten
te sporten, mits er rekening wordt
gehouden met de richtlijn van 1,5
meter afstand houden van elkaar. Ook
balspelen mogen, maar geen wedstrijdjes. Dus gewoon overschieten of op de
basket schieten. Er is ook een doel
geplaatst om penalty's te schieten. Er
kan ook worden getraind, fitness, maar
dit alleen met zes mensen tegelijk. Je
moet je hiervoor opgeven bij het personeel. We kregen vandaag te horen
dat de maatregelen op z'n minst nog tot
6 april van kracht blijven.
Er is besloten personeel en externe
bezoekers niet te temperaturen. Dit
omdat na een fietstocht je temperatuur

Cartoon: Wissam Asaad
ook kan zijn opgelopen en dit betekent
dan niet dat je het virus hebt. En ook
niet het dragen van mondkapjes. Dit is
schijnveiligheid en veroorzaakt een
paniekbeeld.
De directie heeft ansichtkaarten rondgedeeld onder de gedetineerden om die
naar de familie en vrienden te sturen,
vrij van postzegelkosten. Die betaalt
de inrichting.
8 april was er weer een persconferentie
van de minister-president waarin hij
aankondigde dat over twee weken (de
week voor 28 april) er een besluit
zouden worden genomen over wel of

niet verlengen van de maatregelen.
Onderhand weten we dat dit dus
gewoon is aangehouden. Dus nog
steeds geen bezoek en geen in- en
uitvoer.
Op 10 april is de landelijke richtlijn
nog steeds dat er geen spullen mogen
worden ingevoerd, terwijl dat in andere
inrichtingen wel gebeurt. Er wordt
hard aan gewerkt om dat ook hier voor
elkaar te krijgen. Dit is nog niet mogelijk in verband met het virus en natuurlijk ook de veiligheid.
(Naam bekend bij de redactie)

deBonjo
juni 2020

Agape 4You, Amsterdam
APO Nederland, Zoetermeer
Bakboord, Den Haag

3

Wat er rond de bajesen gebeurt, lijkt sprekend op wat de verzorgingstehuizen hebben meegemaakt

De vraag is hoeveel gedetineerden corona hebben
dan wel aangetast zijn en in quarantaine zitten.
Jaap Brandligt
Amsterdam - Deze krant verschijnt
in juni. Dat is nog midden in het
corona-gedoe. Het kan dan ook niet
anders dan dat dit een momentopname is, waarin we nagaan wat
er goed is gegaan in de bajesen
en wat niet. Helaas ligt het accent
toch en vooral op de problemen die
gedetineerden, advocaten en achterblijvers ons melden. De informatie
die minister Sander Dekker van
Rechtsbescherming met het publiek
en de Tweede Kamer deelt, geeft
soms een ander beeld. Doordat het
systeem rond gevangenissen een
behoorlijk gesloten systeem is, wordt
het niet eenvoudig om met harde
cijfers te komen en met harde gegevens. Ook al doordat wat de minister
zegt en wat uit de bajesen gerapporteerd wordt, soms behoorlijk
tegenstrijdig is. Dat ondanks het feit
dat de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) met enige regelmaat een zogeheten Nieuwsbrief uitbrengt. Een
mooi initiatief waarin het accent ligt
op de mooie dingen, zoals het maken
van mondkapjes door gedetineerden.
Allemaal heel loffelijk. En ja, we
horen en lezen overal dat DJI zich
aan de RIVM-richtlijnen houdt. Daar
is nog wel wat over te zeggen en dat
zal in dit verhaal ook gebeuren.
Wat er rond de bajesen gebeurt en
gebeurd is, lijkt sprekend op wat de
verzorgingstehuizen hebben meegemaakt. Bij het uitbreken van de coronacrisis gingen de bajesen op slot. Zoals
de verzorgingshuizen. Geen bezoekers.

Begrijpelijk vonden we. Maar evenzeer net als bij de verzorgingshuizen
kwamen en gingen de medewerkers
wel naar binnen. Niet getest, zonder
beschermende kleding. Niet voor niks
– en weer de parallel met de verzorgingshuizen – zijn de besmettingen
door medewerkers en in het Schipholgeval door een besmette arts binnen
gebracht. Medewerkers en gedetineerden – beide dus – ervoeren en ervaren
de situatie als bedreigend. De medewerkers lieten dat dan ook in een brief
aan de minister weten. Ze stellen vast
dat de 1,5 meter regel niet te handhaven is. De ruimtes zijn te smal. Zonder
bescherming is de 1,5 niet te doen,
gewoon gevaarlijk. Je kunt contactmomenten tussen personeel en gedetineerden bij het insluiten en het uitdelen van
bijvoorbeeld medicatie niet voorkomen. Er zijn geen mondkapjes. Zowel
de gezamenlijke medewerkerstelefoons
als die van de gedetineerden zijn een
besmettingsgevaar. Er zijn onvoldoende besmettingsmiddelen om adequaat te handelen.

allen onder toezicht van de medische
dienst, meer telefoons en betere hygiënische maatregelen op de afdelingen
en gedetineerden – niet geweld- of
zedengestraften – die hun straf hebben
voor twee derde hebben uitgezeten of
een straf van minder dan zes maanden
hebben, aangepaste detentiefasering
geven met enkelband. Daarmee verminder je de risico’s voor personeel en
langer gestraften.
De minister gaat in de Tweede Kamer
in op deze brief. En met enig optimisme. Het aantal besmettingen – op
15 april – staat op acht. Tien gedetineerden zitten als voorzorg in quarantaine, er is er een overleden. Er is
testbeleid, zegt de minister, conform
de RIVM-richtlijnen. Die kennen we
ook uit de verzorgingstehuizen. Niet
dus. Nada testen, nada beschermende
kleding.
Ytse Koenen van FNV-justitie herkent
meer in wat de medewerkers zeggen
dan in wat de minister naar buiten
brengt. ‘Het gaat om tienduizend gedetineerden die bij elkaar in die inrichtingen zitten, heel dicht op elkaar’. En
waar de minister het heeft over een uitdaging, stelt Koenen vast dat het
gewoon niet kan. 1,5 meter gaat simpelweg in de bajesen niet en al helemaal niet waar het om
meerpersoonscellen gaat.

studenten kregen een bekeuring van
bijna vierhonderd euro. Een gedetineerde in Arnhem vond dat van die
directeur liggen in de buurt van een
onzinbeslissing. De Raad voor
Strafrechttoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ) was het met
die gedetineerde eens. ‘De vergelijking
tussen een meerpersoonscel (MPC) en
een gezinssituatie gaat niet op.
Plaatsing in een MPC brengt extra
gezondheidsrisico’s mee en dus is
besmetting bepaald niet uitgesloten.
Koenen van de FNV noemde deze
beslissing een mijlpaal. ‘Wat mij
betreft sluiten nu meteen overal de
meerpersoonscellen. Er is ruimte
genoeg’. Rachel Bruinen, advocaat van
een aantal gedetineerden stelt verheugd
vast dat de RSJ tot nu toe het geen
schending van de zorgplicht vond,
maar nu wel. ‘Het hele land moet doen
aan social distancing, dus dan ook
gedetineerden niet aan extra gezondheidsrisico’s blootstellen’.
Tja en dan de vraag hoeveel gedetineerden corona hebben dan wel aangetast zijn en in quarantaine. Eerder
vermeldden we de cijfers die de minisOplossingen
ter gaf. In een schrijven waarin DJI
Skypeverbindingen zijn aardig – en op
verlenging van de maatregelen tot en
zichzelf goed initiatief - maar alleen
met 28 april aankondigt, staat dat er
skypen is onvoldoende. De druk op de
een De Schie-geval is, die in
afdelingstelefoons leidt tot het recht
Scheveningen ligt en dat er drie tbs’ers
van de sterksten. Ook al werk je met
corona hebben en wel in de
een sterk aangepast programma waarOostvaarders en de de Rooyse Wissel.
door mensen meer binnen zitten, ze
Onzinbeslissing
moeten toch met enige regelmaat de
De directeur van Arnhem Zuid wist het Dat is toch verwarrend. Het Parool
cel uit en dat gaat niet goed zonder
wel. ‘Je moet het zien als een thuissitu- rapporteerde bijvoorbeeld op 23 april
dat er alleen al op Schiphol zes coronapersoonlijke beschermingsmiddelen.
atie, een sociale omgeving die moet
gevallen waren en dat binnen de muren
Ze – de medewerkers – hebben ook
kunnen als je coronavrij bent’. Daar
de sfeer ‘fucked up’ is. We citeren:
oplossingen: dragen van mondkapjes
dacht de politie van Amstelveen bij
‘Elke week blijken nieuwe
en handschoenen, risicovolle medicatie studentenhuizen anders over. Die

medegevangenen positief getest te zijn
op het coronavirus, maar nog steeds
houden de meeste bewaarders geen 1,5
afstand en dragen ze geen mondkapjes
en handschoenen’. En ‘we mogen niet
naar der bibliotheek en krijgen geen
bezoek, maar luchten nog steeds samen
met tientallen tegelijk’. Het blijft wat
ondoorzichtig allemaal. Minister
Dekker zei bij het TV-programma Een
Vandaag dat er meer getest gaat
worden en dat er meer beschermingsmateriaal beschikbaar is voor de bewakers - dat zei hij op 14 april – maar
daarvan blijkt weinig uit te komen als
we de berichten van de medewerkers
en de gedetineerden mogen geloven.
Weer die parallel met de verzorgingshuizen. Dekker geeft- bij Een Vandaag
- wel toe dat iedereen testen en iedereen mondkapjes geven op dit moment
gewoon niet gaat. Ene Appie – niet
zijn ware naam - vertelt ook aan Een
Vandaag dat op Schiphol na de eerste
besmettingen alles gewoon door ging.
Het Parool komt op 8 mei op tien
besmettingen, maar volgens Appie
klopt dat niet. ‘Alleen al op mijn afdeling zijn er acht of negen en ik weet
ook dat er op een andere afdeling minstens vijf zijn. Alles is geheimzinnig,
mensen vertrouwen het niet meer’. Dat
geslotene is inderdaad een probleem.
Het is heel moeilijk te achterhalen hoe
de problemen eruit zien. We weten nu
Sittard, De Schie, Schiphol,
Oostvaarders en De Rooyse Wissel.

‘Zorgkarakterlijk’
De Bonjo-telefoon staat roodgloeiend
LEES VERDER PAGINA OP 4
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Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, Amsterdam
Bezoekgroep De Geniepoort, Boskoop
Bezoekgroep De Geniepoort, Alphen aan de Rijn
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Voeding en gezondheid in PI Nieuwegein en Heerhugowaard
VERVOLG VAN PAGINA 3
van de gedetineerden die bellen.
De meeste telefoontjes gaan over de
angst op besmetting. Er wordt – horen
wij – weinig gedaan aan mondkapjes
en handgel. En ja, er is onrust over het
niet mogen ontvangen van bezoek. Dat
kan geen jaren duren. Voorlopig lijkt
het er niet op dat DJI zint op maatregelen om dat minder schrijnend te
maken. Weer doemt de vergelijking
met de verzorgingshuizen op, hoewel
daar na veel publiciteit een en ander in
gaat schuiven. Gevangenissen zijn niet
populair, dus is er minder maatschappelijke druk. De bieb is dicht, er is
geen sport, hoewel wij horen dat dat
op verschillende plaatsen verschillend
wordt gestuurd.
En dan is er nog het probleem van de
fasering. Voor de niet-ingewijden: het
voorbereiden op een leven na detentie.
In allereerste instantie werd iedereen
die in een Zeer Beperkt Bewaakte
Inrichting (ZBBI) zat of Beperkt
Bewaakte Inrichting (BBI) gezegd
terug te moeten naar binnen. Dat bleek
niet houdbaar en bovendien niet
logisch omdat veel vooral ZBBI’ers
meer buiten waren dan binnen. Dus
mogen ze nu met enkelband de rest
van hun detentie buiten uitdienen. Er
is ook een groep die in een ZBBI verbleef die niet met enkelband naar huis
mocht. Hun verloven zijn ingetrokken.
Het komt er feitelijk op neer dat het
stop zetten zo ongeveer van de fasering ertoe gaat leiden dat deze gedetineerden straks buiten komen en niet
gefaseerd hebben, dus onvoorbereid
de boze buitenwereld ingaan. De RSJ
begrijpt dat niet-faseren omdat de
faseerders de gevangenissen in- en
uitgaan. De gedetineerden vragen zich
af waarom zij niet naar buiten mogen
en de PIW’ers wel. Het blijft zo onbevredigend puzzelen. En ja, corona is
grimmig, dus er valt veel te zeggen dat
er zorgen zijn. Maar laat gedetineerden en hun bewakers geen onverdiende en onnodige risico’s nemen.
Laat om te beginnen alle PIW’ers
testen zoals nu ook in de verzorgingshuizen gebeurt. Het gevangeniswezen
is geen zorg, maar de taken van bewakers zijn wel ‘zorgkarakterlijk’.

Over zwarte bakken en gezond voedsel (deel 3)
In de uitgave Impact van de Dienst Jusititiële Inrichtingen - over hun inkopen van 2019 - staat een artikel met als titel: ‘Er belanden veel minder maaltijden in de kliko’.
Bewaker Daren Noordzee vertelt over zijn werk in PI Nieuwegein, vanaf 2008. Hij verbaasde zich over de grote hoeveelheden maaltijden die werden weggegooid. Twee
jaar geleden is daar verandering in gekomen. Verder in dit stuk het onderzoek naar voedingssupplementen in onder meer PI Heerhugowaard, locatie Zuyder Bos.

'De potten jam en pindakaas
moeten weer terugkeren'
opleveren.’
Naast de zwarte bakken wordt er door
de gedetineerden zelf eten gemaakt. Ze
doen boodschappen in de winkel van
PI Vught en daar koken ze maaltijden
van. Daren zou graag zien dat andere
PI’s het voorbeeld van Nieuwegein
volgen om voedselverspilling tegen te
gaan. Hij geeft een belangrijk advies:
‘Zorg dat je steun van je directie krijgt,
zonder die steun waren we in
Nieuwegein niet zover gekomen.’

Ronald Bos
Nieuwegein/Heerhugowaard/Vught De ‘zwarte bakken’ met maaltijden in
PI’s staan al enige tijd ter discussie.
De meeste gedetineerden worden er
niet blij van en veel van die bakken
worden weggegooid. Hier en daar
worden al alternatieven in praktijk
gebracht, van kleine aanpassingen in
de bereidingswijze tot het zelf maken
van maaltijden. In Nieuwegein heeft
Daren Noordzee twee jaar geleden
geturfd hoeveel maaltijden er per
uitdeeldag terugkwamen: ‘Dat waren
er 1800 en dan weet je nog niet eens
hoeveel er op de afdelingen zelf
worden weggegooid.’
Om dat weggooien tegen te gaan, zijn
ze in Nieuwegein minder maaltijden
gaan uitdelen en van drie keer naar
twee keer per week uitdelen gegaan. Er
is nog nooit een maaltijd nageleverd en
per uitdeeldag gooien ze 140 tot 150
maaltijden (!) minder weg. Volgens
Daren is er ook nog winst te behalen
door de keuken meer inspraak in de
samenstelling van de maaltijdencyclus
te geven: ‘Macaroni en lekkerbek doen
het bijvoorbeeld altijd goed, hoor ik
van Coby Kamerbeek. (Sodexokeukenmedewerker) in de keuken.
Maar denk ook aan andere soorten
vleeswaren. Mensen die halal willen
eten, krijgen nu vaak hetzelfde. Boter
verstrekken we tegenwoordig op
afroep: daar werd ontzettend veel van
weggegooid. En verder zou ik ook
graag zien dat de potten jam en pindakaas weer terugkeren in plaats van de
eenpersoonsverpakkingen. Ook dat
zou een flinke milieubesparing

‘Je bent wat je eet’
Slechter behandeld dan dieren
In het laatste onderzoek van Ab
Zaalberg en anderen schrijven de
onderzoekers over een selfcatering
project in de voormalige PI Tilburg:
‘Gedetineerden gaven aan dat de
kant-en-klaarmaaltijden een vernedering waren voor hen en kregen het
gevoel dat zij slechter dan dieren werden behandeld. Al vanaf het begin van
het onderzoek maakten gedetineerden
dit duidelijk.’ Na afloop van het project
werd weer hun mening gevraagd:
‘Voor sommigen was het gewoon
leuk om te koken, anderen gaven dan
weer aan dat het hun kookvaardigheden verbeterde, en dat het hen in de
mogelijkheid stelde om van medegedetineerden te leren.’

(Uit: Voeding en justitiabelen: van
strafelement naar rehabilitatie-instrument? 2018)

Psycholoog Ap Zaalberg, kwam vorige
editie van deBonjo al aan het woord
over zijn onderzoek naar voeding en
agressie. In de Franse filmdocumentaire A healthy diet for a healthy brain/
Een gezond dieet voor een gezond
brein (oktober 2019) vertelde hij ook
over de invloed van voedingssupplementen: gedurende drie maanden
voerde hij een experiment uit in acht
Nederlandse gevangenissen met 221
vrijwillige gedetineerden. Na die
periode deed hij een onderzoek naar
hun gedrag. Eerst vroeg hij aan de
gedetineerden zelf hoe agressief ze
waren en vervolgens aan hun begeleiders naar het aantal incidenten dat was
voorgekomen waarvoor de gedetineerden waren gestraft. Het bleek dat er
een dramatische vermindering had
plaatsgevonden. Onder anderen bij
gedetineerden in PI Heerhugowaard,
Locatie Zuyder Bos was het aantal met
een derde gedaald. Volgens de documentaire laten ook onderzoeken in
Groot-Brittannië en Australië dezelfde
uitkomst zien. Zaalberg is ervan overtuigd dat een toevoeging van vitaminen, vetzuren en mineralen aan het
eten de agressie kan verminderen.

Volgens hem is het nog niet bewezen,
maar het lijkt Zaalberg zeer waarschijnlijk dat eten met deze toevoegingen ook tot minder criminaliteit zal
leiden.
Een volgende stap is volgens Zaalberg
te bekijken hoe de resultaten van dit
onderzoek in praktijk kunnen worden
gebracht. In de film vertelde hij: ‘We
hebben met het Ministerie van Justitie
afspraken gemaakt voor een aantal
proeven in gevangenissen om de agressie te reguleren.’ Er waren al zeven
PI’s die zich hadden aangemeld voor
de proeven, maar Zaalberg zegt nu dat
een beleidsafdeling bij DJI ‘na 15 jaar
onderzoek de stekker uit het project
heeft getrokken’. Bij de communicatieafdeling van DJI is hierover ‘niets
bekend’. Jammer dat dit project blijkbaar spoorloos is verdwenen. Zowel
het verbeteren van de kwaliteit van het
eten als de toevoeging van voedingssupplementen zou dus een grote verbetering kunnen betekenen van de sfeer
in de gevangenissen, terwijl die tegelijkertijd een milieubesparing op zouden
leveren.
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Bezoekgroep Vreemdelingengevangenis Schiphol-Oost, Amsterdam
Bijzonder Jeugdwerk Brabant, Deurne
Bond Belangenbehartiging Gedetineerden (BBG), Den Bosch
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De doorlopende voorstelling van de zwarte bakken

Bevindingen van een hond of een gedetineerde
mens?
De Klusjesman
Amsterdam - Wie in des duivels
naam is op het idee gekomen
eten in zwarte plasticcontainers te
verpakken?
Een hond krijgt zijn voer in een
mooie schaal geserveerd. Is de verpakking van kant en klaar maaltijden
die in een supermarkt te koop zijn en
zeker niet zwart zijn, zoveel duurder?
Nee, dat denk ik niet!
Wat is het doel van een vrouw des
huizes als ze voor de familie, haar man
en kinderen een maaltijd klaar maakt?
Haar doel is haar liefde en zorg voor
haar gezin uit te drukken. Daarvoor
doet ze moeite om verse groenten,
goede ingrediënten te kopen en voor
een verantwoord diner te zorgen, zodat
haar geliefden gezond blijven.
Zij weet dat een maaltijd ook een belevenis voor de ogen is. Ze voedt niet
alleen het lichaam, maar ook de geest
en de ziel van haar gezin.
Dat kan ze alleen bereiken als ze gedurende het gehele proces van plannen,
inkopen, bereiden en serveren daarop
gericht is haar geliefden en goede
ervaring te willen geven. Is een goede
maaltijd alleen de som van goede
ingrediënten? Nee, het is veel meer.

Wij moesten vandaag bij de arbeid
hondenvoer verpakken. En zie daar,
het hondenvoer is in een mooie zilverkleurige container verpakt, met een
mooie foto van een lief hondje op de
deksel. Worden honden meer gewaardeerd dan mensen, ook als zijn ze
gedetineerd?
Als ik verantwoording op welk niveau
of in welke positie dan ook zou hebben
voor het verzorgen van het eten van
gedetineerden en ik zou zien hoeveel
daarvan wordt weggegooid en hoezeer
mensen daarover klagen, dan zou ik
mij heel erg schamen. En het project
‘eten voor gedetineerden’ als een
zware mislukking ondervinden.
In de vrijemarkteconomie kan zoiets
niet bestaan. Hoeveel meer zou een
fatsoenlijke maaltijd kosten? Als de
zwarte bak in zijn eigen tegenwoordige
vorm en kwaliteit € 1,65 kost, hoeveel
meer kost het om een betere ervaring
te bereiken voor mensen, ook al zijn ze
gedetineerden?
En nog iets, als de cellen met een
combi bakoven-magnetron uitgerust
zouden worden, dan zou men de maaltijd ook in de bakoven kunnen opwarmen en niet met de magnetron de
maaltijd nog minder waard hoeven te
maken.
(Naam bekend bij de redactie)
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Plaatsing op meerpersoonscel onder omstandigheden ongeoorloofd

Coronavirus discrimineert niet:
geen onderscheid tussen gedetineerden
en niet gedetineerden.
Jordi l’Homme en Maarten Pijnenburg
Amsterdam - Sinds de uitbraak van
het coronavirus is het openbare
leven drastisch gewijzigd. Vrijheden
waar iedereen aan gewend was,
bestaan niet meer of zijn langdurig
on hold gezet. Zo ook voor personen
die zich in detentie bevinden. Groot
verschil is echter dat relatief weinig
aandacht is besteed aan de consequenties van de virusuitbraak voor
gedetineerde verdachten. Het is een
stem die nauwelijks nog is gehoord,
zodat het van belang is om de gevolgen van de corona uitbraak te bezien
vanuit het perspectief van de gedetineerde verdachte. Als constructieve
invalshoek: wat kunnen we eraan
doen om deze positie te verbeteren?
Toen de crisis in maart uitbrak, ontstond er ook bij alle deelnemers aan
het rechtssysteem enige mate van
paniek. IC-opnamen en coronadoden
gingen in een rechte lijn naar boven en
om te voorkomen dat er een corona
uitbraak zou plaatsvinden binnen de
muren van PI’s werd een van de
belangrijkste rechten van gedetineerden, het bezoekrecht, opgeschort.
Alleen bij hoge uitzondering mocht er
nog professioneel bezoek bij het huis
van bewaring naar binnen, waarbij er
vaak moest worden gemotiveerd
waarom het contact niet telefonisch
kon worden afgedaan. Los van alle
praktische bezwaren, taalproblemen,
tolken en de mindere communicatie,
waren er vanzelfsprekend ook privacy
bezwaren. Het is een algemeen bekend
en terugkerend probleem dat er regelmatig gesprekken met advocaten achteraf bleken te zijn afgeluisterd, terwijl
dit in strijd is met het een wettelijk
verankerde recht van vrij verkeer

tussen raadsman en gedetineerde. Een
vertrouwelijk gesprek tussen raadsman
en gedetineerde kon niet langer gegarandeerd worden.

Bezoekrecht
Inmiddels zijn we een aantal maanden
verder, zodat de vraag zich opdringt of
er niet een mouw te passen valt aan het
bezoekrecht, en met name het familiebezoek. Dit zodat detentie feitelijk niet
erop neerkomt dat een gedetineerde
volstrekt geïsoleerd raakt. Voorkomen
dient te worden dat een gedetineerde,
zonder juridische noodzaak zijn of

Voorkomen dient
te worden dat
een gedetineerde,
zonder juridische
noodzaak zijn of
haar voorarrest
min of meer in
alle beperkingen
doorbrengt.

Pijnenburg en L’Homme: ‘Waarom ‘binnen’ een andere afstandsgrens dan ‘buiten’?

haar voorarrest min of meer in alle
beperkingen doorbrengt.
Uiteraard is bezoek in coronatijd veel
gedoe, en zoals ieder menselijk contact
mogelijk een bron voor besmetting.
Daar staat tegenover dat net zoals in
winkels en supermarkten de inmiddels
snel ingeburgerde 1,5 meter regel kan
worden gehanteerd. Het is zorgwekkend dat er weinig zichtbare initiatieven worden genomen om de huizen
van bewaring in dit opzicht te ‘ontsluiten’.
Desnoods kan er worden gedacht aan
het gebruik van mondkapjes voor
bezoek. Al ver voor de uitbraak van
het virus beschikten PI’s over de
inmiddels schaarse plexiglasschermen
De rechtspositie van gedetineerden is
sinds de invoering van de coronamaatregelen vrijwel op alle vlakken ernstig
verslechterd. Voor zover deze verslechtering parallel loopt met de samenleving ‘buiten’ is dit in beginsel
gerechtvaardigd, maar er zal door het
ministerie en door de directies toch
moeten worden gezocht naar compensatiemogelijkheden om de leefbaarheid
te vergroten. Te denken valt aan het op

een creatieve manier creëren van sportfaciliteiten en/of online-onderwijs.
Alles om deze ook voor gedetineerden
ellendige tijd draaglijk door te komen,
en meer rekening houden met de
gerechtvaardigde belangen van mensen
die vastzitten.

Hoopvolle beslissing RSJ
Gelukkig is daar een recente beslissing
van de Raad voor Strafrechttoepassing
en Jeugdbescherming (RSJ). Een klant
van ons werd door de directeur
gedwongen om te worden geplaatst in
een meerpersoonscel. Voor iedereen
die ooit het (on)genoegen heeft gehad
om in zo’n soort cel te verblijven, zal
beamen dat de aanbevolen 1,5 meter
van Rutte hier niet te handhaven is. De
klant kon bovendien medisch onderbouwen dat hij tot een bepaalde risicogroep behoorde, waardoor de plaatsing
in een meermanscel (MPC) een acuut
gevaar voor zijn gezondheid zou opleveren. Ondanks verzet vanuit de
gevangenisdirectie, heeft de voorzitter
van de RSJ terecht geoordeeld dat de
verplichte plaatsing in de meerpersoonscel onredelijk en onbillijk is en

voorlopig van de baan is. Wij zouden
zelfs een stap verder willen gaan. Ook
voor gedetineerden zonder aantoonbare klachten geldt dat zij niet aan
onnodige risico’s moeten worden
blootgesteld. Als we corona met zijn
allen moeten bestrijden, dan is het
lastig uit te leggen waarom er ‘binnen’
een andere afstandsgrens zou moeten
gelden dan ‘buiten’. Het virus discrimineert niet en maakt geen onderscheid tussen gedetineerden en niet
gedetineerden.
(Maarten Pijnenburg is advocaat bij
Dekens Pijnenburg
Strafrechtadvocaten en Jordi l’Homme
is juridisch medewerker bij Dekens
Pijnenburg Strafrechtadvocaten en
redactielid van onze krant.)
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Dagboeknotities van Dini van het Noorden van maart en april in de coronacrisis

‘We worden gemist. En dat is goed om te weten’
Maart 9

zelfgemaakte kaarten ter bemoediging
naar bewoners in zorginstellingen
sturen. En anderen die hard bezig zijn
met mondkapjes maken. Heerlijk,
zulke positieve berichten.

Om half tien naar de PI en drukke,
maar heerlijke dag gehad op afdeling
Onderwijs. Met gemotiveerde cursisten, en goede gesprekken. ‘Een
cadeautje, zo’n dag als dit,’ zei een van
de docenten. ‘Een mooi geschenk,’
vulde ik aan.

April 17
Die anderhalve meter afstand houden
is in de supermarkt wel eens een probleem. Maar hoe zou dat gaan in die
smalle gangen van PI’s?

Maart 17
Vandaag zou ik weer naar de PI. Maar
Covid-19 gooit roet in het eten. Door
die coronamaatregelen mag geen vrijwilliger meer naar binnen. En buiten
de bajes is de samenleving knarsend
bijna helemaal tot stilstand gekomen.

April 18
Zijn de avonden in de PI’s nu niet nog
zwaarder dan anders als de deuren op
slot zijn? Het is bekend dat zorgen om
het thuisfront en andere problemen
vooral in het donker de kop op steken.
Net als het gevoel van eenzaamheid,
(de kwelling van het hart) dat vaak in
de stilte van de nacht verschijnt.

Maart 23
Wat een rare tijd is dit. We blijven met
schoon geschrobde handen zoveel
mogelijk binnen en sociale contacten
gaan voornamelijk virtueel. In eerste
instantie werd 6 april genoemd als
eventuele datum van ‘weer terug naar
normaal’, maar dat kunnen we vast wel
vergeten. Covid-19 is een gevaarlijk
virus.

Wij vrijwilligers kunnen alleen maar
gissen naar de sfeer in de PI’s.
Natuurlijk is er de geestelijke verzorging, waar men zorgen en frustraties
kwijt kan. Met vrienden zal een vertrouwelijk gesprek voeren door die
anderhalve meter afstand echter moeilijk zijn. En soms wil een mens toch
wel eens zijn hart uitstorten.

Maart 31
Af en toe hoor ik iets van collega-vrijwilligers en van docenten van de
Afdeling Onderwijs. Niemand is blij,
maar we proberen het beste van de
nieuwe situatie te maken. Maar wat
zouden wij vrijwilligers graag weer
van start willen gaan. En we leven zo
met de gedetineerden mee. Zij moeten
het zwaar hebben zonder bezoek en lijfelijk contact. Geen knuffel van familieleden, geen high five, geen verdiend
schouderklopje, geen boksgroet. Geen
enkele vriendschappelijke aanraking,
omdat het in deze tijd niet anders kan
.

April 6

Het is alweer vier weken geleden dat
ik voor het laatst op Onderwijs was.
Hoe zou het met de cursisten gaan?
Zouden ze het ook missen, de uurtjes
aan de taaltafel? Lezen, schrijven,
woordzoekers, ze waren zo lekker
bezig met de taal. Op afdeling
Onderwijs liggen, als het goed is, nog
een aantal woordzoekers en andere
taalpuzzels. Zouden ze nu nog wel
eens puzzelen?

Of zou de fut daarvoor er momenteel
helemaal uit zijn?

April 9
Weinig nieuws, alleen dat er nog geen
zicht is op het eind van deze toestand.
Dus we mogen nog steeds niet terug
naar de bajes. We zitten thuis. En ik
ben inmiddels verslingerd geraakt aan
de Britse detective serie ‘Midsomer
Murders.’ Een aanrader voor wie van
dit soort series houdt. Spannend,
geweldige acteurs en ook nog eens
opgenomen in een prachtige omgeving. Zou deze serie ook in de P.I’s te
volgen zijn?

April 15
Ik las ergens over spanningen in PI’s.
Een ander dagritme, geen bezoek, en
ook geen (soft)drugs. Anonieme

gevangenismedewerkers hebben een
brandbrief aan het Ministerie van
Justitie gestuurd en gevraagd om de
gedetineerden softdrugs te verstrekken
en verslaafde gedetineerden op die
manier rustig te houden. Doet me
denken aan wat een van de
Amerikaanse gevangenen met wie ik
correspondeer ooit schreef. Hij zat al
tientallen jaren vast en vertelde hoe het
afkicken destijds was gegaan. Cold
Turkey. ‘Dat was vreselijk, maar
daarna, toen ik helemaal clean was,
heb ik me nog nooit zo vrij gevoeld.
En al zal ik nooit de gevangenis verlaten, dat gevoel van vrijheid is er nog
steeds!’ Het kan verkeren.

April 16
Er komen ook mooie verhalen naar
buiten. Gedetineerden die

April 23
Het is heerlijk weer. Een lekker zomertemperatuurtje. Goed weer om op het
balkon en in de tuin te luieren. Maar
hoe gaat dat in de PI’s ? Gezellig
samen rondjes lopen op de luchtplaatsen is er nu niet bij door die anderhalve
meter. En een potje voetbal waarschijnlijk ook niet. Het is afzien, en
wachten op betere tijden.

April 28
Een poosje niet geschreven, omdat ik
geveld ben door ischias en helaas niet
in een milde vorm. Fysiotherapie is
geen optie, de praktijken zijn allemaal
gesloten. Dat wordt dus wachten tot
die weer opengaan. Hoe zou het trouwens in de PI’s gaan met de medische
zorg? Net als buiten de muren consult
op afstand?

April 30

Dit is leuk: vandaag kregen de vrijwilligers een hartverwarmende boodschap
in de mailbox. Van PI-directies en ook
Maar als praten niet lukt, dan wil
namens de medewerkers en gedetischrijven nog wel eens helpen. Want
neerden: We worden gemist, en men
zoals de Amerikaanse schrijver
hoopt ons weer te zien zodra de situaGraham Greene ooit zei: ‘Schrijven is
tie het toelaat.
een vorm van therapie. Soms vraag ik
me wel eens af hoe al diegenen die niet Het doet goed te weten dat we worden
gemist. En ook wij missen onze bezigschrijven, componeren of schilderen
het voor elkaar krijgen om te ontsnap- heden in de PI, de medewerkers en
pen aan de waanzin, de melancholie of gedetineerden. We willen weer aan de
slag en kunnen haast niet wachten tot
de panische angst die onafscheidelijk
dat weer kan en alles weer normaal is.
verbonden is aan het menselijk
Corona brengt veel teweeg, en er zijn
bestaan.’
veel onzekerheden, maar één ding is
Graham Greene had gelijk. Schrijven
wél zeker: ook deze tijd gaat weer
is goed voor een mens, en vooral in
deze tijd zou een dagboekje bijhouden voorbij.
erg nuttig en helend kunnen zijn. Al
zijn het maar een paar regels per keer.
(Dini van het Noorden is bezoek-en
taalvrijwilligster in een Penitentiaire
Inrichting. Ze schrijft over haar vrijApril 21
Een beetje versoepeling zit er in, maar willigerswerk en daaraan verwante
we zijn nog niet van al die maatregelen onderwerpen.)
af. Basisschoolkinderen mogen na de
meivakantie weer naar school en naar

April 20

Cartoon: Saad Hajo

sport. Maar verder blijft tot 20 mei
alles zoals het is. Hoewel? Er wordt
gefluisterd dat de kapsalons en nagelstudio’s misschien ook weer open
mogen. Een nagelstudio bezoek ik
nooit, maar wat zou het fijn zijn om
weer naar de kapper te gaan.
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Paul Grijpma
Amsterdam- Het overgrote
deel van de leden van Bonjo is
tevreden tot zeer tevreden over
het contact met Bonjo en de
ondersteuning die zij van Bonjo
ontvangen. Zowel het contact,
de frequentie als de inhoud van
het contact worden over het
algemeen positief beoordeeld.

Dat staat in het eindrapport over
een Tevredenheidsonderzoek onder de
Art direction/vormgeving
organisaties die lid zijn van de
Caroline de Roy
Vereniging Bonjo. De organisaties
ondersteunen (ex-)gedetineerden bij
Druk
allerlei facetten van het leven, zoals
Janssen/Pers, Gennep
begeleiding naar werk, huisbewaring,
Handling & verspreiding:
sociale contacten en tijdelijke
Janssen/Pers, Gennep
huisvesting.
ISSN: 2352-104X
Het onderzoek is uitgevoerd door
RIGO Research en Advies in
De volgende deBonjo verschijnt
Amsterdam. Bonjo heeft het onderzoek
op 1 augustus 2020
laten doorvoeren, omdat het wilde
weten hoe tevreden de leden zijn over
het werk van Bonjo en wat er in de
ogen van de leden eventueel anders,
beter kan.
Als totaalbeoordeling krijgt Bonjo
< Oplossing BonjoBajesPuzzel,
gemiddeld een 7,7 als rapportcijfer.
van pagina 38.
Waardering is er voor het feit dat altijd
op korte termijn met Bonjo een
afspraak te maken valt. ‘Ze komen
helemaal naar Zuid-Limburg. Top van
ze.’ ‘Goede gesprekken zijn mogelijk
Oplossing welk woord is zoek?, onder anderen met de heer Brandligt.
van pagina 34: Ervaringen kunnen uitgewisseld
worden. Adviezen van Bonjo worden
meegenomen in de discussies.’ Zowel

het contact, de frequentie als de inhoud
van het contact wordt positief beoordeeld. Citaat: ‘Er vinden geregeld
‘deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten’ van redelijk hoog niveau
plaats.
‘Bonjo geeft heel veel informatie en is
een motor in deze tak van sport.’
Bonjo krijgt ook een tip: ‘Misschien is
het houden van voorlichtingsbijeenkomsten in de diverse regio’s een idee
om zodoende ook de ver verwijderde
leden een mogelijkheid te bieden aan
deze bijeenkomsten deel te nemen.’ En
een puntje van kritiek van slechts één
lid: ‘Bonjo zou zich minder moeten
richten op de uitvoering van de activiteiten die óók door de leden worden
verzorgd en meer op de behartiging
van de belangen van de leden.’

De krant
Er waren ook vragen over onze krant.
Het overgrote deel beoordeelt de frequentie van deBonjo als ‘precies
goed’. In het rapport staan enkel
citaten van leden: ‘Er wordt

voortdurend naar nieuwe
deBonjo uitgekeken.’ ‘Het
blad is een goede mengeling
tussen beroeps, ervaringsdeskundigen
en vrijwilligers uit de samenleving.’
‘Het is een uitstekend en uniek blad
dat ik in de loop der tijd heb zien uitgroeien van een A4 stenciltje tot een
volwaardige krant. Ook is er tevredenheid over de inhoud van deBonjo.
Citaten: ‘Heel divers en toch goed
leesbaar, ook voor laaggeletterden’ en
‘Zeer informatief en breed.’ ‘
Nou, nou, zo is het wel genoeg. Ons
bevangt het gevoel van ‘Wij van
WC-eend adviseren WC-eend.’ Ook
staat er in het rapport: ‘Mag wel wat
minder reclame van advocaten.’ Wat
dat betreft, deze krant bedruipt zichzelf
door de inkomsten van die advertenties. Ook geven leden aan wel tevreden
te zijn over de opmaak. Het toeval wil
dat we daar zelf toch verbetering in
willen gaan aanbrengen, te beginnen in
deze editie. En dat doen we samen met
onze nieuwe grafisch ontwerper
Caroline de Roy. Zij is grafisch vormgever en beeldend kunstenaar en geeft
les aan kinderen en volwassenen.

Kriminaliteit & Strafrecht (K&S), Baarn
Landelijke GedetineerdenCommissie, Capelle a/d IJssel
Mainline, Amsterdam
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Licht
Daar loop ik dan
Door een dichte mist
Door een donkere nacht
Weet niet waarheen
Weet niet waarom
Weet niet waarvoor
Wat ik me onderweg afvraag
Hoe kom ik hier?
Waarom loop ik hier?
Misschien ben ik de weg wel kwijt
Elke gedachte doet pijn
Het duurt ook zo lang
Al de pijn en verdriet is moeilijk uit te leggen
Waarom moet ik dat allemaal meemaken?
Ik ben er nog niet uit
Maar kijk …!
Langzaam lost de dichte mist op
Ergens in de verte wordt het weer licht
Ik zie jou daar staan en je steekt je hand naar me uit
Ik pak deze met beide handen aan
Om je hals hangt een gouden ketting met symbolen
Geloof, hoop en liefde
De symbolen die ons samen brachten
Ons geloof ik elkaar
De hoop dat het goed komt
De liefde die ons verbindt
In het licht zijn we met elkaar verbonden
In het licht voel ik jouw bloed door mijn aderen stromen
In het licht voel ik het kloppen van je hart
Jij kan me vergeten en weer liefhebben
Jij kan me weer laten groeien en bloeien
Daar loop ik dan met jou hand in hand
Samen het licht tegemoet

Ik wil ...
Ik wil iets maar weet niet wat.
Ik droom, maar weet niet waarover.
Ik vecht, maar weet niet waarvoor.
Ik heb een tactiek, maar geen strategie.
Zonder te weten wat het is, verlang ik er naar.
Het is een gedachte maar een gevoel, een gevoel diep van binnen.
Dat wroet, dat jeukt, dat krabt zonder te weten waarom.
Een gevoel dat in mij groeit als een ballon en als maar groter en
groter wordt.
Een gevoel zo intens dat ik op springen sta.
Ik weet nog steeds niet wat het is.
Alleen dat het meer is; meer contact, meer vrienden, meer geld, meer
sex, meer ruzie, meer liefde, meer nog meer, oneindig veel meer.
Ik wil meer, ik wil genieten, ik wil liefhebben, ik wil passie, ik wil pijn,
verdriet, geluk, lachen, huilen, vechten en neuken, ik wil alles, geef
me alles in het kwadraat.
Nu weet ik het,
ik wil niet méér.
Ik wil het wéér.
Ik wil leven.

Jan van Asselt februari 2020

Geldprijs voor stichting Surant
Van de redactie
Amsterdam - De Stichting Surant
heeft een prijs gewonnen uit Het
ING Nederlands Fonds. Surant is een
organisatie die zorg voor terugkeer
in de samenleving van (ex-)gedetineerden. Het ING fonds organiseerde
voor de vijfde keer de campagne
Help Nederland vooruit. Het steunt
maatschappelijke projecten die
mensen vooruit helpen. Er werden
ruim 250 projecten geselecteerd
die mee konden doen aan de race
om stemmen te winnen. En in totaal

is meer dan 70.000 keer gestemd.
Surant kreeg een prijs van € 5000,-

wij deze klussen doen, zijn mensen die
door een fysieke beperking het zelf
niet meer kunnen of een kleine portemonnee hebben.
'Sinds enige tijd hebben we een tweede
Klusloket geopend in Zaanstad en ook
daar kunnen gedetineerden in hun dagbesteding klussen uitvoeren. Inmiddels
loopt daar een aantal ISD-ers in een
traject en zijn de eerste klussen uitgevoerd', aldus directeur Dew Koesal.

In Flevoland zijn de meeste stemmen
naar Stichting Surant gegaan, die
meedeed met het Klusloket Almere.
We zijn heel blij met het bedrag dat we
van het Fonds hebben ontvangen, maar
meer dan dat zijn we supertrots op het
feit dat zoveel mensen op ons hebben
gestemd.
Het Klusloket is een plek waar gedetineerden aan dagbesteding kunnen doen Hulp, steun en groei
en bij mensen thuis allerlei klussen
'Het Klusloket is een plek waar Surant
kunnen uitvoeren. De mensen bij wie
probeert om mensen met elkaar in

contact te brengen, omdat mensen
onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. We hebben elkaar nodig voor
hulp, steun en groei.
Het Klusloket biedt zowel hulp aan
burgers die het moeilijk hebben als aan
mensen in detentie die zich voorbereiden op de terugkeer naar de maatschappij. Wij willen heel graag in
meerdere gemeenten een Klusloket
openen en daarnaast zijn we altijd op
zoek naar vrijwilligers die het leuk en
interessant vinden om onze klussers te
begeleiden en eventueel te helpen met
klussen', zegt Dew Koesal.

Directeur Dew Koesal toont de ING prijs.
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Vanwege de sluiting van rechtbanken blijven duizenden rechtszaken liggen

Door pandemie lijkt traditionele
criminaliteit te dalen; frauduleuze
praktijken van cybercriminelen pieken
Bregje Veltman
lijkheden tot zakkenrollen.
Steden die normaliter als gevaarlijk
Leeuwarden - De uitbraak van
beschouwd werden vanwege onder
COVID-19 heeft wereldwijd enorme
andere drugscriminaliteit en gewaimpact op vrijwel alle facetten van
pende overvallen, zijn een stuk veiliger
het leven. Naar zaken die meniggeworden door afname in deze crimieen voorheen als vanzelfsprekend
beschouwde wordt nu terugverlangd. naliteitsvormen als gevolg van het
coronavirus. Opmerkelijk is de daling
Eten buiten de deur, bezoek zonder
van drugscriminaliteit in Chicago sinds
voorzorgsmaatregelen en zelfs een
de lockdown met 42 procent ten
traditioneel supermarktbezoek
opzichte van vorig jaar rond deze tijd.
behoren al enige tijd tot het verleExporteurs van (productiewaar voor)
den. De invloed van het virus reikt
drugs zien zich voor grootschalige proechter verder dan deze alledaagse
blemen gesteld doordat de lockdown
zaken. Zo beïnvloedt de pandemie
handelaren beperkt in de verkoop van
tevens de misdaadgerelateerde onthun waar. Bovendien is de afzetmarkt
wikkeling, uitvoering, berechting en
gekrompen vanwege verboden groottenuitvoerlegging van straffen.
schalige evenementen en gedwongen
sluiting van horecagelegenheden.
Hoewel het coronavirus overwegend
Vanzelfsprekend beïnvloedt dit de
negativiteit met zich meebrengt, zijn
beschikbare hoeveelheden en prijzen
ook enkele positieve uitwerkingen
waarneembaar. Burgers worden
wereldwijd ontmoedigd om hun huis te
verlaten, dringend noodzakelijke
gevallen daargelaten. De veranderde
routine activiteiten van burgers zorgen
voor een verandering in criminaliteitsomvang omdat er simpelweg minder
mogelijkheden tot traditionele criminaliteit bestaan. Voor woninginbraken
geldt dat een grotere kans op aanwezigheid van een bewoner de kostenbatenafweging van criminelen
van drugs op de illegale markt.
beïnvloedt. Een woninginbraak met
dermate groot risico heeft immers nau- Italiaanse en Mexicaanse maffia’s
tonen overigens hun beste kant door
welijks slaagkans.
bijvoorbeeld voedselpakketten uit te
delen. Hiermee beogen zij het vertrouZakkenrollen
wen van burgers te winnen om zo hun
Verder resulteert een lockdown logimachtspositie te versterken.
scherwijs in minder drukbezochte
openbare plaatsen dan voorheen.
Indien minder mensen elkaar treffen is Babbeltrucs
de kans op criminele triggers en moge- In Nederland is het aantal meldingen
lijkheden kleiner. Vanwege het verbod van woninginbraken, bedrijfsinbraken,
op (grootschalige) evenementen en
fietsendiefstallen, straatroven, verontmoedigingsbeleid aangaande
keersongevallen en zakkenrollerij
massale bijeenkomsten is de kans op
afgenomen sinds het virus hier zijn
bijvoorbeeld onderlinge irritaties die
intrede deed. Niet alleen via beperkte
kunnen leiden tot mishandeling kleiner. criminele mogelijkheden zorgt het
Verder bestaan hierdoor minder moge- coronavirus voor dalende

Wereldwijd is
een toename van
huiselijk geweld
zichtbaar

criminaliteitscijfers. Het virus treft
uiteraard ook politieagenten welke aan
de poort staan van deze statistieken. Zo
kent het politiekorps van New York
zevenduizend zieken en tweeduizend
bevestigde coronagevallen. Bij deze
afnemende politionele capaciteit
worden personen die minder ernstige
strafbare feiten begaan eerder gedagvaard dan gearresteerd.
Traditionele criminaliteit lijkt overwegend te dalen ten gevolge van corona,
maar frauduleuze praktijken van
cybercriminelen pieken. Toegenomen
cybercriminaliteit volgt logischerwijs
uit het feit dat men in deze coronacrisis
aangewezen is op computers en telefoons. Oplichting vindt zelfs plaats via
de online verkoop van coronagerelateerde producten zoals grote partijen
mondkapjes welke na betaling niet
geleverd worden. Het coronavirus
wordt tevens misbruikt via babbeltrucs
van inbrekers omtrent corona om doelwithuizen binnen te kunnen treden. Dit
zijn schoolvoorbeelden van zogeheten
coronacriminaliteit, illegale handelswijzen die hand in hand samengaan
met het virus.

Inventieve criminelen
Overigens weerhoudt de coronacrisis
inventieve criminelen niet van alternatieve handelswijzen. Zo vindt drugshandel plaats op parkeerplaatsen van
supermarkten en bouwmarkten en
wordt cocaïne verstopt tussen te verschepen medische hulpgoederen. De
Nederlandse Politiebond ziet een
toename van drugslevering via de post.
Vanwege de sluiting van rechtbanken
blijven duizenden rechtszaken liggen.
Opmerkelijk is dat verschillende parketten van het Openbaar Ministerie
zelfstandig zaken hebben geseponeerd
met verwijzing naar de coronacrisis.
Dit is vanzelfsprekend geen geldige
reden om personen te ontslaan van
rechtsvervolging. Naarmate de beperkende coronamaatregelen langer

aanhouden kan een toename verwacht
worden van overlast en onrust, vooral
in dichtbevolkte wijken. Wereldwijd is
een toename van huiselijk geweld
zichtbaar. Bovendien zal de werkloosheid flink stijgen ten gevolge van de
coronacrisis. De hieruit voortvloeiende
stijgende armoede is weer een voedingsbodem voor nieuwe criminaliteit.
De (angst voor) coronabesmettingen
binnen de gevangenismuren ligt ten
grondslag aan de huidige opgeschorte
bezoekregeling en ingetrokken verloven. Hiermee wordt gestreefd naar
maximale beperking van het risico op
coronabesmettingen onder gedetineerden. Justitie stelt dat veertien gedetineerden besmet zijn met corona, maar
dit aantal is oncontroleerbaar.
Gedetineerden kunnen enkel bezoek
ontvangen bij dringende noodzakelijkheid aangaande hun rechtsgang en de
onmogelijkheid om dit digitaal te realiseren. De Dienst Justitiële Inrichtingen
stelt overigens dat momenteel ruimere
mogelijkheden bestaan voor telefonisch contact en waar mogelijk via
Skype. Volgens gedetineerden en hun
naasten is laatstgenoemde in de praktijk overigens een unicum.

Bregje Veltman; ‘Drugshandel vindt nu
plaats op parkeerplaatsen van supermarkten
en bouwmarkten. (Tekening Minke Veltman)

van het coronavirus te vergroten. Zij
zijn ervan overtuigd om ingeval van
besmetting tijdelijk vrij te komen.
Mogelijk is dit gevoed door gevallen
in Iran en de Filipijnen waar gedetineerden onder bepaalde voorwaarden
vrijkwamen om zo de uitbraak en verspreiding van het coronavirus binnen
detentie te beperken. Dit is echter
allesbehalve vanzelfsprekend. De
coronamaatregelen blijken niet eenduidig te worden nageleefd binnen de
gevangenissen. Zo zou de bezoekregeling voor advocaten niet overal gelijk
zijn. Verder komen vanuit de
Rotterdamse Schie geluiden dat de vereiste afstand niet overal gehandhaafd
wordt en dat (medisch) personeel geen
gezichtsbescherming draagt.
Gedetineerden in Sittard schijnen geen
Angst
Binnen de gevangenismuren is het lang vloeibare zeep te krijgen hoewel deze
voorradig is. Fouilleren zou regelmatig
niet altijd mogelijk om onderling de
zonder handschoenen gebeuren. In
vereiste anderhalve meter afstand te
Vught zou na een coronagerelateerde
bewaren. Problematisch is dat gedetidood van een gedetineerde diens afdeneerden in meerpersoonscellen geen
ling niet getest zijn op het virus. De
geïsoleerd huishouden vormen omdat
zij tijdens arbeid en luchten medegede- impact van coronamaatregelen op
tineerden treffen. Personeel is bang dat drugscriminaliteit is ook voor gedetineerden duidelijk merkbaar. Drugs
besmette gedetineerden hun klachten
verzwijgen uit angst om in een isoleer- kunnen niet meer worden binnengecel geplaatst te worden. Gedetineerden smokkeld via bezoek en omdat gedetivrezen op hun beurt besmet te worden neerden minder luchten dan voorheen
is het voor drugsleveranciers lastig om
door personeel dat voortdurend de
drugspakketjes over de gevangenismugevangenis binnentreedt en weer
ren heen te gooien.
verlaat. Dit geldt overigens niet voor
alle gedetineerden, in Californië delen
(Bregje Veltman is criminologe en lid
gedetineerden opzettelijk bekers en
van deBonjoredactie)
maskers om de kans op verspreiding

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

Never Lose Hope, Velsen-Noord
Nieuwe Start Ervaringsdeskundigen, Oss
One Legal, Almere
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Burgemeester Van der Laan zorgde voor kleinschalige jeugdvoorzieningen

‘Niet alleen voor jeugd maar ook voor volwassenen’

Veronique Aicha Achoui
Amsterdam - ‘Zorg goed voor onze
stad en voor elkaar. Vaarwel’. Het
zijn de woorden waarmee burgemeester Eberhard van der Laan vlak
voor zijn dood afscheid nam van
Amsterdammers in 2017 voordat
hij stierf aan longkanker. Wat niet
veel mensen weten is dat Van der
Laan er mede voor heeft gezorgd
dat er een kleinschalige voorziening
voor jongeren kwam in Amsterdam
nadat de laatste jeugdgevangenis
Amsterbaken verdween. Hoewel we
ons met Rescaled richten op jongeren én volwassenen werken de
Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI) in
Nederland al hard aan het opzetten
van kleinschalige voorzieningen voor
jongeren. Dat er meer variëteit in
de strafoplegging nodig is, hebben
ze bij de directie van de justitiële
jeugdinrichtingen jaren geleden al
begrepen
Voor volwassenen is dit besef langzaam aan het komen. Want bij de
directie van JJI is een duidelijke lange
termijnvisie die bij de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) nog ontbreekt als
het gaat om kleinschalige voorzieningen. Het is erg belangrijk dat er kleinschalige voorzieningen komen, maar
zolang iedereen een eigen definitie
hanteert is er geen eenduidig beleid, en
is er dus geen duidelijk overkoepelend
resultaat te meten.
Het idee van kleinschaligheid zwerft al
langer in onze Nederlandse samenleving. In de psychiatrie, verslavingszorg
en de ouderenzorg is het inmiddels een
vanzelfsprekendheid geworden dat het
zoveel mogelijk kleinschalig wordt

ingericht, dat er maatwerk wordt
geboden in huizen die middenin de
samenleving staan. Het succes van de
kleinschalige voorzieningen bij jeugd
doortrekken naar volwassenen zou een
logische stap zijn.
Want hoort iedereen thuis in de gevangenis die er nu zit? Gemiddeld heeft
zo’n zestig procent van de mensen in
detentie een psychische stoornis, 45
procent is licht verstandelijk beperkt
en vijftig procent kampt met een verslaving. Zijn dit door en door slechte
mensen of lukt het ze niet onderdeel te
worden van de maatschappij?
Bovendien zit het overgrote deel
slechts maximaal drie maanden vast.
Genoeg tijd om veel van hun leven te
zien afbrokkelen, werk, huis, gezin en
te weinig tijd om dingen aan te pakken
om recidive te voorkomen.
Er bestaan al decennialang tientallen
huizen van organisaties zoals Exodus
en Humanitas en is er een enorm grijs
gebied van honderden huizen van zorginstellingen die onderdak bieden aan
mensen die vroeg of laat met detentie
te maken hebben gehad. Het is allereerst belangrijk een definitie te geven
van een Rescaled kleinschalig detentiehuis om beter te begrijpen in hoeverre dit verschilt van lopende pilots
bij DJI. Een kleinschalig detentiehuis
onderscheid zich door drie pijlers
gekoppeld aan een daadwerkelijk huis.
Ten eerste moet het kleinschalig zijn.
Dit kan variëren tussen de zes en dertig
personen. Hoe dit wordt ingedeeld zal
mede afhangen van de tweede pijler,
de differentiatie. Dit houdt in dat er
maatwerk geleverd wordt, zowel in
beveiliging als in programma-aanbod.
De derde pijler is buurtintegratie. Dit
houdt in dat een kleinschalig detentiehuis een functie vervult voor de buurt,
het opzetten van een garage of winkeltje. Hierdoor ontstaat er doorlopend
contact met de buurtgenoten. Deze drie
pijlers komen vervolgens samen in een
huis. Geen afdeling, niet op een industrieterrein, maar in een huis in de
buurt.

Plannen en polderen
De meeste pilots tot nu toe zijn slechts
kleinschalige voorzieningen vanwege
het aantal mensen dat er verblijft of de
juridische titel waarop mensen worden

Schilder: Lucas van Valckenborch, 1594, Commons
geplaatst. In wezen verschilt dit nauwelijks van de Zeer Beperkt Bewaakte
Inrichtingen (ZBBI’s) of de Beperkt
Bewaakte Afdelingen (BBA’s). Het
blijven afdelingen van een gevangenis
en zijn geen kleinschalige voorzieningen of detentiehuizen. In 2021 is het
de bedoeling dat iedere gevangenis een
BBA heeft. Er zijn vooral nog een
heleboel vragen waar DJI nu voor
staat. Worden de BBA’s vooral ZBBI
Plus afdelingen zoals PI Hoogvliet, of
meer kleinschalige voorzieningen in de
visie van jeugd zoals Huis van Herstel
of worden het kleinschalige detentiehuizen, zoals de Exodushuizen? Of
misschien wel een mix, om te leren
wat wel en niet werkt en voor wie. Wat
bij volwassenen nog wel het meest
hoopgevende voorbeeld is van een
kleinschalig detentiehuis is het Huis
van Herstel, een pilot van de PI Almelo
met projectleider Anousjka Talen.
Waarin deze pilot nog wel het meest
verschilt van de andere pilots is dat het
huis los zal staan van de gevangenis en
dat de PI Almelo van begin af aan in
samenwerking met alle netwerkpartners (gemeenten, zorginstellingen,

reclassering, etcetera.) het Huis van
Herstel heeft ontwikkeld.

verbeteren van het leefklimaat en het
karakter van de mensen in detentie als
de gevangenis op zichzelf als de toren
van Babel is? Een gebouw dat mensen
Pauperparadijs
vervreemd van elkaar. Elke poging
Hoe komen we van 22 gevangenissen
bruggen te bouwen tussen de lagen van
naar zo’n 700 buurtbajesen in 355
de toren zijn dan ook gedoemd om te
gemeenten? Door te doen waar
mislukken op lange termijn. Het doet
Nederland goed in is, plannen en polme denken aan het Pauperparadijs van
deren! Zoek allereerst de samenwerking met alle netwerkorganisaties zoals Suzanna Jansen, de strafkolonie in
gemeenten, reclassering, zorginstellin- Veenhuizen in de 19e eeuw waar arme
gen van begin af aan. Maak van de
mensen naartoe gestuurd werden.
BBA’s losstaande voorzieningen,
Wordt het na twee eeuwen aanmoddeBeperkt Beveiligde Inrichtingen. Zorg ren met de gevangenis niet tijd voor
dat het onderzoek naar de BBA’s niet
wezenlijke verandering?
door één partij wordt gedaan. Maak er
een academische werkplaats van zoals “Het was de bedoeling om daar
bij jeugd is gedaan zodat de kennis
beschaafde mensen van hen te maken.
onderling gedeeld en besproken kan
Het experiment begon uit ideële motieworden. Kortom, zorg dat het ditmaal
ven, maar liep uit op een mislukking.
niet bij pilots blijft.
Mensen (…) kregen al gauw een
Gemeenten, reclassering en DJI, maak stigma opgeplakt. En dan wilde
ruimte voor meer initiatieven in het
niemand meer met hen te maken
kader van de handreiking ‘Kansen
hebben. Ze verloren hun zelfstandigbieden voor re-integratie’, het bestuur- heid, en wisten zich niet meer te
lijke akkoord tussen Reclassering, DJI redden in de buitenwereld*1”
en VNG. Deze handreiking is niet voor
1 *
niks tot stand gekomen. Hoelang
https://hetpauperparadijs.nl/
willen we nog blijven werken aan het
het-boek/
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Indringend verhaal van adoptiekind Jorge Chito

‘Het had zo niet moeten gaan, maar dat kan ik
niet meer ongedaan maken’
Jaap Brandligt

drugs en veelal een kort leven, is het
gedoemde lot van veel van de kinderen
die zoals Jorge door hun moeder en
onzichtbare vader zijn achtergelaten
dan wacht. ‘Neen, dat niet,’ zegt Jorge.
Het leidt voor hem niet tot het stand-

Het is een bekend verschijnsel.
Aangenomen kinderen uit een ver
land komen in hun nieuwe land in
de problemen. Jorge Chito is er een
voorbeeld van. Hij heeft zijn gangen
opgeschreven. Zijn weg van lastig
kind en onhandelbare puber naar een
spannend leven vol met drank, drugs
en jongens naar ervaringsdeskundige
begeleider in een kliniek. Er zijn er
meer van. Niet iedereen heeft dat in
een boek opgeschreven. Jorge Chito
wel. We spraken hem in de coronaperiode per telefoon, want ontmoetingen zijn nu eenmaal in deze
contactloze periode niet mogelijk.
Dat is ook voor dit soort interviews
jammer, want het scheelt wel of je
iemand van wie je dingen wilt weten
punt dat je kinderen zoals hij beter niet
in de ogen kijkt of dat je het met
kunt aannemen. Maar het moment is
doen met een stem en op zijn best
wel ontzettend afhankelijk van de leefvideobellen of iets dergelijks,
tijd van het te adopteren kind. En van
de diepe teleurstelling die het kind
Er is veel geschreven over het belang
ervaart als hij in de steek gelaten
van hechtingen op zeer jonge leeftijd.
wordt.
Daar is in de psychologie boeken vol
over geschreven. Dus daar begon het
gesprek ook mee. Jorge komt uit
Van crisisopvang naar crisisColumbia. Daar was zijn moeder. In
opvang
zijn verhaal komt zijn vader niet echt
‘Ze had me gedumpt en ik zou nooit
voor. ‘De vrouw die me anderhalf jaar weten wie mijn ouders waren. Op veel
geleden het leven had geschonken, was momenten in mijn leven zou dat een
uiteindelijk weggegaan en niet meer
rol spelen. Een simpele schoolopdracht
teruggekeerd.’ Hij was - lezen we in
om te tekenen op wie ik leek, zou me
zijn boek – ter wereld gekomen in een al onzeker en verdrietig maken. Maar
krottenwijk in Cali, in Columbia als
ook boos. En onhandelbaar. Ik werd
een van de zeer velen die daar onder
weggevoerd door een bebaarde man
erbarmelijke omstandigheden leefden. met een witte huid.’ Die werd mijn
Bij toeval – een vriendelijke agent –
vader en in Nederland kreeg ik er een
kwam hij in een weeshuis terecht waar moeder bij. De weg is verder voorspelhij het beter had dan op straat. Want
baar. Lastig thuis, kleine of wat grotere
wel een warm bed en te eten. Maar wat diefstallen uit de portemonnee van
Jorge ook daar miste was moedermoeder dan wel vader. Op school een
liefde. Dat klinkt eigenlijk zijn hele
klier – Jorge zelf noemt het een lastboek als chronisch gebrek door. Het
post – en dus geven wanhopige adopboek gaat over zijn leven in eenzaamtieouders en een wanhopige school
heid. De vraag die bij mij opkwam
hem over in handen van jeugdzorg die
was, moet je er dan tegen zijn dat kin- het in feite ook niet weet. Niet meer
deren worden geadopteerd, want als
thuis – wat heet thuis? – en dus in bijdat zulke problemen oplevert, dan zou voorbeeld Harreveld. Een leeradres
dat een oplossing zijn. Met de wetenvoor vele kwaden. Maar niet dan nadat
schap natuurlijk dat dat zou betekenen hij van crisisopvang naar crisisopvang
dat kinderen als Jorge in die achterwas gegaan. Tot hij daar te oud voor
buurten ook verloren zouden zijn
werd en hij te horen kreeg: zoek het in
geraakt. Want armoede, prostitutie en
de wijde wereld maar uit. Zoals zo

‘Ik werd
weggevoerd door
een bebaarde
man met een
witte huid’

vaak in dit soort gevallen, was er
inmiddels een voogd. Die kon in feite
ook niks met Jorge en die zorgde er
uiteindelijk voor dat hij in Harreveld
terecht kwam. Inmiddels had hij ook
ontdekt dat hij op jongens viel en niet
op meisjes. In plekken zoals Harreveld
niet meteen een pre. Harreveld heette
een behandelinternaat. Jorge heeft niet
ontdekt wat die behandeling dan wel
was. Voor hem was het een onveilige
plek. Op zijn achttiende moest hij uit
Harreveld weg. Want over de leeftijd.
Onbehandeld. In Rotterdam naar de
opvang voor dak- en thuislozen, alweer
zo’n droevige plek waar je niet veel
leert over een toekomstig leven.
Daarna wordt het een leven zoals we
van veel jonge en ontspoord geraakte
mensen kennen. Van baan tot baan.
Jezelf redden met prostitutie, want dat
verdient goed. Wisselende baantjes
vooral in de horeca. En drank, veel
drank en natuurlijk dat heerlijke witte
spul: coke.

En drank, veel
drank
en natuurlijk dat
heerlijke
witte spul: coke
Boze buitenwereld
Dat gaat goed of eigenlijk niet goed tot
Jorge op een onbewaakt moment een
kennis dood. Ook dan weten we hoe
het verder gaat. Naar het Huis van
Bewaring maar ook het besef dat het
zo niet verder moet. Tbs met dwangverpleging hangt Jorge dan boven zijn
hoofd dan wel – en daar gaat hij een
gevecht met zichzelf en de boze buitenwereld over aan – tbs met voorwaarden. Het is spannend en
herkenbaar. Tbs met dwangverpleging
betekent dat het allemaal binnen het
systeem heel lang kan duren, bij tbs
met voorwaarden is er meer

BEL BONJO
GRATIS!
0800
3334446

perspectief. Jorge treft een advocaat
die ‘hij vertrouwde’, zegt hij in het
gesprek. Dat staat ook in zijn boek.
Gezamenlijk gaan ze het gevecht aan
met het openbaar ministerie in de overtuiging dat hij bij tbs met voorwaarden
nog richting kan geven geven aan zijn
leven na de gevangenis. Het hof
besloot uiteindelijk tot tbs met
voorwaarden.
In het gesprek kijkt Jorge terug op wat
hem zoals overkomen is en waardoor
het in eerste en vele latere instanties
niet goed gegaan is. Hij benoemt het
als ‘eenzaamheid en leegte’. En ja, hij
was gedragsmatig een probleem. En
hij benoemt ook het gemis in de omgeving van zijn adoptieouders van andere
adoptieouders met andere oudere
adoptiekinderen. Hij benoemt het als
‘een identiteitscrisis met zichzelf’.
René Hoksbergen, emeritus hoogleraar
en in eerste instantie voorstander van
adoptie, formuleerde het in dagblad
Trouw zo: ‘Ik denk dat ik vanaf
midden jaren tachtig steeds kritischer
werd. Onder meer door discussies met
Geertje van Egmond, die een boek
schreef over de moeilijke hechting van
adoptiekinderen en de gezinsproblemen die daaruit voortkwamen. Ik ontmoette ook steeds meer volwassen
geadopteerden, die worstelen met een
grote vraag: ‘Wie ben ik?’ Ze hebben
er een levenstaak bij: verwerken dat ze
niet bij hun eigen ouders opgroeien.
Die taak kan overigens staan naast
succes in werk en gezin, en naast een
goed contact met hun adoptieouders.’

Doorbraak
Terug naar Jorge Chito. Er volgde na
de uitspraak van het hof - drie jaar met
tbs – een herkenbare weg door de
behandeling. Weerstand om zichzelf
bloot te geven, groeiend inzicht dat de
behandeling hem vooruit hielp. En dat
hij allerlei hulp kreeg - ook bijvoorbeeld van de bewindvoerder en zelfs
ondersteuning door het openbaar
ministerie – om van de problemen met
schulden die er nog waren, een uitweg
te vinden. Het Centraal Justitieel
Incasso Bureau (CJIB) deed moeilijk,
maar ging na verloop van tijd ook om.
De grote doorbraak was toen hij door
de kliniek waar hij op poten terecht

Jorge Chito is beschikbaar om als ervaringsdeskundige zijn verhaal te doen.
was gekomen, gevraagd werd zijn
verhaal aan patiënten daar te komen
vertellen. Het werkte en hij genoot
ervan. En de kliniek zag er wel wat in
om hem als ervaringsdeskundige in te
zetten. Nu nog even een opleiding tot
ervaringsdeskundige sociale werker
een de Hanze hogeschool en Jorge had
zijn plek gevonden. ‘Mijn leven is
weer goed gekomen. De weg daarnaartoe had niet zo moeten gaan, maar dat
kan ik niet meer ongedaan maken.
Terugkijkend besef ik dat ik een
behoorlijke rugzak draag, die niet in te
wisselen is voor een lege.’ Aan het
eind van het gesprek zei Jorge de
bekende zin: ‘Als ik er maar één kan
helpen, dan ben ik al gelukkig.’
Hij heeft zijn levensloop neergelegd in
een boek dat hij samen met Marcella
Kleine geschreven heeft: Drie jaar cel
en tbs. Het is een opmerkelijk boek
door de eerlijkheid die erin te vinden
is. Het ligt niet aan de wereld buiten
hem, het is niet de schuld van de boze
buitenwereld. Jorge staat voor de
keuzes die hij gemaakt heeft en is blij
met de einduitkomst. Voor adoptieouders met een moeizaam kind dat ontspoort, maar ook voor andere
adoptiekinderen die het moeilijk
hebben, zeer leerzaam. Maar ook voor
tbs’ers die zich afvragen hoe het nu
verder moet met hun leven, is het boek
de moeite waard. En Jorge is beschikbaar om als ervaringsdeskundige op
plekken waar dat mogelijk is, zijn
verhaal te doen. Bel Bonjo en je vindt
hem.
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Typisch een zaak waarbij emoties hoog oplopen

Gedetineerde vrouw wil haar baby in
detentie bij zich houden
Evertsoord - Het gebeurde in de PI
Ter Peel. Een gedetineerde mevrouw
wil haar baby in detentie bij zich
houden. Dat is immer een gecompliceerde kwestie.
Mevrouw vindt dat de directeur,
die het verzoek heeft afgewezen
onvoldoende rekening houdt met de
belangen van het kind. En, zegt zij,
gesteund door haar advocaat, dat

de beslissing van de directeur niet in
overeenstemming is met de rechten
van ouder en kind.
Dit is weer zo’n zaak waarvan je weet
dat de emoties hoog oplopen. Ouders –
moeders en ook vaders – in detentie
hebben immers altoos een wiebelende
relatie met hun kind. En in dit geval
gaat het om een net geboren kind met

alle discussies over hechtingsproblematiek die daarbij horen. Het bijzondere aan deze casus is dat Ter Peel wel
degelijk een voorziening heeft die
geschikt zou kunnen zijn voor deze
moeder met dit kind.
Nog wat feiten. Het kind – of beter: de
baby – is twee maanden bij de moeder
geweest in detentie. Daarna is het bij
oma geplaatst waar een eerder kind

van de moeder ook verblijft. Veilig.
Thuis en Jeugdzorg hebben een rol
gespeeld bij de plaatsing.
De jeugdprofessional in het spel heeft
verklaard dat het kind zich goed ontwikkelt. Dat allemaal ten goede. Maar
de zaak die de klaagster aanhangig
maakt is of zij er recht op heeft dat het
kind in detentie bij haar blijft.

onvoldoende heeft onderbouwd. Maar
ook nu weer in hoge mate procedurele
punten. De einddatum van mevrouws
detentie is onbekend, zegt de directie.
Dat is niet helemaal waar, zegt de
commissie, want het is niet zeker dat
ze een nog openstaande zaak moet
uitzitten.

Oude meuk

Interessanter is dat de commissie zegt
dat het met het oog op een goede hechting tussen moeder en kind gewenst
zou zijn geweest als het kind langer bij
moeder had kunnen blijven. In een
beleidsnota staat dat er een belangenafweging gemaakt moet worden tussen
de schade ten gevolge van hechtingsproblematiek en het goed laten lopen
van het detentietraject. Het feit dat de
directie een rapport van de Raad voor
de Kinderbescherming van 1999 aanhaalt, vindt de commissie onvoldoende
want – populair gezegd – oude meuk.
En dan heeft de directeur ook nog
ergens gezegd dat het mogelijk is om
kinderen langer dan zes tot negen
maanden bij de moeder in detentie te
laten, maar slechts bij uitzondering. De
commissie vindt dat de directie de uitzondering of juist niet de uitzondering
Detentieschade
beter had moeten uitleggen. Dan
De betrokken directeur blijft bij zijn
mening dat het verblijf van een kind in hebben we ook nog de Grondrechten
van de Europese Unie en het recht op
detentie niet wordt toegestaan tenzij
familieleven conform artikel 8 van het
het echt niet anders kan. Belangrijk is
nog dat er geen einddatum van detentie Europees Verdrag van de Rechten van
de Mens en het kan niet anders dan dat
in beeld is. En: het is niet goed voor
de commissie van toezicht vindt dat
een kind als het bij de moeder in
het directiebesluit niet voldoet aan de
detentie blijft. Heel jonge kinderen
lopen detentieschade op. Bovendien is motiveringseisen. Interessant, deze
zaak. Voer voor gedetineerde moeders
het kind goed ondergebracht bij oma.
Dit klinkt toch allemaal heel plausibel. en hun advocaten. Ook voor vaders
trouwens.
Ingewikkeld in deze zaak is dat de
directeur met een voorafgaande uitBron: kenniscentrum commissies van
spraak slecht is omgegaan. Zij stond
dus al op punten achter. Interessanter is toezicht
dat de commissie van beroep vindt dat
de directeur de beslissing dat een kind
slechts bij uitzondering bij de moeder
in detentie kan verblijven,

Ingewikkeld in
deze zaak is dat
de directeur met
een voorafgaande
uitspraak slecht is
omgegaan

Tekening: Quentin Gréban, UFrama, Frankrijk

Coronacrisis doet zijn werk:

Vangnet voor sociaal advocaten
Van de redactie
Den Haag - Het kabinet komt met
een vangnet voor sociaal advocaten
om ervoor te zorgen dat mensen met
een kleine portemonnee toegang tot
het recht blijven houden. Daarom
komt er een tegemoetkomingsregeling voor sociaal advocaten die dit
jaar hun vergoedingen vanuit de
gesubsidieerde rechtsbijstand met
meer dan twintig procent zien dalen.
De ministerraad heeft daarmee

ingestemd op voorstel van minister
Dekker voor Rechtsbescherming.

er een vangnet. Zo kunnen sociaal
advocaten en mediators bij dalende
vergoedingen vanuit de gesubsidieerde
rechtsbijstand toch op de been blijven,
door in een deel van hun daling van
vergoedingen tegemoet te komen.'

Minister Dekker: 'Ik vind het belangrijk dat mensen die wat minder te
besteden hebben ook hun recht kunnen
blijven halen in de toekomst, bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of huisuit- Aanvraag
zetting. Om te voorkomen dat degenen Sociaal advocaten (onder wie advocadie hen daarbij juridisch helpen door
ten, mediators en bijzondere curatoren
de coronacrisis kopje onder gaan, komt die ingeschreven staan bij de Raad

voor Rechtsbijstand) die hun vergoedingen in vergelijking met vorig jaar
met meer dan twintig procent zien
dalen, kunnen een aanvraag doen voor
een tegemoetkoming. Dit houdt in dat
zij over het gedeelte dat boven die
daling van twintig procent ligt een
tegemoetkoming tot tachtig procent
van de vergoeding krijgen. De nadere
uitwerking van de regeling volgt op
korte termijn.

Dit vangnet komt in aanvulling op de
eerder genomen maatregelen voor
sociaal advocaten, te weten de extra
voorschotregeling, de zittingstoeslag
voor schriftelijke zittingen en tussentijdse declaratie in extra-uren-zaken.
Deze maatregelen zijn bedoeld als
steun voor de sociale advocatuur en
zijn aanvullend op de al eerder
genomen maatregelen voor
ondernemers.
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Door coronavirus ook gedetineerden met al veel vrijheden voor het grootste gedeelte van de dag op cel.

‘Juridisch advies op anderhalve meter in
bajes tot op heden onmogelijk’
Demi Sterk
Amsterdam - 'Hoe hebben jullie ons
laatste spreekuur ervaren voordat
de PI’s dicht gingen? vroeg ik aan
onze medewerkers van het Juridisch
Spreekuur Gedetineerden (JSG). De
reacties waren verschillend. Waar de
ene gedetineerde nog niet doorhad
hoe groots deze coronacrisis zou
worden, wilde de ander netjes
afstand houden en werd handen
schudden terecht vermeden.
Niet alleen buiten de gevangenissen,
maar ook binnen heerst het virus. Dat
de gevolgen van het coronavirus te
merken zijn in het gevangeniswezen is
evident. De toestroom van gedetineerden daalt spectaculair en de gedetineerden die al binnenkomen, worden eerst
veertien dagen op een afdeling met
beperkende maatregelen geplaatst.
Noodzakelijk lichamelijk contact
tussen gedetineerden en medewerkers
vindt alleen plaats door medewerkers
met beschermende kleding aan. Bezoek
is niet langer welkom. Gevangenen in
PI Alphen aan den Rijn kunnen via
Skype of per telefoon contact onderhouden met hun familie. Net als buiten
de PI’s wordt ook binnen de bajes
geprobeerd anderhalve meter afstand te
houden. Uit verschillende online krantenartikelen blijkt echter het tegenovergestelde. De meeste bewaarders
zouden geen afstand houden en dragen
geen mondkapjes en handschoenen.
Deurknoppen worden weinig tot niet
gedesinfecteerd. Gedetineerden moeten
nog steeds met tientallen gelijk luchten
en lichamelijk contact in de keuken
blijkt onvermijdelijk.

alleen in JC Schiphol is er sprake van
beangstigde gedetineerden, ook in de
andere PI’s waar JSG Amsterdam
spreekuren loopt (Lees: PI Alphen aan
den Rijn en PI Lelystad) heerst er
spanning.

Gedetineerden
moeten nog
steeds met
tientallen
gelijk luchten
Minister Sander Dekker voor
Rechtsbescherming heeft de Tweede
Kamer geschreven dat de inrichtingen
niet ontworpen zijn om de anderhalve
meter afstand te kunnen waarborgen.
De medewerkers van onze stichting
kunnen dit beamen. 'Voor ons is het
onmogelijk om spreekuren te lopen.
Onze duo’s ontmoeten gedetineerden in
een klein spreekkamertje waar het niet
mogelijk is om met zijn drieën de
anderhalve meter te waarborgen,' zegt
Laura Moors, een van de nieuwe

bestuursleden per 1 mei 2020. Samen
met de andere nieuwe bestuursleden
verwacht zij dat er veel aanvragen voor
het spreekuur zullen binnenstromen op
het moment dat dit weer mag plaatsvinden. Kunnen gedetineerden bijvoorbeeld aanspraak maken op een
enkelband, zodat zij hun straf thuis
kunnen uitzitten, in plaats van dat zij
tweeëntwintig uur per dag op cel
zitten? Door het coronavirus zitten ook
gedetineerden die al veel vrijheden
hadden voor het grootste gedeelte van
de dag op cel. Of kunnen gedetineerden klachten indienen tegen de niet
gedesinfecteerde deurknoppen of het
gezamenlijk luchten? De verwachting
is dat dit soort vragen gesteld zullen
worden, naast de veel voorkomende
vragen betreffende overplaatsing, deelname aan penitentiaire programma’s,
aangifte doen, huurrecht, familierecht
en huisregels van de gevangenissen.
Om die reden is het van belang dat we
ook tijdens deze crisis de stichting
draaiende houden.

Minder tijd kwijt
Ondertussen proberen de medewerkers
van JSG zich dus zo goed mogelijk
voor te bereiden op het moment dat er
weer spreekuren mogen worden
gelopen. In een gezamenlijk document
worden geanonimiseerde ‘standaard

Grote onrust
In het Justitieel Complex Schiphol verblijven gedetineerden die in een tweepersoons cel hebben gezeten met
iemand die besmet is gebleken, op de
reguliere afdeling zolang zij zelf geen
klachten krijgen. Hier zijn al minstens
tien besmettingen geconstateerd en
heerst een grote onrust. Maar niet

Demi Sterk had start nieuw bestuur JSG anders voorgesteld.

uitwerkingen’ geschreven over veelvoorkomende onderwerpen. Op die
manier zijn we in het vervolg minder
tijd kwijt met het uitzoeken van juridische vraagstukken en kunnen we
tijdens de spreekuren ook een luisterend oor bieden. We vinden het belangrijk om met elkaar in contact te blijven
en zullen daarom starten met het organiseren van online-bijeenkomsten. De
ervaren medewerkers vertellen over
hun ervaringen en de nieuwe medewerkers kunnen hun vragen alvast stellen.
Daarnaast worden alle tips en tricks

gedeeld omtrent het uitzoeken van juridische vragen. Op die manier proberen
we ervoor te zorgen dat al onze medewerkers hopelijk zo snel mogelijk en
vol vertrouwen onze PI’s weer kunnen
betreden. Een ding is zeker: De eerste
weken, en misschien wel maanden, als
nieuw bestuur hadden we ons heel
anders voorgesteld.
(Demi Sterk is de nieuwe voorzitter van
het Juridisch Spreekuur in Amsterdam)

Coronavirus dwingt tot
aanpassing reclassering
Van de redactie
Zaanstad - De coronacrisis dwingt
de reclassering tot een verschuiving
van prioriteiten. Voor de terugkeer
van gedetineerden naar de samenleving is de samenwerking met de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
aangepast.
Alle werkstraffen, waar de reclassering normaliter op toeziet, zijn voorlopig opgeschort. Voor gedetineerden
die in de laatste periode van hun
detentie in een Zeer Beperkt
Beveiligde Inrichting zitten en al veel
‘buiten’ verblijven, is de detentie
omgezet in elektronische controle met
een enkelband.
Tineke Rijbroek, adviseur van de
reclassering in JC Zaanstad, schrijft in
de nieuwsbrief van het project detentie en re-integratie daarover: 'De PI
had al een speciaal e-mailadres aangemaakt waarop wij onze terugbelverzoeken kunnen mailen. Medewerkers
van de PI geven deze verzoeken door
aan de gedetineerde die vervolgens
telefonisch contact met ons kan
opnemen. Natuurlijk mis je in een

telefoongesprek de non-verbale communicatie van een gedetineerde. En
een gedetineerde die op een kamer zit
met een andere gedetineerde, kan ook
niet altijd vrijuit spreken. Toch zijn
we blij dat we op deze manier contact
kunnen maken.'

Plexiglas schermen
Voor gedetineerden die geen beltegoed hebben of een telefoongesprek
niet kunnen betalen, wordt door de
reclassering een uitzondering
gemaakt; zij mogen collect-call
bellen. En als de reclassering face- toface contact toch echt nodig vindt,
heeft DJI een speciale voorziening
getroffen. ‘Dan spreken we de cliënten in de spreekkamers. DJI heeft
voor ons geregeld dat wij onze cliënten veilig kunnen bezoeken, onder
andere door in sommige spreekkamers plexiglas te plaatsen’, aldus
Rijbroek.
(Bron: Nieuwsbrief project detentie en
re-integratie DJI)

Stichting de Zijderups, Almere
Stichting DoVo, Amsterdam
Stichting Eigen Kracht Centrale, Zwolle
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Hoe versnel je de tijd?
Jaap van der Spek*
Amsterdam - Bekijk je cel eens vanuit
het perspectief van je klok. Terwijl
de wijzers altijd in hetzelfde tempo
tikken, lijkt het soms of de tijd sneller
of trager gaat. Die tempoverschillen
maakt jouw klok niets uit. Dat de tijd
in verschillende snelheden voorbij
gaat, ligt dus aan diegene die naar de
klok kijkt. Het ligt aan jezelf. Hoe kun
je dan zelf de tijd versnellen?
Mensen denken vaak dat een gevangenisstraf gedetineerden enkel buiten de
openbare ruimte plaatst. Dat klopt
deels: binnen de muren van de gevangenis gelden andere ruimte-wetten dan
daarbuiten. Niemand kan binnen de
gevangenis zijn eigen (wandel)route
uitstippelen. Maar een gevangenisstraf
plaatst je ook buiten de tijd. In de
gevangenis legt het regime ritmes en
routines aan je op, terwijl je daarbuiten
de vrijheid bezit om afspraken op te
rekken of uit te stellen, zonder daar
straf voor te ontvangen.
Naar het schijnt ontwikkelen veel
gedetineerden hierdoor depressieve
gevoelens. Een depressieve stemming
kun je begrijpen als een tijdsziekte. De
gedeprimeerde kent geen open toekomst, hoogstens als herhaling van een
pijnlijk heden of verleden. Verveling is
een tweede tijdsziekte, die op depressie
lijkt: er bestaat wel zoiets als toekomst,
maar er gaat geen aantrekkingskracht
meer vanuit. Een zich vervelende
depressieveling dobbert stuurloos rond
in het heden waarin de tijd traag en
zonder doel of zin voortkabbelt.

ἔκστασις = Uit-de-plaats

Sommige gedetineerden die aan tijdsziektes lijden, wenden zich tot middelengebruik. Dat is wel begrijpelijk:
drugs brengen je in een (oppeppende of
kalmerende) extase. Extase is een oudgrieks woord (ἔκστασις), dat uit-deplaats betekent. Een extase-ervaring is
een medicijn waarmee je kort de plek
verlaat waar een voor jou onprettige
tijdservaring heerst. Met de extase kun
je jezelf van de tijd afwenden, maar je
wint er geen toekomst mee. En ook
geen sneller voortgaande tijd.
Gelukkig valt aan je beleving van tijd

Maar de tijd gaat
nog sneller, als je
druk bent in het
toewerken naar
iets waarnaar je
verlangt in de
toekomst

te sleutelen. Ieder dimensie van tijd
(heden – verleden – toekomst) heeft
een eigen instrument om deze dimensie
op te rekken. Het verleden kun je betreden via de herinnering. Herinneren is
de activiteit waarmee je het verloren
gegane voor je geest zichtbaar maakt.
Het heden kun je betreden via open
aandacht en een aanwezig bewustzijn.
Alleen met aandacht zie je datgeen zich
rondom je afspeelt. Dit is moeilijk in
de gevangenis. Door die aandacht merk
en voel je dat je je op een treurige plek
bevindt. Het instrument om de toekomst te verkennen is de verbeelding.
Je kunt op twee manieren de tijd versnellen. Ten eerste door met aandacht
op te gaan in wat je nu doet, bijvoorbeeld door te sporten. Door zo’n ervaring van flow, lijkt het achteraf of de
tijd sneller ging. Maar de tijd gaat nog
sneller, als je druk bent in het toewerken naar iets waarnaar je verlangt in de
toekomst. Met een drukke agenda, kom
je altijd tijd te kort.

Ook dat is goed. Want wie bekeken
wordt door een klok waar hij of zij zelf
niet meer naar kijkt, heeft de tijd in
versnelling gebracht.

Herinnerings-plekken
Natuurlijk heb je niet zomaar een
drukke agenda in de gevangenis, maar
het begint met het zin hebben in de toekomst. Ook dat is niet makkelijk:
gevangenissen zijn herinnerings-plekken, je zit er je straf uit vanwege een
delict uit het verleden. Veel gedetineerden vrezen, net als veel mensen buiten
de gevangenis trouwens, dat hun toekomst eruit ziet zoals hun verleden.
Dan betreed je jouw toekomst niet met
je verbeelding, maar met de herinnering. Alleen via de verbeelding leer je
écht de toekomst kennen als een
tijdvak waarin alles (anders) kan zijn.
De verbeelding kun je stimuleren: dagdromen, vertellen van verhalen,
tekenen, teksten schrijven, studeren.
Alles waarmee je uitstrekt naar de
toekomst.
Zodra je via de verbeelding een toekomst uittekent waarnaar je verlangt,
ontstaat ook nog eens de wil. De wil
als verlangen om iets te doen. De wil is
een toekomstgerichte activiteit, je kunt
niet achteruit willen. En wie de wil in
zichzelf voelt ontbranden, kan ermee
aan de slag én krijgt het druk. En soms
is dat enkel een mentale drukte:
plannen, bellen, delen van je plannen.

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

*Jaap van der Spek is politiek filosoof
en directeur van Stichting Young in
Prison. In deze rubriek geeft hij antwoord op filosofische vragen die lezers
van Bonjo zelf kunnen insturen. 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 niet echt een goed antwoord op
bestaat, maar waar je lang over kunt
nadenken.
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Aanpak georganiseerde criminaliteit hoog op agenda

Veel extra geld voor gevangeniswezen,
forensische zorg en asielketen
Van de redactie
Den Haag - Het kabinet heeft in de
voorjaarsnota 2020 extra geld vrijgemaakt voor de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
Ook komen meer middelen beschikbaar voor het gevangeniswezen,
forensische zorg en de asielketen.
Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die
minister Hoekstra van Financiën naar
de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Op grond van door het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatie Centrum (WODC)
geraamde toenemende capaciteitsbehoefte in gevangenissen, forensische
zorg en justitiële jeugd wordt daarvoor
extra geld uitgetrokken. Het gaat om
een bedrag oplopend tot 274 miljoen
euro structureel in 2025. De Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) gaat nu
vooral verder door met het actief
werven van personeel om de toenemende instroom op te vangen. Voor
forensische zorg zullen meer plekken
worden ingekocht. Er zal onderzoek
gedaan worden naar de oorzaken van

de stijging van de kosten en de mogelijkheden om deze te beheersen.

Ondermijnende criminaliteit
Voor asiel wordt 143 miljoen euro toegevoegd aan de begroting in 2020 en
dat bedrag loopt in de jaren daarna af
naar ruim 20 miljoen in 2025. De
meerjarige budgetten van COA, IND,
de DT&V en de Raad voor de
Rechtspraak zijn verhoogd als gevolg
van de hoger dan verwachte asielinstroom en de oplopende verblijfsduur
in de asielopvang. De geraamde kosten
van de dwangsommen bij de IND
worden binnen de begroting van
Justitie en Veiligheid opgevangen.
Het breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit is
een beleidsintensivering van het
kabinet. Hiervoor komt 141 miljoen
euro ter beschikking in 2021 en in de
jaren daarna wordt dat 150 miljoen
euro structureel. Vorig jaar was al bij
najaarsnota voor de jaren 2019 en
2020 110 miljoen euro incidenteel vrijgemaakt in de aanpak van de criminele
(drugs)industrie en het weerbaarder

maken van onze samenleving en legale
economie tegen het gif van crimineel
geld, bedreigingen, intimidaties en
liquidaties waardoor ondermijning
dreigt. Dit ingezette breed offensief

Hiervoor komt
141 miljoen euro
ter beschikking in
2021 en in de
jaren daarna
wordt dat 150
miljoen euro
structureel.

door minister Ferd Grapperhaus van
Justitie en Veiligheid kan nu met structureel geld verder worden uitgebouwd.

geld de komende jaren het stelsel van
bewaken en beveiligen en de getuigenbescherming duurzaam versterkt. Voor
de aanpak van ondermijnende criminaliteit is een belangrijke voorwaarde dat
Oprollen netwerken
Zo zijn eerder dit jaar de eerste mensen veiligheid en weerbaarheid wordt
geboden aan getuigen en cruciale
begonnen aan de opbouw van het
beroepsgroepen die zich inzetten voor
Multidisciplinair Interventie Team
(MIT) dat bestaat uit dedicated specia- de democratische rechtsstaat, zoals
lokale bestuurders, rechters, officieren
listen van de politie, Openbaar
van justitie, agenten, advocaten en
Ministerie, FIOD, KMar, Douane en
journalisten.
Belastingdienst. Het MIT kan nu met
Verder is er incidenteel geld in 2021 en
structureel geld uitgroeien naar een
2022 beschikbaar voor de lokale en
zelfstandig team van specialisten op
het gebied van intelligence en digitale, regionale aanpak in het breed offensief
internationale en financiële opsporing. tegen ondermijning. Daarbovenop
Het (inter)nationaal opererende team is worden nu met behulp van de incidentele middelen uit de najaarsnota proaanvullend op andere bestaande diensten en zal zich toeleggen op het bloot- jecten in wijken opgestart om te
voorkomen dat kwetsbare personen en
leggen en verstoren van criminele
vooral jongeren worden geïntimideerd
bedrijfsprocessen; bijvoorbeeld in de
en/of verleid om af te glijden naar de
logistiek en op financieel terrein. Het
criminaliteit.
gaat uiteindelijk om het oprollen van
criminele netwerken en het afpakken
(Bron: Ministerie van Justitie en
van criminele vermogens; ofwel het
afbreken van machtsposities van crimi- Veiligheid)
nele kopstukken en hun facilitators.
Daarnaast wordt met het structurele

Videoverbinding, het nieuwe normaal

Rechten van verdachten worden met de voeten getreden
Van de redactie
Amsterdam - Hoe moet je als advocaat een verdachte verdedigen? Dat is gans geen eenvoudige
zaak. Dat blijkt ook uit een scala aan ingezonden artikelen in diverse kranten. De oplossing van
alle kwalen waar het nieuwe normaal denkt mee weg te komen is videoverbinding. Maar als verdachte wil je in de bajes met je advocaat onder vier ogen willen spreken. Dat heb je nodig om je
verdediging op orde te krijgen.
Dat is door het binnenkomstverbod in de gevangenissen allemaal niet eenvoudiger geworden. Soms
echter krijgt een advocaat toestemming met je te praten in het bekende advocatenkamertje. Een klein
hok waar de anderhalve meter hoe dan ook niet gehandhaafd kan worden. En als dat al nuttig is, geen
perspex plaat tussen jou en de advocaat. Niks dus om je te beschermen tegen het gevaar van buitenaf.
Dan maar telefonisch. En erop vertrouwen dat je de telefoon niet wordt afgeluisterd en dat het
gesprek niet wordt bewaard. En dat met een advocaat die je soms nauwelijks kent, zeker niet als je
een nieuwkomer in de wereld van de gevangenissen bent. En dat zijn er velen.

Maar ja, hoe moet het dan als je de zitting wilt bijwonen waar je recht op hebt. De traditionele routering van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) lijkt niet de gewenste weg. Want dan zit je met
velen in die bak en dat willen we nu juist natuurlijk niet. Hier zou het zo geroemde maatwerk een
oplossing kunnen zijn. Dat kost wat, maar het is niet anders als je de rechten van een verdachte wilt
honoreren. Het is immers het fundamentele recht van een verdachte op de zitting aanwezig te zijn.
Zonder die aanwezigheid lukt het niet zoals onder meer Frank van Ardenne in de Volkskrant schreef,
om jezelf optimaal te verdedigen. Videoverbindingen – het nieuwe heil in de nieuwe wereld – werken
onvoldoende. Het maakt de interactie ter zitting tussen advocaat en verdachte nagenoeg onmogelijk.
Min of meer paradoxaal is het openbaar ministerie altijd wel pontificaal aanwezig. Zoals Van
Ardenne in het bedoelde artikel zegt: ‘Dit mag niet de gebruikelijke gang van zaken worden: er
kleven rechtstatelijke bezwaren aan.’
(Bron:Volkskrant 13 mei 2020)

Heb jij ook iets te melden?
Schrijf dan naar Bonjo.
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deBonjo
juni 2020

Stichting Tijdelijk Eigen Kamer (STEK), Amsterdam
Stichting Visie R, Lisse
Stichting Vrouw en Welzijn, Geleen

17

Scheidingen tussen gevangene en bezoek versoepelen en ‘zinvoller’ werk aanbieden

Aandacht voor zingeving bij levenslang
gestraften moet vanzelfsprekender worden
Jet Hiemstra

iedereen ergens bij horen, een doel
hebben, transcendentie** ervaren en
zijn of haar levensverhaal kunnen verGroningen - Iedereen stelt zichzelf
tellen. Het is niet essentieel dat we aan
weleens de vraag: wat is de zin
elk van deze aspecten voldoen. Alleen
van mijn leven? Er zijn echter twee
al de mogelijkheid om transcendente
groepen die zich meer met deze
vraag bezighouden dan anderen. Ten ervaringen te hebben, ervaringen die
ons het gevoel geven deel te zijn van
eerste zijn er de filosofen. Zij zijn al
iets groters, kan voldoende zijn om te
tweeduizend jaar op zoek naar het
stellen dat zingeving niet onmogelijk
antwoord op de vraag naar zin. Een
bevredigend antwoord lijkt echter uit is. En niet alleen het geloof, maar ook
bijvoorbeeld muziek biedt hiertoe
te blijven. De tweede groep betreft
hen voor wie zingeving allesbehalve mogelijkheden. Dit is waarom ook
binnen het levenslange gevangeniswevanzelfsprekend is. Terminaal zieke
zen zingeving niet onmogelijk is. Er is
patiënten bijvoorbeeld, net als
de mogelijkheid om ergens bij te
depressieve personen. Maar ook zij
horen, in de vorm van interacties met
die achter de tralies naar zin zoeken
familie, dan wel bezoek van vrijwillibehoren tot deze groep. Vooral als
gers. En ook een doel hebben is mogehet levenslange detentie betreft.
lijk. Zo hoorde ik verhalen over
gestraften die op een houtbewerkingsWat kunnen deze twee groepen voor
afdeling hebben gewerkt, maar ook
elkaar betekenen? Ik sprak met tien
verhalen over gestraften die een rol
professionals over de praktijk van het
levenslange gevangeniswezen. Kennis binnen de wereld van detentie vervulvan wat zingeving voor levenslangge- len. De rol van assistent in het onderstraften betekent, kan bijdragen aan de wijs bijvoorbeeld. Ook werd me
verteld dat levenslanggestraften in de
filosofie over zingeving in het algetuin werken en schilderen. Dit zijn
meen, zo geloofde ik. Maar ook
bronnen van transcendentie, net als de
andersom zijn filosofische inzichten
mogelijkheid om met blote voeten in
waardevol voor het begrijpen van de
echt gras te kunnen staan. Tot slot
situatie van levenslanggestraften.
Waardevol als we willen begrijpen hoe bleek uit de gesprekken dat het ook
voor levenslanggestraften mogelijk is
we het levenslange gevangeniswezen
kunnen verbeteren, specifiek de moge- om hun levensverhaal te kunnen vertellen. Dit is van het grootste belang,
lijkheden om zin te ervaren. Voor
levenslanggestraften is het ervaren van zeker ook zodat zij niet slechts het
zin niet vanzelfsprekend, maar het kan etiket van ‘boef’ opgeplakt krijgen.
Stuk voor stuk vormen deze verhalen
en moet vanzelfsprekender gemaakt
voorbeelden van hoe veerkrachtig de
worden. Op z’n minst moet de aandacht voor zingeving bij levenslangge- mens is. Voorbeelden van hoe de mens
zin weet te vinden in de kleinste
straften vanzelfsprekender worden.
dingen. Maar waar zin in kleine dingen
schuilt, geldt hetzelfde voor
Niet onmogelijk
zinloosheid.
Wat kan en moet precies vanzelfsprekender worden? Ik baseerde mijn
onderzoek* op de gedachte dat zingeKleinkind op schoot
ving uit meerdere aspecten bestaat.
Uit dezelfde verhalen werd het me duiVier om precies te zijn. Zo wil
delijk dat mogelijkheden voor

Er is de
mogelijkheid
om ergens bij te
horen, in de vorm
van interacties
met familie, dan
wel bezoek van
vrijwilligers

crea-afdelingen en bibliotheken
worden gesloten. Schilderen, boeken
lezen, een excuus om de cel uit te
komen; allemaal weg. Het vervangen
van echte boeken met een iPad zal niet
hetzelfde zijn, net zoals kunstgras niet
hetzelfde is als echt gras en een muur
zwaar onderdoet voor een hek. Een
beperking om met blote voeten in echt
gras te kunnen staan, lijkt op het eerste
gezicht misschien van weinig belang.
Wanneer het niet vanzelfsprekend is
om dit te kunnen, kan zoiets echter van
het grootste belang zijn. Zeker
wanneer het zingeving betreft.

Stukje vanzelfsprekender

De zojuist beschreven beperkingen
vormen slechts een greep van de voorbeelden uit de verhalen van de professionals met wie ik sprak.
zingeving keer op keer vergezeld
Desalniettemin vormen ze een beeld
worden door beperkingen. Er zijn
levenslanggestraften die wekelijks hun van de situatie van levenslanggestraften op het gebied van zingeving. Een
familie kunnen zien, maar of ze hen
kunnen aanraken is nog maar de vraag. beeld dat in eerste instantie hoop wekt,
maar vervolgens dezelfde hoop de kop
Scheidingen tussen een gestrafte en
indrukt. Toch is niet alles verloren.
bezoek maken het de gestrafte onmogelijk om de hand van zijn partner vast Zingeving is een van de meest onderzochte filosofische onderwerpen. Wat
te houden, zijn familie een kus te
we weten is dat zingeving uit vele
geven of zijn kleinkind op schoot te
aspecten bestaat, per persoon verschilt
houden. Het zijn dergelijke beperkinen, bovenal, dat het maakbaar lijkt te
gen die ervoor zorgen dat interacties
met familie lang niet zo zingevend zijn zijn. En dat geldt zeker ook voor
levenslanggestraften. Zij kunnen op
als zou kunnen. Net zo gelden er
meerdere manieren zin aanbrengen in
beperkingen op het gebied van werk.
De eerdergenoemde houtbewerkingsaf- hun leven. Met andere woorden: zingeving is ook achter de tralies mogelijk.
deling bestaat inmiddels niet meer, zo
En toch kunnen de omstandigheden op
werd mij verteld. Bovendien staan
vele vlakken verbeterd worden, zodat
binnen het huidige beleid de eerste 25
het ervaren van zin vanzelfsprekender
jaar van detentie in het teken van vergelding en bestraffing. Daarom zijn in wordt. Zo kan een muur vervangen
principe alle op re-integratie en resoci- worden door een hek, net zoals kunstalisatie gerichte activiteiten uitgesloten gras vervangen kan worden door echt
voor levenslanggestraften. ‘Ze kunnen gras. Scheidingen tussen gevangene en
bezoek kunnen worden versoepeld en
er vervolgens niks mee’, zo luidt de
‘zinvoller’ werk kan worden aangebogedachte. Deze gedachte heeft geen
den. Eén ding is in ieder geval duidepositieve uitwerking op het ervaren
lijk als het gaat over zingeving binnen
van zin. Ook begreep ik dat de

Jet Hiemstra:
‘Zingeving achter tralies is mogelijk.

het levenslange gevangeniswezen.
Zingeving is voor levenslanggestraften
geen gegeven, maar dit betekent niet
dat het ervaren van zin voor hen onmogelijk is. Maar we willen meer dan
slechts de mogelijkheid tot zingeving.
We willen dat het ervaren van zin zo
vanzelfsprekend mogelijk is. De
omstandigheden om binnen het levenslange gevangeniswezen zin te ervaren
kunnen en moeten hiervoor verbeterd
worden. Als eerste stap moet in ieder
geval de aandacht voor zingeving bij
levenslanggestraften vanzelfsprekender worden.
(Jet Hiemstra is maatschappelijk filosoof en specialiseert zich in de forensische filosofie)
* Onderzoek: Mede gebaseerd op
thema's uit het boek 'De kracht van
betekenis' van Emly Smith
**Transcendentie is een filosofisch
begrip dat kan gedefinieerd worden als
het naar buiten staan of overstijgen
van de mens
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Stidag, Zwolle
Straat Consulaat, Den Haag
Surant bezoekersgroep, Almere

Toepassing van dwangmedicatie blijft heikel punt

De zorg bij jeugddetentie
voldoet volgens de inspectie

deBonjo
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De wijze dief
een sprookje

De dief werd door de koning ter dood
veroordeeld. Onderweg naar het
schavot vertelde hij zijn bewaker dat
hij, voor hij zou sterven, graag een
geheim dat hem ooit door zijn vader
was toevertrouwd, aan de koning wilde
Jaap Brandligt
langer binnen de forensische zorg dan
scholing. Er is een instelling waar de
De inspectie heeft niet kunnen uitvinvertellen. Toen de bewaker het
nodig.
Financiering
door
de
gemeentes
medewerkers
negen
jaar
niet
bijgeleerd
den
of
er
sprake
is
van
behandeling
of
vreemde verzoek aan de koning
Den Haag - De inspectie gezondhebben. Dat zou niet moeten mogen.
straf. De inspectie zet de Justitiële
verteld, werd deze erg nieuwsgierig en
heidszorg en jeugd van het Ministerie en de klaarblijkelijke onvermijdelijke
woonplaatsdiscussie maken tijdige uit- De inspectie geeft de directies advies
Jeugd Inrichtingen (JJI’s) in het rijtje
gaf opdracht de executie nog even uit
van VWS heeft gekeken hoe het zit
plaatsing moeilijk, constateert de
meer structureel aandacht te besteden
waar breed toezicht plaats vindt op de
te stellen.
met de kwaliteit van de jeugdzorg
inspectie. Overigens valt het wel
aan medicatieveiligheid. De inspectie
toepassing van dwangbehandelingen
De dief werd voor de koning en zijn
bij de Justitiële Jeugdinrichtingen.
buiten het onderzoek naar zorg, maar
‘verwacht van alle bestuurders dat het
binnen alle justitiële instellingen.
raadslieden geleid. Gevraagd naar zijn
Dat zijn er zes in Nederland met in
thema medicatieveiligheid structureel
Opvallend is voor de beschouwer dat
geheim, toonde hij de koning een
totaal zo’n 500 jongeren die er zitten ja, soms ontbreekt continuïteit als er
geen wonen is.
aandacht krijgt en in het kwaliteitsma- veel van wat de inspectie zegt over de
zaadje van een granaatappel. ‘Dit
op basis van het jeugdstrafrecht.
nagementsysteem wordt geborgd’. Dat jeugdinstellingen feitelijk ook gezegd
zaadje groeit in één dag uit tot een
Soms zijn ze verdachte, soms zijn
is
toch
een
behoorlijke
opdracht,
maar
kan
worden
over
het
geheel
aan
justitivruchtdragende boom. Voorwaarde is
ze veroordeeld, soms is het slechts
Zorgpunt
wel
terecht
want
zorg
is
altijd
een
ële
instellingen.
Het
gaat
steeds
om
alleen dat het gepland wordt door
een maatregel. In de samenvatting
Medicatie veiligheid is wel een belangproblemen die ingeslotenen tegen
iemand die nog nooit heeft gestolen of
van het onderzoek dat in de tweede
rijke kwestie. Voorschrijven, opslag en zorgpunt waar mensen gedetineerd
zijn.
komen tijdens hun ingesloten zijn. Dat zich iets heeft toegeëigend dat hem
helft van 2019 plaats vond, wordt
distributie, daar is wel wat mee.
geldt ook voor een laatste punt en dat
niet toebehoorde. U begrijpt dat ik als
gemeld dat de ‘medische zorg in
Volgens de inspectie doordat niet alle
is
de
personele
problematiek.
Te
vaak
dief dat dus niet kan doen.’ Daarop
jeugddetentie goed toegankelijk’ is.
directies medicatieveiligheid volKwetsbare omgeving
worden
vacatures
ingevuld
door
wendde de dief zich tot de bewaker en
Dat is verheugend. Het onderzoek
doende in beeld hebben. Soms is er
Dan hebben we het heikele punt van
vroeg hem het zaadje te planten, maar
richtte zich op drie zaken: hebben de een zogeheten MIP-procedure (meldin- toepassing van dwangmedicatie, beter ZZP’ers of uitzendkrachten. Dat lost
op koste termijn problemen op, maar is deze herinnerde zich dat hij, toen hij
jongeren toegang tot de zorg die ze
gen incidenten patiëntenzorg), soms
van onvrijwillige medische behandein een uiterst kwetsbare omgeving als
jong was, wel eens een appel gestolen
nodig hebben, wordt de medicatie
ook niet. In het laatste geval is er
lingen. Er is een instelling waar
die ze moeten slikken op verantonvoldoende zicht op de oorzaken van dwangmedicatie wordt toegepast. Over JJI’s een risico voor de continuïteit van had. Ook de schatbewaker weigerde,
de zorg.
omdat hij er niet helemaal zeker van
woorde en veilige manier verstrekt
het niet of niet tijdig verstrekken of
de manier waarop is de inspectie best
was dat hij altijd de juiste bedragen
en als er sprake is van onvrijwillige
aftekenen van medicatie. En er is
tevreden. Dat is anders voor afzondeberekend had. Zelfs de koning bedacht
behandeling gebeurt dat dan volgens natuurlijk het probleem van geschoold ring, isolatie in herkenbaarder
opeens dat hij de gouden ketting van
de daarvoor in het leven geroepen
blijven. Daar is geen tijd voor. De
woorden. Dat gebeurt eigenlijk overal
zijn vader had gehouden in plaats van
protocollen.
inspectie noemt specifiek daarbij
hoewel alle instellingen zeggen ernaar
hem mee te geven in zijn graf.
medicatieveiligheid en aanvullende
te streven ermee op te houden.
En toen sprak de dief: ‘Jullie zijn alleVoor de goede orde. Het onderzoek
maal gelukkig en hebben wat jullie
werd verricht bij De Hartelborgt in
hartje begeerd, en toch kan geen van
Spijkenisse, de Hunnerberg in
jullie dit zaadje planten omdat jullie
Nijmegen, Teylingereind in
allemaal weleens oneerlijk zijn
Sassenheim, Den Hey Acker in Breda,
geweest. Ik ben slechts een arme dief
Lelystad in Lelystad en Elker in
die gestolen heeft om niet van de
Veenhuizen. Het Keerpunt in Cadier en
honger te sterven, en toch ben ik ter
Keer is niet meegenomen, want dat
dood veroordeeld.’
stond op het punt van sluiten.
De koning was zo onder de indruk van
Interessant is uiteraard steeds wat er
de woorden van de dief dat hij hem
goed gaat en wat fout. Eigenlijk gaat
gratie verleende.
alles goed, ziet de inspectie. Ja, er zijn
wel probleempunten, die zijn er altijd,
(Uit ‘Joodse sprookjes’, van Pavlat.
maar niet zo hevig dat er echt verbeterDit boekje wordt niet, of niet meer,
plannen moeten komen. Het is zoals de
door leveranciers van Libris.nl aangeinspectie zelf zegt: ‘Als jonge gedetiboden. Het is dan ook niet via de
neerden naar de medische dienst of een
webshop te bestellen. Wel kun je, via
huisarts willen, kunnen ze meestal op
de link “Vraag de boekhandel”, de
dezelfde dag terecht.’ Er is wel een
boekhandel vragen of zij dit artikel
belangrijk knelpunt dat overigens ook
nog op voorraad hebben, eraan
na de volwassenen detentie optreedt en
kunnen komen, of een alternatief
wel een passende woonplek na detenOok in de Hunnerberg in Nijmegen kwam de inspectie voor onderzoek
beschikbaar hebben.
tie. Jongeren verblijven daardoor

Total Training Service, Rotterdam
Vereniging Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden, Alkmaar
Vereniging Vrijwilllige Hulpverlening Gedetineerden, Zuid-Scharwoude
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Geen, onvolledige of onjuiste uitvoering van
de werkstraf, dus uitzitten maar?
Dacht het niet!
Emilie Peek

in te dienen bij de rechtbank. De gronden kunnen dan nog mondeling uitgebreid worden toegelicht tijdens de zitting.
Het door de verdediging ingediende bezwaarschrift zal uiteindelijk
bij de rechtbank worden behandeld. De rechtbank zal op basis van
de stukken, het verslag van de Reclassering over de retourzending,
de gronden van het bezwaar en overige (betekening)stukken
beoordelen of de veroordeelde nog een (laatste) kans krijgt om de
werkstraf uit te voeren. De gronden van bezwaar zijn in de meeste
gevallen doorslaggevend. Indien uit de betreffende gronden bijvoorbeeld blijkt dat de veroordeelde de post van de Reclassering
om één of andere reden niet heeft geopend of de post heeft gelezen
maar vervolgens niet op heeft geacteerd, maar wel graag nog een
kans wenst te krijgen om de werkstraf uit te voeren en de gevolgen
van een periode in detentie grote negatieve gevolgen heeft, is het
mogelijk dat de rechtbank ook van mening is dat de persoonlijke
belangen van de veroordeelde in dat geval zwaarder moeten
wegen. Het bezwaar wordt in dat geval gegrond verklaard. Indien
de rechtbank het niet eens is met de aangevoerde gronden van het
bezwaar, zal de rechtbank beslissen dat het bezwaar ongegrond
moet worden verklaard en dat de veroordeelde de vervangende
hechtenis uit moet zitten. Afgezien van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, kan het ook zo zijn dat er door de
Reclassering onzorgvuldig is gehandeld door de werkstraf terug te
sturen. In het geval de rechtbank die mening met de verdediging
deelt, kan de rechtbank ook om deze reden gegrond verklaren. En
zo zijn er nog veel meer situaties. Het staat in ieder geval vast dat
elke zaak weer anders is en de rechtbank een zorgvuldige
belangenafweging moet maken.

Amsterdam - Door de rechtbank of het Openbaar Ministerie kan
in strafzaken in Nederland een werkstraf worden opgelegd aan
de veroordeelde. De veroordeelde wordt verplicht een aantal
uren onbetaald te werken als straf voor hetgeen hij heeft
gedaan. Met nuttig werk iets terugdoen voor de samenleving,
staat centraal bij een werkstraf. Zodra de zaak onherroepelijk
is geworden, zal de Reclassering op de hoogte worden gesteld
van de opgelegde werkstraf. De Reclassering is de instantie
die de werkstraf op poten zal zetten en ook toezicht zal uitoefenen op de werkstraf. De Reclassering zal vervolgens contact
opnemen met de veroordeelde (vaak eerst per brief) voor een
afspraak op kantoor, om zo met de veroordeelde afspraken te
maken over de uitvoering van de opgelegde werkstraf.
In sommige gevallen komt het voor dat de veroordeelde niet reageert op de brieven van de Reclassering, dat de werkstraf niet op
een juiste wijze wordt uitgevoerd of niet wordt afgerond. In dat
geval heeft de Reclassering de mogelijkheid om de werkstraf
‘terug te sturen’ naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar
Ministerie heeft vervolgens de mogelijkheid om te beslissen dat de
onuitgevoerde uren werkstraf omgezet moeten worden in vervangende hechtenis, waarbij twee uur werkstraf gelijk staat aan één
dag hechtenis. Wat is er tegen zo’n beslissing te doen? Bezwaar
maken!

Kantjes ervan aflopen
Er kunnen meerdere redenen zijn voor de Reclassering om de
werkstraf retour te sturen naar het Openbaar Ministerie. Zo kan het
zijn dat de Reclassering niet in contact kan komen met de veroordeelde omdat er niet op de brieven of telefoontjes wordt gereageerd. Een andere mogelijkheid is dat de veroordeelde de
werkstraf goed is begonnen, maar vervolgens volgens de
Reclassering de kantjes ervan afloopt door niet meer op te komen
dagen. Tenslotte komt het voor dat een veroordeelde zich niet aan
de regels houdt. De Reclassering meent dat de veroordeelde zich
‘misdraagt’ tijdens de uitvoering van de werkstraf en de werkstraf
daarom moet worden teruggestuurd. In het eerste geval is er geen
enkel uur gewerkt, zal de Reclassering de werkstraf retour zenden
en zal het Openbaar Ministerie beslissen dat de gehele werkstraf
moet worden omgezet in vervangende hechtenis. In de andere
gevallen is er wel een start gemaakt met de werkstraf, maar is deze
niet afgerond. In dat geval beslist het Openbaar Ministerie dat
enkel de uren van de werkstraf die niet zijn gewerkt worden
omgezet in vervangende hechtenis. Een beslissing met mogelijk
grote gevolgen. Een periode in detentie kan er immers voor zorgen
dat iemand zijn baan kwijtraakt of niet kan zorgen voor zijn of
haar kinderen. Gelukkig bestaat er de mogelijkheid van bezwaar!
Een kennisgeving van het besluit van het Openbaar Ministerie tot
omzetting van de betreffende uren werkstraf in vervangende

Adverteren in deBonjo
brengt u in de bajes

Schriftelijke afdoening in coronatijden

Advies Emilie Peek: ‘Maak altijd bezwaar!’
hechtenis wordt aan de veroordeelde betekend of dit wordt in ieder
geval geprobeerd. Binnen veertien dagen na deze betekening kan
er een bezwaarschrift worden ingediend tegen deze omzetting, bij
de rechtbank die de straf in eerste instantie heeft opgelegd. Het is
dus van groot belang dat er direct actie wordt ondernomen als deze
kennisgeving aan de veroordeelde wordt betekend. Het is dan ook
zeker raadzaam om in dergelijke procedures zo spoedig mogelijk
een advocaat in te schakelen die deze bezwaarprocedure in gang
kan zetten. Het is bovendien raadzaam om de (aanvullende)
gronden van het bezwaar al voorafgaand aan de zitting schriftelijk

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zijn de
gerechtsgebouwen beperkt toegankelijk. Dit heeft gevolgen voor
de behandeling van strafzaken en dus ook voor dergelijke procedures. Om de zaken toch doorgang te laten vinden krijgt de verdediging de mogelijkheid om in te stemmen met schriftelijke afdoening
van de zaak, op basis van de uitgewisselde standpunten van de
Officier van Justitie en de advocaat. Er vindt dus geen zitting
plaats en de rechtbank neemt een beslissing op basis van de schriftelijk ingebrachte stukken. Dit is voor dergelijke strafrechtelijke
procedures wat mij betreft een goed alternatief. Tenslotte ervaar ik
in deze tijd dat het coronavirus, meer specifiek de gevolgen voor
de betreffende veroordeelde en het beleid dat de toestroom naar de
penitentiaire inrichtingen beperkt moet worden, maken dat de
rechtbank de veroordeelde in deze tijd eerder het voordeel van de
twijfel geeft en nog een laatste maal de mogelijkheid krijgt om de
werkstraf uit te voeren. Het advies: maak altijd bezwaar!

(Emilie Peek is strafrechtadvocaat bij Aarts & Poortinga
Advocaten)
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Een interview met K. over de schrijfgroep in PI Heerhugowaard.

‘Zeg maar waar het op staat’

K. is een van de deelnemers aan de schrijfgroep die door schrijfster Christine Otten in locatie Zuyder Bosch van PI Heerhugowaard wordt begeleid. Door de maatregelen rond het coronavirus, spreek ik K.
telefonisch. Hij is na negen jaar straf aan zijn re-integratie begonnen. De schrijfgroep bood hem onverwachts toegang tot de vrijheid van denken: ‘In de schrijfgroep stimuleerde Christine Otten ons die
vrijheid te gebruiken. Ik denk dat taal en schrijven misschien niet voor iedereen het geschikte middel is, voor mij was het de perfecte manier om mijn geest actief te houden en mijn weg terug naar buiten te
vinden.’
Die meerwaarde was een reden om te
Het was heel herkenbaar voor elkaar.
Het is een beter integratiemiddel.’
blijven.’
‘De
reacties
waren
altijd
opbouwend,
K. is nu buiten, met een enkelband.
Ronald Bos
nooit afbrekend. Soms kregen we
Ongeveer een jaar moet hij daarmee
alternatieven
van
de
anderen.
Het
was
nog rondlopen voor hij helemaal vrij
Heerhugowaard - Gedetineerde K.
Vrijheid
ook
direct,
‘zeg
maar
waar
het
op
is. Hij heeft ondertussen een groot deel
was al voor zichzelf aan het schrijIn het begin was K. nog wat huiverig,
staat’.’
van een boek over zijn leven geschreven, voordat hij aan de schrijfgroep
maar gelukkig kende hij een paar van
ven en hij hoopt daarvoor een uitgever
ging meedoen. Hij had geen zin in
de deelnemers. De bijeenkomsten
te vinden.
een cursus. K. had een kort verhaal
waren één keer in de twee weken.
Integratiemiddel
Een paar deelnemers aan de schrijfgeschreven en een van de deelneChristine Otten las altijd iets voor van Een gevolg was dat iedereen ook op
groep hebben het boekje Je moet het
mers aan de schrijfgroep stelde hem
een schrijver ter inspiratie. De ondercel voor zichzelf ging schrijven. ‘Het
van ver halen samengesteld uit de
voor om het verhaal aan Christine
werpen waren heel breed, meestal iets mooie is dat ondanks de gevangenmeer dan 400 verhalen die ze hebben
Otten te laten lezen. K. liet zich overover tijd, eenzaamheid of de seizoeschap je gedachten vrij zijn. Je kunt
halen en zo leerde hij haar kennen.
nen. De schrijfopdrachten gaven totale denken wat je wilt. Je kunt fysiek geen geschreven (zie ook pagina 21).
Zij was heel positief over zijn verhaal
vrijheid. Otten gaf leiding door haar
kant uit, maar de vrijheid van geest,
Hiernaast het verhaal Opa van K. en
en gaf hem aanwijzingen om het te
eigen openhartige persoonlijkheid.
van denken is misschien zelfs groter
verhalen van anderen die in het boekje
verbeteren.
‘Het kon over het hier en nu gaan of
dan buiten. Er is niemand die op je
zijn opgenomen.
over iets uit het verleden. De vorm was schrijven zit te wachten of je controvrij, we konden van alles proberen.
K.: ‘Ik was verrast door de gemoedeleert. Maar, in de gevangenis kom je
aan de schrijfgroep en was verbaasd
Alles was ook goed. We lazen wat we
lijkheid waarmee dat ging, dat had ik
jezelf tegen.’ Volgens K. wordt er veel
door de vertrouwelijke gesprekken.
schreven aan elkaar voor. Dat kon
in de gevangenis nog nooit meegegeïnvesteerd in re-integratie, maar het
omdat er vrijheid was.’
maakt. Ook niet tussen gedetineerden. ‘Het was relaxed als in een oase. Het
uitgangspunt is verkeerd: ‘We gaan je
klopte niet met wat ik tot dan toe in de De deelnemers schreven over hun
Je blijft altijd alert.’ Hij ging op vooreven fixen. Een schrijfcursus kan je
gevangenis had meegemaakt.
angsten, over hun vrouw en kinderen.
stel van Otten vrijblijvend deelnemen
helpen, omdat je leert jezelf te uiten.

Er is niemand die
op je schrijven zit
te wachten of je
controleert.
Maar, in de
gevangenis kom
je jezelf tegen.

Christine Otten: ‘Het mooie is dat
ondanks de gevangenschap
je gedachten vrij zijn.
Een schrijfcursus kan je helpen,
omdat je leert jezelf te uiten.
Het is een beter integratiemiddel.’

Christine Otten (Foto: Ronald Bos)
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De schrijfgroep in PI Heerhugowaard.’

Deelnemers aan de schrijfgroep.

De stroming
Opa
Ik herinner me de cassettespeler waarmee ik als kleuter
samen met mijn ouders naar uw stem luisterde. We haalden de kleine cassette uit een grote gele enveloppe die u ons toen had gestuurd. Ik herinner
me de kleine warme moskee waar ik als puber met u naar toe ging wanneer
ik bij u met vakantie was. Ik herinner me de gesprekken die ik als 18-jarige
met u had over het geloof, de zin van het leven en de verantwoordelijkheden van een man. Ik herinner me het laatste telefoongesprek met u, waarin u
me als 32-jarige wees op mijn verplichtingen en met de laatste woorden
opdroeg om goed voor mijzelf en vooral voor mijn moeder te zorgen.
Als ik nu aan u terugdenk, herinner ik me alles, maar uw gezicht ben ik vergeten. Soms neem ik het mezelf kwalijk, maar dan denk ik dat u nog altijd
zal voortleven door uw kinderen en kleinkinderen. We hebben allemaal uw
genen, de een heeft uw ogen, de ander heeft uw haren; zo bent u toch aanwezig. Het is niet alleen biologisch, uw karaktereigenschappen leven ook
voort in ons. De een heeft uw geduld, de ander uw soms naïeve vertrouwen
in de medemens. En nu probeer ik uw adviezen op te volgen en in de buurt
te komen van uw morele onkreukbaarheid. Als ik een wens had dan was het
te eindigen net als u: in alle rust zonder angst en geliefd door velen deze
wereld te verlaten.

Ik ben een zalm en ik zwem tegen
de stroming in om terug te gaan
naar daar waar mijn leven begonnen is.
Hoe hoger ik kom des te zwaarder
de stroming wordt.
Ik vecht mij door de stroming
heen.
Ik kom steeds hoger.
Ik ontwijk een berenklauw die mij
wil vangen, ik ontwijk een wolvenbek die mij wil verorberen.
De stroming wordt zwaarder en
zwaarder maar ik zal de top
bereiken.
Ik spring van plateau naar plateau.
Ik ben er bijna.
Nog één trede, maar ik kan die
stroming niet meer aan, mijn
krachten raken op.
Ik val weer naar beneden helemaal
onderaan.
Langzaam zak ik dieper terug in
de donkerblauwe oceaan.

Met big smile naar bezoekzaal
Moet wel opschieten anders ben ik te laat, het is bijna bezoekuur.
Misschien was beter geweest om niet te gaan sporten. Alan komt zo vroeg
op bezoek; hij zal niet in stemming zijn. Die rot telefoons tegenwoordig,
iedereen is er aan verslaafd. Wat wil je als je tot laat in de nacht steeds met
zo’n scherm
voor je neus ligt en niet slaapt? Tja dan is niet makkelijk om vroeg opstaan.
Ik zal maar vandaag niet over zijn gewicht hebben; vorige keer hebben we
al genoeg daar over gehad. Ik weet hij doet wel zijn best.
Appel valt niet ver van de boom, papa is ook een lekkerbek. Moet blij zijn
met zo’n bezoek,
Maar kijk, nou ga ik bijna met tegenzin; het is ook nooit goed lijkt het. Nou
kom op, snel douchen, Big smile en naar de bezoekzaal.

Verhaal van K. uit de Je moet het van ver halen

DJI is al met de toekomst bezig

Vrijwilligers in bajes straks
Van de redactie
Den Haag/Amsterdam - De Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI)
bereidt zich voor op de vraag hoe
het ‘nieuwe normaal’ in de inrichtingen er uit komt te zien. Er moet
immers rekening gehouden worden
met het vooruitzicht dat het coronavirus nog een jaar impact blijft
hebben op de maatschappij en
daarmee ook op het DJI-werkveld.

Het weer starten met de activiteiten in
de inrichtingen zal gefaseerd gebeuren
en dat betreft ook de inzet van vrijwilligers in de inrichtingen.
De Dienst schrijft aan Bonjo: 'Wij
willen en kunnen dat niet zelf bedenken. Wij doen dat graag samen met de
vrijwilligersorganisaties. Vanuit de
eigen ervaring en expertise zullen die
vast nuttige ideeën en tips kunnen

aandragen. Wij nodigen ze daarom uit
hun gedachten en ideeën met ons te
delen over hoe het straks weer verder
kan gaan met de vrijwilligersactiviteiten in de inrichtingen en ook daarbuiten. Het hoeft niet tot in de puntjes
uitgewerkt te zijn, grote lijnen en contouren zijn welkom,' zo schrijft de
Dienst.

Enkele vragen zijn: Hoe kunnen de
vrijwilligersactiviteiten weer opgestart
worden? Aan welke activiteiten wordt
daarbij dan gedacht? Zit daar een
bepaalde volgorde in? Aan welke ICTmogelijkheden wordt gedacht of wordt
al meegewerkt? Wat is er nodig voor
de opstart van uw activiteiten van DJI
en wat zijn dan de randvoorwaarden
daarvoor?    

De Dienst zegt zeer nieuwsgierig te
zijn naar de ideeën hierover.
(Wie wil meewerken, weet de weg:
telefoon 08807-25000 / postbus 30132
2500 GC Den Haag / of via zo'n
contactformulier / kijk op de site:dji.nl/
contact. Je kunt ook koffie drinken bij
DJI op de Turfmarkt 147 in de
residentie)
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Wichert is al 13 jaar onderwijzer in PI Zuyder Bos te Heerhugowaard. Hij heeft aan een lerarenopleiding gestudeerd en gaf daarna les op een Vrije School, en hij was leerkracht voor circuskinderen: ‘Als je
dat kunt, kun je aan iedereen lesgeven.’ Nu begeleidt hij gedetineerden op verschillende gebieden, van leren lezen tot Open Universiteit. En hij is deelnemer aan de schrijfgroep, die schrijfster Christine
Otten daar sinds 2017 begeleidt. Het gesprek met Wichert en een communicatiemedewerker van de PI moet door het Corona-virus telefonisch plaatsvinden.

Onderwijzer Wichert over schrijfgroep in PI Heerhugowaard:

Je moet kunnen ‘mensen’
Ronald Bos
Heerhugowaard - De schrijfgroep is drie jaar
geleden begonnen, Wichert kwam Christine
Otten toevallig tegen in de gang, en zij raakten
aan de praat. Daar ontstond spontaan het
idee van de schrijfgroep. De directie vond het
een goed plan en stelde een ruimte en middelen beschikbaar. Wichert heeft zelf vanaf het
begin meegedaan, als gewoon groepslid. Deze
schrijfgroep was de eerste in Zuyder Bos, voordien waren er wel eens gedichtenwedstrijden,
maar dat was zo nu en dan.

onderwerp dat zij heeft bedacht. Bijvoorbeeld
schuldgevoelens. Iedereen schrijft dan zijn
gedachten op, die daarover bij hem opkomen.
Het maakt niet uit hoe, losse gedachten. Alles
mag. Daar gaan we dan over praten, en daarna
leest Christine een stukje voor uit een boek dat
zij heeft uitgezocht over hetzelfde onderwerp.
Vervolgens gaan we aan de slag, het schrijven
duurt meestal zo’n 20 minuten. Wie wil, kan dan
zijn tekst voorlezen. Dat hoeft niet, maar dat doet
iedereen altijd.’

Pareltjes

‘Er zitten
pareltjes bij
met beeldend
en krachtig
taalgebruik"

Wichert vertelt dat ‘in de groep alle persoonlijke
titels wegvallen. Iedereen is gelijkwaardig. Er
gebeuren dingen die je niet voor mogelijk had
gehouden in een gevangenis.’ De schrijfgroep is
een vrijplaats voor gedachten. Er vinden diepe
gesprekken plaats, met persoonlijke ontboezemingen en filosofische gedachten. ‘Na de persoonlijke verhalen kan er soms een stilte vallen
van vijf minuten. Er valt ook wel eens een traan.’
De schrijfgroep heeft een vaste kern van meest
langer gestraften van zo’n vijf tot tien man,
groter zou volgens Wichert ook niet kunnen. Hoe
gaat zo’n bijeenkomst in zijn werk? ‘We komen
bij elkaar in een lokaal en drinken eerst een
bakkie koffie. Dan noemt Christine het

Als de bijeenkomst voorbij is, gaan alle deelnemers hun tekst uittypen. Wichert verzamelt die en
stopt ze in een map. Er zitten al honderden verhalen in, die alleen ter inzage zijn voor de leden van
de schrijfgroep. Uit die verhalen hebben een
paar leden van de schrijfgroep het boekje 'Je
moet het van ver halen' samengesteld, met
gedichten en korte verhaaltjes van alle leden, ook
een paar van Wichert en Christine.
Wichert is iedere keer weer vol verbazing: ‘Er
zitten pareltjes bij met beeldend en krachtig taalgebruik. Alle teksten zou je zo op een podium
kunnen voordragen.’ Hij heeft hier zelf ook het
verhaal van zijn leven geschreven! Dat was hij al
jaren van plan, en nu lukte het ineens. Er gaat een
stimulerende werking uit van de schrijfgroep.
Wichert denkt dat deze schrijfgroep beter is dan
de cursussen recidive die in de PI worden
gegeven. Die worden teveel van boven bedacht.
‘Door op deze ongedwongen manier bij zichzelf
te komen, kunnen ze verder komen.’ Een schrijfgroep zou volgens Wichert overal in een PI heel
goed van pas komen, maar het idee is niet zomaar
over te nemen. Een begeleider moet wel kunnen
‘mensen’, zoals hij dat noemt, op een gelijkwaardige manier met de gedetineerden om kunnen
gaan. En over het inzicht beschikken wie wel en
wie niet geschikt is voor zo’n aanpak. De begeleider moet ook genoeg mensenkennis hebben en,
niet op de laatste plaats, ook schrijfkwaliteiten.
(Zie ook pagina 20 en 21)

GA VOOR
SPOED NAAR
www.strafzaken.nl
Tel. 073 610 2005,
voor gedetineerden 0800-1001.
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Na 56 jaar zijn er opmerkelijk veel overeenkomsten

Hoe ging dat eigenlijk in de jaren zestig?
Nee, riepen jullie, voor jou geen kans, geen schone lei, geen werk,
geen geluk ‘De samenleving, jullie, jij – rechtschapen burger, lieve
christen, fijne humanist – veroordeelde mij drie jaar geleden tot
een gevangenisstraf van vijftien maanden. Terecht. Ik geef het toe.
Mijn misdrijf: een vermogensdelict. Geldleningen, die ik met
leugens verkreeg. Oplichting. Mijn schuld heb ik nooit ontkend.
Integendeel, ik gaf me in 1964 zelf aan bij justitie, omdat ik kotste

van mezelf en mijn op bedrog gefundeerde leven. Ik aanvaardde
mijn straf. Ook al lieten jullie me onnodig een vol jaar in onzekerheid verrekken en al brachten jullie bij het vonnis slechts de helft
van dat voorarrest in mindering op mijn straf, ik behield mijn positieve instelling.
In mijn cel zocht ik mezelf, probeerde een basis te vinden, waarop
ik na mijn vrijlating een nieuw leven zou kunnen opbouwen. Ik,

stommeling, koesterde nog hoop. Ik verwachtte zeker niet het
gemeste kalf, maar wel verwachtte ik, dat jullie me – met enige
reserve- weer als volwaardig lid van jullie maatschappij zouden
aanvaarden, dat ik een kans zou krijgen, dat er tenminste werk
voor mij zou zijn. Nee, riepen jullie, voor jou geen kans, geen
schone lei, geen werk, geen geluk. Je bent schuldig. Levenslang
voor jou.’
voorarrest en toezicht van de
dr.Meijers-vereniging. Ik moest dus
nog drie maanden zitten. Die laatste
drie maanden waren de moeilijkste.
Aanvankelijk kreeg ik een baantje in
het Huis van Bewaring. Als assistent
van de bibliothecaris. Toen hij hoorde
dat ik nog drie maanden moest zitten,
zei hij: ik hou je wel hier. Maar hij
werd ziek en ik werd prompt overgeplaatst naar de gevangenis Bergerhout
in Alkmaar. Daar moest ik wasknijpers
maken, met de pest in mijn hart.’
Wim H. wilde graag een baan met een
creatieve kant. Uit tests was gebleken
dat hij daar het meest geschikt voor
was. De meer dan honderd sollicitaties
die hij gedurende drie jaar na zijn vrijlating verstuurde, liepen dood op zijn
strafblad. Uiteindelijk werd hij verkoper in een radiozaak.
(Hans Smits is oud-verslaggever van
weekblad Vrij Nederland en dagblad
Het Parool)

Bijzondere straf-jeugdgevangenis te Zutphen (1960-1975). Arbeid en onderwijs overdag. In dit leslokaal worden de jongens opgeleid voor automonteur. (Fotograaf onbekend/ Nationaal
Archief / Collectie Spaarnestad Photo)

Hans Smits
Amsterdam - Die brief kreeg ik, van
de toen 28-jarige Wim H., drie jaar
nadat hij in februari 1966 op vrije
voeten kwam. Na zijn vrijlating
vond hij tijdelijk werk, voor twee
maanden. Daarna kon hij voor een
half jaar op een camping terecht, seizoenarbeid. Het duurde tot februari
1969, drie jaar na zijn vrijlating, dat
hem weer een baantje werd aangeboden. In de tussentijd: ruim honderd
keer solliciteren, zonder succes

Wasknijpers

Voor een speciale bijlage over misdaad
en straf van het toenmalige Algemeen
Handelsblad (28-02-1969), een voorloper van NRC-Handelsblad, zocht ik
Wim. H. op. Hij vertelde mij zijn
levensverhaal. Een verhaal dat ook nu
verteld zou kunnen worden. Er zijn
uiteraard verschillen tussen 1964 en
2020, maar na 56 jaar ook opmerkelijk
veel overeenkomsten.
De voorgeschiedenis van Wim H.:
ouders die permanent ruzie hadden,
een moeder die wegliep, jongenstehuizen, plaatsing door een kinderrechter
in een observatiehuis, veroordeeld
wegens diefstal van een kaas, plaatsing
in een pleeggezin, vader overleden,
weer woonachtig bij moeder, nieuwe
diefstallen, op achttienjarige leeftijd

‘Ik speelde zo’n beetje de rol van de
jonge energieke zakenman. Mijn
bedrijf werkte voor verschillende uitgevers, maar het ging niet zo best. Ik
kwam elke week tweeduizend gulden
tekort. Dat heb ik een tijdje volgehouden van mijn eigen geld. Nou ja, toen
ben ik geld gaan lenen. Van banken,
van particulieren met het verhaal dat
de zaak prima liep. De banken trapten
er allemaal zo in. Totdat ik op een
gegeven moment zelf wel voelde dat
het toch allemaal niets zou worden en
dat ik het steeds erger zou maken.
Toen ben ik gestopt met het idee van er
zal wel iemand naar de politie stappen.
Dat gebeurde de eerste maand nog
niet. Maar steeds dat zwaard boven
mijn hoofd te voelen, leek mij ook
niets. Ik had natuurlijk naar het

beland in de jeugdgevangenis te
Zutphen.
Wim H. begon op 24-jarige leeftijd een
eigen zaak in Amsterdam met dertig
man personeel. Advertentieacquisitie,
tijdschriftencolportage. Hij had eerder
voor zichzelf gewerkt als botenbouwer.
In de avonduren behaalde hij het mulodiploma en verschillende
vakdiploma’s.

buitenland kunnen gaan, ik heb er wel
over gedacht Tenslotte ging het alles
bij elkaar om een bedrag van veertig á
vijftigduizend gulden. In november
1964 stapte ik toch maar naar de officier van justitie. Hij zei: het gaat er
niet in de eerste plaats om u te straffen,
maar om u te helpen. Het was een
sympathieke vent. Zijn eis was ook
lager dan het vonnis, wat niet zo vaak
voorkomt.
Na twee weken kwam er een politieagent om te vragen of ik op het bureau
wilde komen. Ik werd daar vastgehouden en twee dagen later kwam ik in het
Huis van Bewaring terecht. Ik ging
eigenlijk opgelucht de cel in. Zolang ik
niet veroordeeld was, heb ik niet
gewerkt. Dat werk was zo vreselijk
dom. Wasknijpers maken is het ergst,
daar beginnen ze mee. Ik heb gestudeerd en geschreven. Je hoeft niet te
werken in voorarrest, maar als je het
niet doet, hebben ze toch allerlei
dwangmiddelen. Dat wordt ronduit
gezegd: geen werk, geen recreatie.

In observatie
Na een paar maanden kwam het
gevoel: nu wil ik wel eens weten
waaraan ik toe ben. Toen ik dan ook na
vier maanden de zitting werd

gehouden, wilde ik per se dat er direct
een uitspraak kwam. Ik was tegen een
psychiatrisch onderzoek waarom de
officier had gevraagd. Maar toen het
toch moest gebeuren, heb ik wel mijn
medewerking verleend. In de observatiekliniek was voorlopig geen plaats.
Wat heeft het voor zin om acht
maanden nadat iemand in een bepaalde
toestand is geweest, nog eens een keer
een psychiatrisch onderzoek in te
stellen. Vier maanden na de eerste
zitting werd ik opgenomen in het academisch ziekenhuis te Utrecht voor zes
weken observatie. Toen weer terug
naar het Huis van Bewaring om nog
eens tweeënhalve maand te wachten op
de zitting. Achteraf vond ik die observatie wel nuttig. Het rapport was zeer
gunstig. Toen eindelijk het requisitoir
werd gehouden, leek dat op een pleidooi. Mijn advocaat hoefde er bijna
niets aan toe te voegen. De officier
eiste twaalf maanden, waarvan twee
voorwaardelijk en met aftrek van tien
van de twaalf maanden voorarrest. Ik
zou onmiddellijk vrij kunnen komen.
Er werd ook geen reclasseringstoezicht
geëist. Maar de rechtbank kwam tot
een andere uitspraak: twaalf maanden,
waarvan drie voorwaardelijk met
aftrek van slechts zes maanden
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Recept

‘Van een directeur zou je een
hoger niveau verwachten’
Van Harry
leidinggevend persoon wel begreep
wat hij uitkraamde?
Bij de beklagcommissie kwam de heer
Van der Plas met nog een weigeringsgrond, 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 verstoppertje 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
hoger niveau verwachten.
De rechter vroeg aan de directeur
waarop de maximale maat van 22 inch
van een zelf aan te schaffen TV
formaat in te voeren, dit toen welisvandaan kwam. Daarop zei de direcwaar ook via een beklagprocedure.
De eigen ingevoerde TV werd dan wel teur dit een mooie maat te vinden,
maar gaf geen verdere uitleg. Ik vroeg
eerst onderzocht en verzegeld tegen
de directeur of hij thuis dan ook een 22
betaling. In de prijslijst 2017 van de
inch TV had in de huiskamer, waarop
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
hij met zijn hoofd ‘nee’ schudde.
staat dat de firma Strijbosch deze
De rechter maakte echter eveneens een
werkzaamheden uitvoert. Omdat ik
thuis een ongebruikte 40 inch Samsung rare bokkensprong door bij zijn afwijflatscreen had staan, vroeg ik half 2018 zing te verklaren, dat alhoewel vroeger
toestemming deze te mogen invoeren. wel een grotere TV was toegestaan, het
niet onredelijk of onbillijk is dat het nu
Tot mijn verbazing werd dit verzoek
afgewezen. Temeer omdat er een prijs- niet werd toegestaan.
lijst is die wijst op een gangbare proce- Het leek mij juist wel onredelijk en
dure. De directeur maakte het erg bond ging daarom in beroep omdat iets dat
voordien wel was toegestaan niet
door aan mij mondeling te verklaren
zonder een redelijke grond, willekeurig
dat het een verboden artikel zou zijn
volgens het Huishoudelijk Reglement, kan worden geweigerd.
De Beroepscommissie stelt terecht dat
maar wilde deze weigering niet op
geen motivering is gegeven waarom
papier zetten.
een groter scherm onveilig zou zijn en
er geen richtlijn is waarin staat dat een
Perplex
Ik moest dit potsierlijke excuus geeste- TV een maximum van 22 inch mag
hebben en acht daarom de weigering
lijk meerdere keren verwerken om de
van de directeur onvoldoende gemotistrekking ervan te kunnen rijmen met
veerd en onzorgvuldig.
het feit dat er een inventarislijst voor
elke cel is waarin een TV staat
(Volledige naam bekend bij de
vermeld.
redactie)
De vraag kwam in me op of zo’n
Ik stuur je hier een beroep inzake een
beklag tegen de weigering mij een
groter model TV toe te staan op cel.
Met voetballen zag ik (72 jaar) 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

(Redelijk) gezond, superlekker

Preisoep

Amsterdam - Zin in een uitgebreidere
lunch of een snelle avondmaaltijd?
Probeer dan eens deze romige
preisoep. Dit gerecht is klaar binnen
30 minuten, een lekker stokbroodje
erbij en klaar! Snel, lekker en (redelijk) gezond. Tijd: 30 min. Recept voor
2 personen

1 prei, 1 theelepel kerriepoeder, 1
flinke scheut kookroom, 1 ui, 2 bouillonblokjes (kip of groenten), 1 liter
water, snufje zout/peper eventueel
peterselie

Begin met het snijden van de prei.
Snijd de prei in dunne ringen en
snipper vervolgens ook het uitje. Giet
een beetje olie in een pan en bak het
uitje aan met het kerriepoeder.
Voeg na ongeveer 2-3 minuten de preiringen toe en bak deze ongeveer 5
minuten mee. Giet daarna het water bij
de prei en voeg de bouillonblokjes toe.
Breng de soep aan de kook en laat dit
circa 10 minuten koken. Als de prei
zacht is, kun je de soep gaan pureren.
Pureer de soep met een staafmixer net
zo lang totdat alle prei goed gepureerd
is. Zet de soep vervolgens weer terug
op het vuur en breng de soep verder op
smaak met een snufje zout/peper en
eventueel peterselie.
Giet nog een flinke scheut kookroom
in de soep en laat de soep nog even
goed warm worden. Serveer de soep
met een lekker broodje.

Adverteren in deBonjo brengt u in
de bajes
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Toegangspoort PI Scheveningen (Foto Paul Grijpma)
Afdeling medische verhalen

Sommige lijdenswegen zijn lang, vol hobbels en valkuilen

PI Sittard denkt: ‘Van die man moeten we af’

Amsterdam - We noemen hem Pieter. Dat is niet zijn echte naam, maar het gaat niet om hem.
Het gaan om het voorbeeldkarakter van de casus. Pieter dus. Hij is in 2020 afgestraft. Hij komt in
2012 in Scheveningen terecht. Daar vindt men hem gevangenisongeschikt. Hij wordt met enkelband naar buiten gestuurd. Het heet een ambtshalve ondersteuning.
Pieter gaat daar niet echt slim mee om. Gaat dus in 2013 weer naar binnen. Weer naar Scheveningen.
In 2014 – je voelt het, wordt een gebed zonder eind – wordt vastgesteld dat zijn longcapaciteit te
gering is. Strafonderbreking, weer met een enkelband. Het was de tijd waarin enkelbanden gretig uitgedeeld werden, al was het maar om de celcapaciteit te beperken. Maar dat ‘buiten zijn’ met die
enkelband gold om de een of andere reden niet als straf.

De koning
Dus begint in 2015 in de PI Sittard een nieuwe periode. In februari van dat jaar wordt zijn detentie
weer eens geschorst. Pieter kom zonder voorwaarden buiten. In 2015 nog – in december – wordt
besloten dat hij vier jaar van zijn detentie buiten mag doorbrengen. Met enkelband. Pieter noemt het
zelf een gratiebeslissing, maar dan zou hij overal vanaf geweest zijn. Hoewel en dat is toch een merkwaardig trekje aan dit alles. In 2016 herroept de koning hoogste persoonlijk – voor zover koningen in
dit land – iets hoogstpersoonlijk beslissen – de gratie. Pieter heeft daar brieven van bewaard in zijn
dossier, want je weet maar nooit hoe dat allemaal een rol speelt in zijn leven in en rond detentie. En
jawel: in 2018 in november wordt hij weer opgepakt en gaat hij naar Grave. En in 2019 terug naar
Sittard. Ja, sommige mensen leren een diversiteit aan gevangenissen van binnen kennen. Kort en
goed: hij zit weer in Sittard. Niet zo ver van huis en dat is bij alle wisselingen wel lekker.

Maar dan gebeurt er iets dat toch buiten de monotone wereld van het detentieleven valt. Pieter valt in
zijn cel. Op een ongelukkige manier. De zorg in Sittard komt kijken, maar zegt vervolgens: we kijken
morgen echt. Het oordeel van de medische dienst die morgen na de dag ervoor: er is niks aan de hand.
Pieter kent de weg en is niet de makkelijkste. Hij wil een MRI, want hij denkt dat er meer aan de hand
is dan niets. De PI vergeet helaas die afspraak – die gemaakt zou worden – te maken. Later op 24
december van 2019 komt die MRI er toch. Met een redelijke dreunende diagnose: voet verbrijzeld.
Maar ook met het oordeel dat de voet nooit meer goed komt.

Gruwelijke sprookjes
Sittard denkt: ‘Van die man moeten we af’. Dus wordt er vervoer met DV&O geregeld naar
Scheveningen. Maar bij Pieter is alles Murphy’s law. Het vervoer lukt niet. De communicatie tussen
Sittard en DV&O heeft gehaperd om het eufemistisch te zeggen. Uiteindelijk komt Pieter wel in
Scheveningen terecht. Maar dan – hoe kan het toch allemaal? – is de medische overdracht gebrekkig.
Pieter heeft niet het meest gezonde lijf van de wereld. Door de gebrekkige medische overdracht ontstaat er een verstoppingsabces in zijn ingewanden. Dat wordt in een Haags ziekenhuis opgeruimd.
Maar er is wel een aanvullende operatie maagverkleining nodig. Dat gebeurt in februari van dit jaar.
Dan is het wel klaar. Pieter gaat weer naar buiten voor wat heet strafonderbreking. Hopelijk voor het
laatst. Sommige verhalen vertellen als gruwelijke sprookjes. Dit is zo’n verhaal. Er zijn er meer van.
Als je net zo’n verhaal hebt, stuur het dan naar deBonjo.
(Naam auteur bekend bij de redactie. Het verhaal is bij de advocaat van slachtoffer Pieter
nagetrokken.)

26

deBonjo
juni 2020

Juist in de coronatijd dat extra stapje zetten
Hilal Makhoukhi
Arnhem - Het hebben van een volwaardige baan is de allerbelangrijkste voorwaarde is om op het rechte
pad te blijven. Werk zorgt immers
voor inkomen, het gevoel een echte
bijdrage te leveren, en voor sociale
contacten en een ritme; het moeten
opstaan en naar het werk moeten.
Dat zorgt voor de stabiliteit, die
nodig is om positief te blijven.
Het uitzendbureau CurrentWerkt doet
er dan ook alles aan om werkgevers
ervan te overtuigen om (ex-)gedetineerden een kans te geven om tijdens
en na de detentie een maatschappelijke
herstart te maken. Dat is niet

gemakkelijk omdat juist de bedrijven
waarmee wordt samengewerkt zoals
productiebedrijven en bouwbedrijven
nu de financiële gevolgen van de
coronacrisis merken. Dat zorgt ervoor
dat juist in deze tijd een extra stapje
moeten worden gezet om bedrijven te
overtuigen. En dat lukt. CurrentWert
houdt zich aan de richtlijnen en adviezen van het Rijks Instituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en
neemt daarnaast waar mogelijk extra
maatregelen om ‘onze jongens’ gezond
én aan het werk te houden.
(Informatie: info@currentwerkt.nl
0850702890)
Uitzendbureau CurrentWerkt

Oproep: Alle gedetineerden verzamelen!!!
Van de redactie

vast onderdeel van het programma.

Zoetemeer - Alle gedetineerden
verzamelen!!! Dat is de kern van
de oproep van Gevangenenzorg
Nederland voor een innovatief
project in de PI Krimpen aan den
IJssel.

Formulier
En zoals altijd zijn er voorwaarden.
De sollicitant moet in het plusproramma zitten (=goed gedrag in de
bajes) en moet minimaal zes
maanden in het programma De
Compagnie kunnen blijven. De
maximale verblijfsduur is twee
jaar. Solliciteren gaat via een formulier. Daarna volgt een gesprek
met twee medewerkers van
Gevangenenzorg Nederland.
Verwacht wordt dat er de wil is om
te werken aan herstel en dat de
kunst wordt verstaan om te functioneren in een groep. De sollicitant
moet te bemiddelen zijn naar een
baan of vrijwilligerswerk. Als alles
klopt en het Multi-Disciplinair
Overleg (MDO) ook nog een positieve grondhouding aanneemt dan
volgt plaatsing op (de wachtlijst
voor) de Compagnie.

Het project heet De Compagnie en
biedt ruimte aan veertien gevangenen die kunnen solliciteren naar
een plaats op deze afdeling. Naast
deze nieuwe gevangenen verblijven er ook nog zestien gedetineerden in een Zeer Beperkt Bewaakt
Inrichtingen-regime die door de
week buiten werken en in het
weekeinde met verlof mogen. De
Compagnie is dus een mix van
gevangenen met verschillen in
vrijheden.
Doel van deze operatie is bemiddeling naar werk. Want werk biedt
een eerlijk inkomen en actieve rol
in de samenleving.
De deelnemers, ‘compagnons’
volgen een sollicitatietraining en
worden al tijdens hun detentie in

PI Krimpen aan den IJssel (Foto: Dienst Justitiële Diensten)
contact gebracht met een werkgever. ‘Maar er is meer dan
werk,’ zegt Hanna Geuze, ‘Het verleden en het gepleegde
delict krijgen aandacht in de SOS-cursus die alle compagnons volgen.’

druk
druk
druk

Op De Compagnie zijn dagelijks vrijwilligers aanwezig.
Iedere compagnon heeft zijn eigen vrijwilliger met wie hij
elke twee weken een gesprek voert.
Trainingen van ondernemers en gastsprekers vormen een

(Snel gratis bellen via 08003310568/ info@gevangenenzorg.
nl/brieven naar Gevangenenzorg
Nederland, Koraalrood 25, 2718
SB, Zoetemeer)

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
het advocatentijdschrift MR Online, ‘omdat er meer werk
ligt dan het OM aankan’. Hoewel het aantal strafzaken
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 geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven, overvallen
of straatroven), vergeleken met 2018. Het aantal (ernstige)
zedenzaken 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 14 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.
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Als het met de Reclassering niks wordt, probeer dan particulier maatwerk

Sommige verdachten wantrouwend tegenover partijen ‘die Justitie stuurt’
Vincent Borninkhof

wordt dan door de reclassering ook
geen plan van aanpak opgesteld voor
deze verdachte.

Zutphen - Het is niet niks wanneer
iemand verdacht wordt van een
strafbaar feit. Het is ook niet niks
wanneer die persoon gedetineerd
raakt, weggetrokken van zijn eigen
huis en haard. Anderen gaan vanaf
dat moment over zijn leven beslissen en deels zijn lot bepalen. Het is
ook niet niks voor de mensen die
deze complexe beslissingen moeten
nemen over een medemens: Heeft
deze verdachte strafbaar gehandeld?
Hoe en waarom kwam het delictgedrag tot stand? Wat zijn de persoonlijke omstandigheden van deze
verdachte? Welke straf is passend?
Kan de verdachte de behandeling
van zijn zaak in vrijheid afwachten?
Er zijn veel meer vragen. Wie heeft de
verdachte eventueel leed aangedaan?
Welke invloed heeft het gedrag van de
verdachte gehad op specifieke derden
en wellicht ook op de samenleving?
Zijn er mogelijkheden om de verdachte
te laten herstellen wat hij een ander
heeft aangedaan? Wat is nodig om de
verdachte niet meer te laten terugvallen in delictgedrag? In voorlichtingsrapportages van de reclassering staan
vaak de antwoorden.
Zo’n vijftien jaar geleden maakten de
advocaten Anker en Anker formeel
werk van aanhoudende klachten uit
advocatenland. Een advocaat kan
namelijk verzoeken om een voorlichtingsrapportage (reclasseringsadvies),
maar moet dat doen bij het Openbaar
Ministerie (OM). Het OM kan die aanvraag vervolgens uitzetten bij de
reclassering. Echter het OM bepaalt of
zij die aanvraag wél of niet uitzetten
naar de reclassering. Niet in alle gevallen vindt het OM een voorlichtingsrapportage wenselijk of noodzakelijk en
vraagt deze dan dus ook niet aan bij de
reclassering. Met tot gevolg dat het
OM en de rechtbank niet (of niet volledig) voorgelicht worden over de persoonlijke omstandigheden van de
verdachte en de kans op herhaling. Er
Vincent Borninkhof: 'Het is zeker niet, 'wie betaalt bepaalt'.

gedragsinterventies et cetera. Maar wat
nou als het OM geen rapportage aan
vraagt? Of als de reclassering een rapportage niet of niet tijdig kan leveren?
In die zaken zou iedere betrokken
Nog scherp als een mes
De gebroeders Anker besloten dat met partij toch verheugd moeten zijn met
name in dit soort zaken er ook voor de de mogelijkheid om ten alle tijden zelf
de regie te kunnen nemen en een onafadvocatuur een voorziening moest
komen om ten allen tijden de beschik- hankelijk rapporteur in te kunnen schakelen van Forensisch Maatwerk. In de
king te krijgen tot deskundige rapporpraktijk blijken sommige verdachten
teurs en voorlichtingsrapportages.
wantrouwend te staan tegenover parEnkele freelance rapporteurs verschetijen ‘die door Justitie zijn gestuurd’.
nen ten tonele en gingen werken op
Men lijkt beter mee te werken en opendoorverwijzing van het bekende
hartiger te zijn tegenover een partij die
Leeuwarder advocatenkantoor.
zij zelf in hebben geschakeld. Uit
Dit betroffen zeer deskundige en
wetenschappelijk onderzoek blijkt keer
ervaren (vaak gepensioneerde) oudreclasseringswerkers die al honderden, op keer hoe belangrijk vertrouwen en
de werkrelatie is binnen een hulpverlesoms wel duizenden verdachten
nings- of behandelcontact. Uiteraard
spraken in hun werkzame leven. Een
brengt deze `eigen regie` kosten met
van deze freelance rapporteurs is Ton
Koot. Inmiddels de 70 jaar gepasseerd zich mee. En niet te vergeten, een
maar mentaal nog steeds zo scherp als risico dat de uitkomsten van de zelf
bekostigde voorlichtingsrapportage of
een mes. Driftig het land doorreizend
het gedragskundig onderzoek niet
om een eerlijk verhaal op papier te
krijgen die recht doet aan samenleving bevallen. Daar worden cliënten goed
over voorgelicht en zij tekenen voor dit
én verdachte.
risico. Het is zeker niet, ‘wie betaalt
Zelf leerde ik het `freelance vak` van
bepaalt’. Forensisch Maatwerk schrijft
Ton. Want ondanks mijn 12,5 jaar
onafhankelijke, particuliere voorlichdienstverband binnen de reclassering,
tingsrapportages en biedt onafhankeals onafhankelijk zelfstandig rapporteur moet je nóg professioneler en nóg lijk gedragskundig onderzoek aan.
Overigens niet alleen in strafzaken.
zorgvuldiger te werk gaan dan binnen
Bijvoorbeeld ook als een aanvraag
de reguliere reclassering al verwacht
werd. Je werk ligt onder een vergroot- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
dreigt te worden afgewezen, kan er op
glas. Je dient loepzuiver te zijn met
verzoek van derden onderzoek gedaan
betrekking tot verwachtingen, je dient
worden naar de persoonlijke omstantransparant te zijn naar álle betrokken
digheden van de aanvrager. Met een
partijen. Je dient je op elk willekeurig
voorlichtingsrapportage over de aanmoment van het rapportageproces te
kunnen verantwoorden voor je keuzes vrager kan de beoordelaar van de aanvraag veelal beter zijn afweging
en afwegingen, of dat nu ten opzichte
maken. Immers een Uittreksel
van cliënt zelf is, een advocaat, een
Justitiële Documentatie (strafblad) verofficier of een rechter.
dient vaak enige toelichting en aanvullend een professioneel oordeel van een
Forensisch Maatwerk
deskundige. Hetzelfde geldt voor IND
De reclassering zal er altijd zijn en
blijven voor veruit het grootse deel van kwesties.
de verdachten en veroordeelden waarover voorlichting gewenst is. En niet te (Vincent Borninkhof, freelance rapporvergeten voor de reclasseringstoezich- teur in strafzaken bij Forensisch
Maatwerk)
ten, werkstraffen, elektronische controle, de talloze effectief gebleken

GA VOOR
SPOED NAAR
www.strafzaken.nl
Tel. 073 610 2005,
voor gedetineerden
0800-1001.

Iets te melden? Stuur het naar Bonjo!
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Benoemingen

Van der Burg blijft opperhoofd Openbaar Ministerie

Den Haag - De heer mr. G. W. (Gerrit)
van der Burg wordt voor een tweede
termijn benoemd als voorzitter van
het College van procureurs-generaal
van het Openbaar Ministerie (OM).
De ministerraad heeft besloten
hem voor te dragen op voorstel van
minister Grapperhaus van Justitie en
Veiligheid. De herbenoeming gaat in
per 1 juni 2020.
De heer Van der Burg (1959) is sinds
1 mei 2014 lid van het College van

procureurs-generaal en sinds 1 juni
2017 als voorzitter. De voorzitter van
het College van procureurs-generaal
kan maximaal twee keer worden
benoemd voor een periode van drie
jaar.
Van der Burg maakte in 1990 de overstap van de politie naar het OM. Hij is
toen begonnen als officier van justitie
bij het arrondissementsparket Breda.
Daarna is Van der Burg onder meer
hoofdofficier van justitie in
Middelburg en in Den Bosch geweest

en hoofdofficier van het Landelijk
Parket.

Hoge Raad
Twee vicepresidenten in de Hoge Raad
der Nederlanden:
Mr. M.V. Polak tot vicepresident van
de civiele kamer van de Hoge Raad
met ingang van 1 oktober 2020
Mr. V. van den Brink tot vicepresident
van de strafkamer van de Hoge Raad
met ingang van 1 september 2020.
Polak en Van den Brink zijn op dit

moment beiden raadsheer in de Hoge
Raad, in respectievelijk de civiele- en
strafkamer.

Caraïbisch gebied
Meerdere nieuwe rechters als lid van
het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie per 1 augustus 2020:
Mr. G.P. Verbeek, Mr. O. Nijhuis, mr.
R. Veldhuisen, mr. W. H. Bel, en mr.
R. J. van Wel, allen op Curaçao en mr.
J. A. van Voorthuizen wordt rechter op
Bonaire.
Gerrit van der Burg blijft de baas. Geen man
die zich onder het bureau verstopt. (Foto
Paul Grijpma)

Wie zijn toch die boys die daar de hele dag bij de
Hoge Raad in den Haag voor de deur zitten?

Hoge Raad (Foto: Paul Grijpma) Van links naar rechts:
Cornelis van Bijnkeshoek 1673-1743 Ulricus Huben 1636-1994
Hoogleraar Universiteit van Franeker en
Van 1724 tot aan zijn dood President van
de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West- later rechter aan het Hof van Friesland.
Friesland

Hugo de Groot 1583-1645
Advocaat in Den Haag

Johannes Voet 1647-1713
Utrechtse en Leidse hoogleraar
Simon van Leeuwen 1626-1682
Advocaat in den Haag. Kwam in 1681 in de
Hoge Raad.

Joan Melchior Kemper 1776-1824
Staatsrechtsgeleerde en staatsman uit de
periode van koning Willem 1
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Onze correspondente Dini van het Noorden dook in haar archief en
stuitte op apparaten die haar de baas zijn en haar kwaad krijgen

De snoepautomaat

Doorgaans ben ik best een kalm en
rustig mens. Dat kan ik in alle eerlijkheid beweren. Mijn bloed gaat niet
meteen koken als iemand me onheus
bejegent of niet netjes behandelt.
'Kalmte kan je redden,' zei mijn
schoonmoeder altijd. En die raad heb
ik onthouden. In vervelende situaties
met mensen lukt het me dus meestal
wel mijn kalmte te bewaren. Maar met
apparaten is het een ander verhaal.
Apparaten kunnen me de baas zijn, me
zo kwaad krijgen dat de stoom me uit
de oren komt. Neem bijvoorbeeld de
snoepautomaat in de bezoekzaal van
onze bajes. De zenuwen krijg ik van
dat ding. Snoepautomaat? Het is eerder
een gokautomaat. Elke keer is het maar
weer afwachten of je waar voor je geld
krijgt. Of er überhaupt iets lekkers naar
beneden valt, en zo niet, of je je
muntjes dan terugkrijgt.
Stomme dingen zijn het, die automaten. En niet alleen het exemplaar in
'mijn' gevangenis. Ik ben verscheidene
keren in Amerika in een gevangenis
geweest waar het ook altijd hommeles
was met zo’n ding. Alleen werd het in
die bezoekzaal anders opgelost.
Meestal schudde een sterke bewaker
even aan het apparaat zodat het zakje
chips of de snoep loskwam en in de
gleuf viel. En als er toevallig geen
sterke bewaker in de buurt was, dan
kwam er wel een gespierde tattoo
gevangene aanklossen die dat klusje
even klaarde. Maar dat gebeurt niet in
'mijn' bajes.

Zakje M&M's
Vandaag gaat het als volgt: Ik kom op
bezoek, met mijn muntjes voor de
automaten. We nemen koffie en thee.
De koffie- en- theeautomaat doet het
goed, over dat apparaat zal men mij
niet horen piepen. Daarna besluiten we
een zakje M&M’s te kopen. Dat gaat
mis. Want ik doe zeventig cent in de
snoepautomaat, druk op het betreffende nummer en er gebeurt niks. Ik
krijg ook mijn geld niet terug. Ik blijf
het proberen. Er gebeurt niets.

Tenslotte roep ik de hulp in van de
bewaarders, maar de een geeft geen
sjoege, en de ander kan het ook niet
helpen, zegt hij. Dus: muntjes weg,
niets te snoepen en ik heb zwaar, zeer
zwaar de pest in.
De man die ik bezoek zegt dat hij wel
zonder die M&M’s kan leven, geen
probleem. Maar ik vind het wel een
probleem. Want intussen zie ik de

schuld, ik drukte op een verkeerd
knopje. Maar er komen wel muntjes
terug, al is het tien cent minder dan ik
erin stopte. Nog een poging, nu met
hulp van een van de bewaarders.
Maar dat werkt ook niet want hij
denkt dat een koek zestig cent kost,
en het is zeventig cent. Maar ik krijg
mijn geld helemaal terug, al is het in
andere muntjes dan ik erin deed.
Derde poging, driemaal is scheepsrecht, per slot. Gespannen turen we
door het glas, en dan zien we het
wonder gebeuren: er komt beweging
in de automaat en sierlijk valt een
gevulde koek omlaag. Ik ben zo verbaasd dat ik het grote nieuws meteen
aan een bezoeker vertel die bij de frisdrankautomaat staat. En die meneer
antwoordt dat ook hij regelmatig problemen met de snoepautomaat heeft.
Gelukkig ligt het probleem dus niet
alleen aan mij. Dat is een opluchting.
Maar toch is het een raadsel hoe al
die kleine kinderen het voor elkaar
krijgen om dat ding wél gemakkelijk
aan de praat te krijgen. Zeker, aan die
apparaten mankeert blijkbaar regelmatig het een en ander, maar niet constant. Komt het soms omdat kinderen
kleinste kinderen van alles uit die auto- van deze tijd nu eenmaal méér vertrouwd zijn met apparaten dan
maat halen. Hoe doen ze dat toch?
mensen van mijn generatie?
Voor de afleiding vraag ik wat de
Misschien is dat het antwoord. Ik zou,
bajespot die middag schafte. 'Bagger,'
in plaats van uit een snoepautomaat,
zegt hij. Hij heeft het weggegooid.
veel liever zo’n gevulde koek willen
Alweer. Ik hoor het zo vaak de laatste
jaren. Nergens wordt zoveel eten weg- kopen bij een vriendelijke bewaarder
achter een loket of toonbank. Zonder
gegooid als in de gevangenissen. En
nummers in te tikken, en graag met
dat terwijl het volgens mij helemaal
een stralende glimlach toe.
niet zo’n kunst hoeft te zijn om met
een klein budget een smakelijke maalOktober 2010
tijd te maken. Maar het was vandaag
wéér niet te eten, en hij heeft dus
(Dini van het Noorden is bezoek-en
alleen wat crackers gegeten tussen de
taalvrijwilligster in een Penitentiaire
middag.
Inrichting. Ze schrijft over haar vrijwilligerswerk en daaraan verwante
Stralende glimlach
Ach hemel. Dit vraagt er om nog eens onderwerpen).
de snoepautomaat te trotseren. We
nemen de gok en gaan proberen een
gevulde koek te scoren.
De eerste keer gaat het mis. Mijn

Dus: muntjes
weg, niets te
snoepen en ik
heb zwaar, zeer
zwaar de pest in.

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
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Handvol ambtenaren pleegde
grof machtsmisbruik
F.J. Stoker
Den Haag - De belastingdienst is een
orgaan van de Nederlandse staat dat
moet zorgen dat iedereen tijdig zijn
belastingen afdraagt. Je zou veronderstellen dat een dergelijke instantie betrouwbaar, efficiënt en op een
legale wijze haar zaken op orde
heeft. Het tegendeel is echter waar
gebleken. In een relatief korte tijd
is de belastingdienst keer op keer
zeer ernstig in de fout gegaan. In
veel gevallen was er zelfs sprake van
kwade opzet en het bewust financieel benadelen van de burgers.

regel dan uitzondering.

Grof machtsmisbruik

Na intensief journalistiek onderzoek
kwam aan het licht dat de hoogste
bazen van de belastingdienst ervan op
de hoogte zijn geweest dat er geen
enkele grond bestond voor de terugvorderingen. Vele ouders zijn aangemerkt als fraudeur en werden vogelvrij
verklaard als de toeslagen voor kinderopvang werden teruggevorderd. Een
handjevol topambtenaren heeft zich
ongehinderd gewenteld in grof machtsmisbruik. Aanvankelijk ontkende de
Uit onderzoeken is gebleken dat de
verantwoordelijk staatssecretaris
belastingdienst opzettelijk mensen
Menno Snel de misstanden nog maar
beschuldigde van fraude zonder dat
moest al snel het veld ruimen omdat
daarvoor een gegronde reden bleek te
onderzoek uitwees dat er mogelijk
zijn. Zo is duidelijk geworden dat de
sprake was van strafbare feiten en
belastingdienst juist ouders met een
grove misstanden. Aangiftes tegen
krappe beurs illegaal tot wanhoop heeft ambtenaren gaan zelden over machtsgedreven. Het gaat om zaken rondom
misbruik, maar eerder over het lekken
gastouderbureaus waarvan de toeslavan de klokkenluiders. Illegaal overgen aan de ouders ineens werden stop- heidshandelen leidt standaard tot de
gezet. Deze toeslagen ontvingen zij in
instelling van een commissie. En dat
verband met de kinderopvang. De
gebeurde ook door oud-minister Piet
belastingdienst stelde dat duizenden
Hein Donner aan te stellen als leider
ouders onterecht de toeslagen zouden
van een onderzoekscommissie. Het is
hebben opgestreken en paste op hen
een bijzondere vaardigheid om de boedwanginvordering toe. De mensen ont- venstreken van een groot aantal foute
vingen boete op boete en loonbeslagen bazen te maskeren en uit te smeren
en inhoudingen van belastingteruggaover een aantal ondergeschikte ambteves door de belastingdienst waren meer naren. Donner kwam al snel met zijn

Belasting gebouw Groningen, onverschilligheid is basishouding overheid.

bevindingen in een niet al te uitvoerige
rapportage. Het verslag heeft als misleidende naam ‘Omzien in verwondering’. De mogelijk strafbare feiten zijn
eigenlijk toe te rekenen aan de gehele
organisatie. Dus lang verhaal kort,
niemand is echt in strafrechtelijke zin
verantwoordelijk te houden. Donner

Integriteit van de
belastingdienst
en het openbaar
bestuur is
nagenoeg gelijk
aan kwaliteit
drinkwater in
Somalië.
liet het bij de vage conclusie dat er
sprake is geweest van ‘morele
corruptie’.

Nog een schandaal
Ouders die jarenlang vergeefs hebben

moeten procederen tegen deze overheid omdat ook de rechter op grove
wijze door de overheid op het verkeerde been is gezet, konden alleen
nog verzet bieden door toedoen van
ijverige door henzelf ingehuurde juristen. Topambtenaar Uijenbroek van de
belastingdienst gaf niet alleen leiding
aan de vermeende opsporing van
Persoons Gebonden Budget-fraude.
Hij schreef op 2 december van het
vorig jaar ook een brief aan de
Nationale Ombudsman waarin hij
toegaf ook de Nationale Ombudsman
onjuist te hebben ingelicht over een
ander schandaal dat aan het licht was
gekomen. Het onjuist berekenen van
de kosten van een dwangbevel. Dat
zijn de kosten die de belastingdienst
berekend omdat zij aan belastingplichtigen een dwangbevel heeft moeten
sturen. Met name ondernemers werden
massaal het slachtoffer van opgevoerde
kosten die niet werden verminderd
indien later kwam vast te staan dat de
aanslag veel te hoog was geweest. De
extreem hoge kosten die soms wel
meer dan twee duizend euro per
dwangbevel bedroegen werden
gewoon gehandhaafd alsof de hoogte
van het werkelijk verschuldigde bedrag
niet was verminderd. Hoewel de belastingdienst de Nationale Ombudsman in
2018 nog misleide met de foutieve

informatie dat het werkproces zou zijn
aangepast en de kosten voortaan legaal
zouden worden berekend bleek een
jaar later dat de vermindering van de
kosten onterecht achterwege was
gebleven met grove financiële benadeling van de burger als direct gevolg.
Het lijkt een onmogelijke taak om ook
dit orgaan van de overheid op orde te
krijgen. Alle toezeggingen ten spijt
voorlopig hebben de slachtoffers van
het onwettig optreden van de belastingdienst nog geen euro terugontvangen. De centrale vraag is echter nooit
afdoende beantwoord. Waarom worden
deze topambtenaren niet strafrechtelijk
vervolgd nu er sprake is van knevelarij
hetgeen een ambtsmisdrijf oplevert?
En waarom zijn de lonen van de ambtenaren niet al vast ingehouden dan
wel financiële sancties opgelegd.
Advocaat Vasco Groeneveld heeft
namens zijn cliënten inmiddels bij de
officier van justitie aangifte gedaan
tegen de betrokken ambtenaren. Of het
ooit tot een strafzaak zal komen valt
nog te bezien. De integriteit van de
belastingdienst en het openbaar bestuur
in het algemeen is nagenoeg gelijk aan
de kwaliteit van het drinkwater in
Somalië. Onverschilligheid van de
overheid voor het (financieel) welzijn
van haar burgers is helaas de basishouding geworden.
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Advocaat Justin Kötter raadt gedetineerde ouders aan in actie te komen

Kind moet eigen beeld kunnen vormen en
houden van gedetineerde ouder

Bij aanvang van
detentie worden
rechten als ouder
niet overboord
gegooid

Justin Kötter
Amsterdam - Voor de meeste gedetineerde ouders geldt dat er slechts
één beperking is die een grotere
impact heeft op hun leven dan de
beperking van de eigen vrijheid:
de beperking van het recht op
omgang, contact en informatie met
hun kind(eren). In Nederland zijn er
rond de 18.000 kinderen die worden
gescheiden van een gedetineerde
vader. Verder zijn er in Nederland
jaarlijks ongeveer 3.000 vrouwen
gedetineerd, waarvan ongeveer
zeventig procent moeder is van
tenminste één minderjarig kind. Al
deze ouders én kinderen hebben verschillende rechten die gewaarborgd
dienen te worden. Een kind heeft
recht op omgang en contact met de
ouders. Daarnaast heeft een ouder
recht om te beschikken over (belangrijke) informatie over de persoon van
het kind of de verzorging en opvoeding van het kind.
Dit zijn rechten die zijn vastgelegd in
verschillende (internationale) regels,

die Nederlandse rechters toepassen.
Eén van deze belangrijkste verdragen
die rechters toepassen is het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens
(EVRM). Uit artikel 8 van dit verdrag
volgt dat iedereen recht heeft op
respect voor zijn familie- en gezinsleven. Het contact tussen (gedetineerde)
ouder en kind valt hier ook onder. Dit
artikel mag slechts onder zeer beperkte
omstandigheden terzijde worden
geschoven. Bij aanvang van detentie
worden rechten als ouder niet overboord gegooid. De detentie zal er weliswaar in veel gevallen voor zorgen dat
het ouderschap er anders uit gaat zien,
maar dat wil niet zeggen dat de gedetineerde geen ouder kan zijn.

Eigen beeld
Uit de rechtspraak volgt dat, ondanks
dat een ouder gedetineerd zit en bijvoorbeeld verdacht wordt van een zeer
ernstig strafbaar feit, het van belang is
dat het kind en de ouder contact
hebben. Het is belangrijk dat het kind
een eigen beeld kan houden en vormen
van de (gedetineerde) ouder. Per geval
dient te worden beoordeeld wat in het

belang is van het kind. Een inperking
van de hiervoor genoemde rechten is
pas mogelijk als niet meer in het
belang van het kind is dat er omgang
plaatsvindt met de gedetineerde
ouder. Door ex-partners (de andere
ouder) en instanties wordt geregeld
aangegeven dat het niet in het belang
zou zijn van het kind om omgang en
contact te hebben met de gedetineerde
ouder. Dit omdat bijvoorbeeld sprake
is van een verdenking of veroordeling
van een zwaar strafbaar feit. Of omdat
de ex-partner de situatie aangrijpt om
eindelijk dat contact te kunnen verbreken. Het gegeven dat één ouder is verwikkeld in een (zware) strafzaak,
maakt nog niet dat het niet meer in het
belang is van het kind om nog met de
ouder om te gaan. Juist in die gevallen
is het van belang dat een kind een
eigen beeld en mening blijft vormen
van een ouder. De visie van het kind
kan, al dan niet bewust, worden beïnvloed door de andere ouder, familieleden of door instanties. Juist bij zware
mediagevoelige stafzaken, kan de
(sociale) media de mening van een
kind op een onjuiste manier

beïnvloeden. Daarbij speelt ook dat de
duur van de detentie bij zwaardere
strafzaken lang is. Het is in beginsel
onwenselijk dat een kind voor een zeer
lange periode geheel wordt gescheiden
van de ouder.

Iets positiefs
Een ander veel gehoord bezwaar tegen
omgang en contact tussen de gedetineerde ouder en het kind, is dat PI’s
geen plaats zijn voor een kind. De
afgelopen jaren heeft de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) geïnvesteerd in het behoud van de relatie
tussen het kind en de gedetineerde
ouder. Kinderen kunnen bij hun ouders
in de PI langskomen. In veel PI’s is er
een zogeheten Ouder Kind
Detentieprogramma (OKD). In het
OKD zijn vrijwilligers en deskundigen
de kinderen van de gedetineerde
ouders tot steun. Het programma is
erop gericht om de band tussen kind en
ouder te verstevigen. De OKDbezoekruimtes zijn kindvriendelijk
ingericht. Verder kunnen gedetineerde
ouders en kinderen telefonisch contact
onderhouden. Naast dat de ouders en

kinderen gewone post kunnen sturen,
kunnen zij ook gebruikmaken van een
digitale postservice. Hierbij kunnen
kinderen mailtjes sturen naar de PI die
vervolgens bij de gedetineerde vader
of moeder worden bezorgd. Al met al
dient zeker niet te snel te worden aangenomen dat geen omgang of contact
kan plaatsvinden tussen het kind en de
gedetineerde ouder. Detentie zou ook
kunnen worden gezien als een mogelijkheid om iets positiefs teweeg te
brengen. Tijdens detentie heeft de
ouder de mogelijkheid om hulp aan te
grijpen en zich positief te ontwikkelen.
Juist dit kan in het belang van het kind
worden geacht. Als ten onrechte sprake
is van een inperking van de rechten
van de gedetineerde en die van het
kind, dan is het mogelijk om actie te
ondernemen. Zo kan onder meer
worden verzocht om omgang met uw
kind. Deze procedures kosten tijd en
veel energie. Dit schrikt sommige
gedetineerden af.
(Justin Kötter is strafrechtadvocaat) 	
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deBonjo boekenladder
Amsterdam - Een willekeurige greep in de grabbelton met misdaadboeken.
Vraag de bibliotheek om informatie of vraag familie/vrienden om ze te
bestellen bij Bol.com bijvoorbeeld.

Oproep

Mijn jaren bij de politie

Praten over de bajestijd

Ellie Lust (Amsterdam, 1966) is een graag geziene televisiepersoonlijkheid. Ze
was tot in 2018 politieagent en was als woordvoerder voor de politie Amsterdam
regelmatig te zien in nieuwsitems en in Opsporing Verzocht. Sinds 2018 presenteert ze het televisieprogramma Ellie op Patrouille, waarin ze met politiemensen
in andere landen meedraait. Mijn jaren bij de politie vertelt Ellie Lust,
Nederlands populairste ex-politievrouw, openhartig en eerlijk over de ruim
dertig jaar dat ze bij de politie in Amsterdam werkte.
Paperback € 20,00, Bol.com

Mijn leven in de hel
De negentienjarige Sarah Forsyth werkt op een crèche in een Engelse provincieplaats. Op een dag ziet ze een advertentie voor kindermeisje in Amsterdam. Ze
solliciteert en wordt aangenomen. Daarna komt ze op de Amsterdamse Wallen
in een hel terecht
Paperback € 10,99, E-book € 5,99 Bol.com

Rotterdam - Freelance journalist Frank Dam ( Trouw ,
NRC ) wil graag spreken met oudere, voormalig
gedetineerden ( man, vrouw, 65+ ) die iets over hun
bijzondere ervaringen zouden willen vertellen. Doel
is een korte serie artikelen. Anonimiteit verzekerd,
teksten worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd.
Tot nadere informatie bereid.
Frank Dam
Rotterdam
0621547075
www.frankdam

Kapitein Coke
Waargebeurde avonturen van een Nederlandse cocaïnesmokkelaar, luidt de
ondertitel. Het is het verhaal van Raymond K. Eigenlijk een sukkel die zich twee
keer liet pakken. Eerst met 600 kilo voor de kust van Brazilië en twee jaar later
met een ‘record’ 613 kilo met zijn zeiljacht in het Kanaal. Een spannend verhaal
dat begint in PI Marwei in Leeuwarden. Het gaat over maandenlange voorbereidingen, het volgen van duiklessen, inzicht in brandstofopslag voor boten op de
Atlantische Oceaan, afgestemde satelliettelefoons en codetalen voor droppings.
Paperback € 18,95, E-book € 8,95 Bol.com

Aanbevolen voor gezinnen waarin een vader in de bak zit

De drie www’s en een vast zittende vader
Jaap Brandligt
Amsterdam - We weten allemaal dat
wonen, werken en een wijf of tegenwoordig 'wederhelft' basisvoorwaarden zijn om tot een geslaagd sociaal
leven te komen, ook als je vast hebt
gezeten of nog vastzit. In het laatste
geval is het de toekomst na detentie.
Annie van Gansewinkel heeft er een
bruikbaar boekje over geschreven
met als titel ‘Vast’. Heel bruikbaar
voor achterblijvers en in eenvoudige
taal geschreven.
Het verhaal gaat – heel herkenbaar – als
volgt. Vader heeft er een taakstraf opzitten. Vader komt uit een milieu waarin
het doen van dingen die van de wet niet
mogen, niet ongewoon is. Vader wordt
– redelijk net terug van die taakstraf –
door een familielid van de niet deugende kant verleid om iets te doen wat
niet mag. Het boek laat in het midden
wat het was, maar het leverde een
behoorlijke straf op.We volgen in het
boek de bekende sequens. Politie-inval
met behoorlijk wat lawaai. Moeder en
drie kinderen waarvan een nog zo jong
dat het niet weet wat er om hem heen
gebeurt. Het boek volgt de zoon Jim,
maar ook zijn zus Syl en de moeder.
Het boek beschrijft de problemen
waarin zo’n gezin terecht komt. Vader
wordt meteen ontslagen, de echtgenote
wil niks meer met hem te maken
hebben. Twee van de drie w’s foetsie.
Dus alleen nog het huis, de woning.
Maar als moeder de vrouw de man niet
meer wil zien, dan is er geen enkele w
meer.

Vader weg en dat moet hij daar maar
blijven in dat hotel. Tot op een dag oma
Jim zo ver krijgt om een keer mee te
gaan. Moeder mag het niet weten, dus
doet Jim het op een spijbelmoment.
Daar – in de gevangenis - komt hij ook
een medescholiere tegen die een neef
in de bajes heeft en die daar op bezoek
gaat. Regelmatig. Bij haar vindt hij
steun. Hij gaat vaker. Maar nog steeds
wil de rest van het gezin niet mee. Tot
op een moment Jim op aanraden van
die medescholiere de hele familie door
vader laat aanmelden voor bezoek.
Moeder en zuster gaan daar uiteindelijk
mee akkoord. Vader mag later ook zijn
verlof in het gezin doorbrengen. Met
pijn en moeite in het begin, maar als
dat goed gaat, vaker en langduriger. En
– oh wat een feest – ook de baas wil
hem na afloop van de detentie terug
Spijbelmoment
Jim is boos op zijn vader. Voelt zich in hebben. Dus: wonen, werken en wijf
gereconstrueerd. Eind goed, al goed.
de steek gelaten. Wil ook niet op
bezoek in de gevangenis, want hij voelt Een beetje braaf, maar – ook door het
zich verraden en schaamt zich ook voor eenvoudige taalgebruik – goed leesbaar. Eventueel ook goed voor te lezen.
zijn vriendjes en op school. Hij doet
Aanbevolen voor gezinnen waarin een
zijn uiterste best om het onderwerp
vader in de bak zit. Je kunt er als ouder
vader hoe dan ook te vermijden.
een gesprek met je kind over voeren,
Moeder gaat ook niet op stap naar de
maar ook als kind met je boze ouder.
bajes. Boosheid en ook in de steek
gelaten. Bovendien heeft ze moeite om Het boek kan daarbij helpen.
de eindjes aan elkaar te knopen. Moet
(Annie van Ganswinkel: 'Vast' /
daar hard voor werken wat Jim weer
Uitgeverij Eenvoudig communiceren/
verantwoordelijkheden geeft die hij
Lezen voor iedereen/Amsterdam 2017/
eigenlijk op zijn leeftijd niet zou
ISBN 078 90 8696 280 8/NUR 286)
behoren te hebben. Oma, vaders
moeder, is de enige die haar zoon, Jims
vader, wel bezoekt. Ze probeert Jim
ook zo ver te krijgen en ook Syl, maar
die wil er helemaal niet over nadenken.

Je kunt er als
ouder een
gesprek met je
kind over voeren,
maar ook
als kind met je
boze ouder

Er zijn circa 40.000 kinderen in Nederland van wie vader of moeder vastzit.
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Boekbespreking
‘Alle dagen ui’
Amsterdam - Traditionele
strips? Nah, liever levert de ‘grafische journaliste’ B. Carrot beeldromans met maatschappelijke
content. En dus koos ze voor haar
waargebeurde debuut een heikel
onderwerp: het leven binnen een
detentiecentrum.

allerhande panelgesprekken een discussie over detentiecentra op gang te
trekken, maar daar stak Covid-19 een
stokje voor. ‘Jammer, maar ik hoop dat
het boek sowieso impact heeft, want of
het nu detentiecentra betreft in GrootBrittannië, België of Frankrijk: ze fungeren zowat allemaal op eenzelfde
twijfelachtige manier.’ De Nationale

Eerst het goede nieuws: Saied
Al-Karim, de Egyptenaar wiens
verhaal in ‘Alle dagen ui’ wordt
verteld, kreeg inmiddels politiek asiel
in Nederland. Zijn leven krijgt naar
verluidt langzaam vorm, al maakt de
administratieve rompslomp vanuit de
overheid het er hem niet makkelijk op.
Maar alles is beter dan dat ene jaar dat

Ombudsman schreef in februari een
kritisch verslag over de Nederlandse
detentiecentra. Detentiecentrum
Schiphol neemt sinds 2018 enkel nog
tijdelijke detenties waar.
(Alle dagen ui is verschenen bij Soul
Food Comics. © B. Carrot)

hij opgesloten zat in Schiphol, in één
van de drie detentiecentra voor vreemdelingen die Nederland telt. Dat ene
jaar, zo blijkt uit deze graphic novel,
kostte hem een stuk van zijn leven.
Op de beginpagina’s van B. Carrots
(35) debuut loopt het al meteen mis
voor de dan 37-jarige Al-Karim.
Wanneer hij bij een douanier op
Schiphol nerveus asiel aanvraagt, toont
de beambte zich geïrriteerd en onbeschoft. Al zijn spullen worden nauwkeurig geanalyseerd, ook inwendig
volgt een controle en in het onafgebroken vragenvuur dat volgt worden de
woorden ‘moslim’ en ‘ISIS’ als messen
op hem afgevuurd. Het maakt hem
angstig, klein ook.

‘Alle dagen ui’ (© B. Carrot )

B. Carrot leerde Saied kennen op de
dag van zijn vrijlating toen hij haar
huisgenoot, een vriend, bezocht. ‘Hij
wist dat ik werkte aan een boek over
vluchtelingen en vertelde hoe hij
tijdens zijn opsluiting veel notities had
verzameld met het idee om het onrecht
wat hem overkwam te bundelen en uit
te brengen. ‘Haar uitgeverij hoopte via

‘Alle dagen ui’ (© B. Carrot )

Stanley Hillis,
Capo dei capi
Van de redactie
Amsterdam - Stanley Hillis, alias ‘De Kouwe Ouwe’, werd
in 2011 geliquideerd. Hij was een van de meest gevreesde Nederlandse gangsters. Begonnen als kruimeldief en
bankrover in de jaren zeventig maakt hij, veelal opererend op de achtergrond, vanaf de jaren tachtig carrière
in de georganiseerde misdaad. Hij groeit uit tot een ware
godfather, geroemd en gevreesd om zijn eigengereidheid, intelligentie en brute machtsvertoon.
Maar wie was die vriendelijk ogende man eigenlijk en
waarom weten we zo weinig van hem? Hoe machtig was
hij? Was hij daadwerkelijk de baas van Willem Holleeder?
En waarom moest hij dood?
In De Kouwe Ouwe gaan Martijn Haas en Vico Olling op
zoek naar de sporen van Stanley Hillis. Aan de hand van
uitgebreide research en talloze interviews laten ze de
opkomst en ondergang zien van de capo dei capi en de
machtige groep die hij om zich heen had verzameld, en
schetsen daarmee tevens veertig jaar Nederlandse
misdaadgeschiedenis.
Paperback / prijs € 17,50

Oproep voor

de bejaarden in de bajes

Van de redactie
Amsterdam - Oudere gedetineerden zijn in trek. Alweer een medium dat
zich bij de redactie meldt met de vraag of wij oudere gedetineerden
kennen die mee willen werken ‘om openhartige portretten te maken. Het
gaat hier om Tetteroo Media in Amsterdam. Volgens de redacteuren
pleiten strafrechtadvocaten voor speciale gevangenissen voor ouderen die
bijvoorbeeld rollatorvriendelijk zijn.
In Duitsland bestaat zoiets al. Wordt daar Rentnerknast genoemd.
Tetterode Media wil nu weten hoe het is om als oudere in de gevangenis
te zitten. Ze willen er een serie van zes portretjes van maken. Wie zich
meldt, kan rekenen op een open en eerlijke aanpak.
Informatie:
Postbus 15383
1001 MJ Amsterdam
020-6246667
info@gtetteroo.tv
www.tetteroo.tv
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Recept
Een gerecht waar je een vreetkick van krijgt
Moskou - Russische salade, ook wel
huzarensalade genoemd, bestaat
in vele varianten. In Rusland zijn
mensen gek op mayonaise en zo af
een toe een lekker vet slaatje, daar
is ook helemaal niets mis mee. Er zijn
vele landen in de wereld, waar dit
gegeten wordt, zoals Turkije, Italië en
Spanje, waar dit gerecht ook steeds
Russisch slaatje heet.
De oorsprong van de naam huzarensalade is onduidelijk. Er bestaan verhalen dat de naam ooit is ontstaan ‘omdat
Huzaren geen vuur mochten maken bij
het verkennen van vijandelijk gebied’
tijdens het Oostenrijks-Habsburgse
rijk. Anders zou het Turkse leger hen
ontdekken. En dus namen ze van
tevoren gemaakte aardappelsalade
mee. Ook zijn er bronnen, die vermelden dat de oorsprong van deze salade
ligt bij ene Lucien Olivier. Een kok,
die vanaf 1864 mede-eigenaar van het
restaurant Hermitage in Moskou was.
Vandaar dat dit slaatje in Rusland dan
ook salade Olivier heet. Ingrediënten
in deze salade waren onder andere
kalfstong, kaviaar, sla, rivierkreeft,
kappertjes en gerookte eend. Heel wat
anders dan het huzarenslaatje, zoals
wij dat in plastic bakjes in de supermarkt plegen aan te treffen. Er bestaat
tevens het verhaal dat de oorsprong
van de naam Russische salade (ook
wel Russisch ei genoemd) ligt bij
Franse koks. Zij zouden alles wat een
exotisch tintje moest hebben de term à
la Russe hebben meegegeven.

Salade à la Russe

Wat te doen?
Verzamel vier eieren, één winterpeen, 800 gram vastkokende aardappels, twee
appels, 10 augurken, vier zilveruitjes, 200 gram doperwten, acht eetlepels halvanaise (mayonaise mag ook wel, hoor.), krop sla en verder naar believen:
kalfsfricandeau, beenham, parmaham en makreelfilet. En je kan er nog val alles
bij plaatsen.
Breng een pan met water aan de kook, schep de eieren erin en kook ze in circa
10 minuten hard. Giet ze af en laat ze schrikken in koud water. Snijd de eieren
in partjes. Breng een tweede pan met water en een beetje zout aan de kook.
Schil en snijd de winterpeen in kleine blokjes. Schil en snijd de aardappels in
kleine blokjes. Kook de aardappels in circa 4 minuten beetgaar. Schep uit het

Welk woord is zoek?
AASTOR
AKKER
ALLEE
ANGEL
ANKARA
ASEMMER
BAASJE
BAREN
BEKWAAM
BIJKANS
BURIN
DEPRESSIEGEBIED
DURFAL
EERST
ENDELDARM
ESTRIK
FEEKS
FLAIR
GEHOL
GENOT

Oplossing puzzel, zie pagina 8.

GROEP
HEDEN
HERBOUW
KLEED
KLOOF
KNUDDE
KOLOM
KWART
LEASING
LEKVRIJ
MACHO
MENIE
MERGEL
NIETES
OORWURM
OPBOD
OPHITSER
ORKAAN
PEUTER
POLIS

REVUE
RIJPAD
SALVO
SAMOWAR
SATIJN
SEKSE
SKIHUT
SNOES
SODOM
STILLE
SUJET
TIARA
TINNEF
TOPHIT
VERVE
VORST
ZATHEID
ZIJARM
ZWAAR
ZWEEFREK

water en laat uitwasemen op keukenpapier. Kook de blokjes winterpeen in
dezelfde pan met water in circa 4 minuten beetgaar, giet af en spoel kou. Snijd
de appel van het klokhuis af in plakken en snijd de plakken in blokjes. Snijd de
augurken in kleine blokjes. Meng in een kom de winterpeen, aardappels, appels,
augurken, zilveruitjes, doperwten en de halvanaise en breng op smaak met een
beetje zout en peper. Pluk de bladeren van de sla. Verdeel de Russische salade
over een schaal en steek de slabladeren aan de zijkanten in de salade. Verdun de
halvanaise met de yoghurt en schenk over de Russische salade.
Pluk de makreelfilet. Serveer de kalfsfricandeau, beenham, parmaham aan de
ene kant van de salade. Serveer de makreel, gerookte zalm en gerookte forel aan
de andere kant van de salade. Verdeel de eieren erover. Snijd het stokbrood in
plakken en serveer bij de Russische salade.
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BonjoContactBureau
ZO WERKT HET CONTACTBUREAU

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

1866
Ik ben een 47 jarige jonge man. 1m91
lang, 92 kg zwaar. Hoop via deze weg
in kontakt te komen met die ene
special dame. Ik moet nog lang zitten.
Zit momenteel in PI Vught. Don’t be a
stranger sweetie.

1867
Hallo dames,
Via deze weg zoek ik een leuk schrijf
maatje tussen de 25 en 40 jaar. Ik ben
zelf 35 jaar, 204 cm lang, dB haar,
bruine ogen en heb een normaal
postuur. Ik zit nog een tijdje in voorarrest (2 juni) Sta positief in het leven,
hou van een dolletje op zijn tijd.
Verder hou ik van lekker eten en zit
vaker in zuid Spanje bij mijn ouders
als de tijd het tenminste toe laat. Heb
zelf wel kids dus hoop dat dit geen
probleem voor jou is. Trekt dit je aan
schroom dan niet om me te schrijven.
Liefst met een foto. Ik antwoord altijd
terug. Tot snel hoop ik. Ik zit trouwens
op dit moment in de PI Vught. Groet,
Lange

1868
Dames,
Ben een 47 jarige man, 1.91 lang, 91
kilo zwaar, half bloed surinaams-hollands. Op deze wijze wil ik contact
met jou. Voel je jezelf aangesproken
tot schrijfs. Brief met foto beantwoord
ik geheid op dezelfde wijze. Zit
momenteel in PI Vught. Michel

1869
Hee dames,
Ik ben Jeffrey. Ben een nederlandse
jonge. Ben 21 jaar. Ben 1.80 lang.
Weeg 85 kilo droog. Train veel.
Groene ogen. Donker blond haar.
Verblijf op dit moment in PI Arnhem.
Moet nog 10 maandjes. Ben op zoek
naar een leuke spontane dame en goed
verzorgd is. Ben zelf spontaan, goed
verzorgd, en lol maker, sport graag, en
op zoek na un leuke dame om mee te
schrijfen en wie weet verder. Dus
twijfel niet en schrijf gerust. Goede
afleiding. Nou tot snel. Groetjes,
Jeffrey

Brenda

1871

1870
Hey dames,
Ik ben Jonna Ben congolees/jamaicaans.
Ben een donker getinte man, goed verzorgd en goed uitziende man al zeg ik het
zelf. ik heb een goude tand rechtsboven
bij men hoektand. Verder ben ik 26 jaar
oud, 1.80 lang en ben goed gebouwd, heb
een gespierd lijf. Ik train ook regelmatig.
Ik zit momenteel gedetineerd in PI
Leeuwarden en heb nog een tijd te gaan.
Kom normaal van R’dam. Ben op zoek
naar een goed uitziende dame, niet al te
stevig gebouwd maar wel met de juiste
rondingen op z’n plaats, vooral van
achter. Ben je die dame die ook naar een
maatje zoek? Ik hou van lachen maar ben
ook te vinden voor een serieus gesprek.
Kan en hou ook van koken, alle soorten
gerechten. Lijk ik je wat stuur gerust een
berichtje. Groetjes, Jonna xxx

Je bent zo mooi en je bent zo knap.
Ik meen het, het is geen grap.
Een stukje van mama en een stukje van mij.
Deze twee stukjes bij elkaar dat ben jij.
Nog even en je bent een mooie jonge vrouw.
Met van die mooie ogen hemelsblauw.
Iedere avond ga ik dromen.
Van het moment dat we weer samen zullen komen.
We zullen dan wandelen door de bossen of over het strand.
Jij en ik samen hand in hand.
Met jouw mooie lange blonde haren wapperend in de wind.
Dan denk ik deze jonge dame is mijn kind.
Op dit moment zijn we heel ver uit elkaar.
Dit duurt helaas nog een paar jaar.
Maar weet ik kom een keer terug.
Dan is het wachten op elkaar achter de rug.
Van een afstand kijk ik hoe jij als een bloem zal bloeien.
Ik wil jou alleen maar zien groeien.
Dit gedichtje heb ik speciaal gemaakt voor jou.
Alleen maar om jou te vertellen dat ik je ontzettend mis en dat ik heel veel van je hou.
Mijn laatste dag in de gevangenis staat al in mijn agenda.
Dat is de dag dat ik weer samen kan zijn met mijn lieve Brenda.
(Naam bij de redactie bekend)

Hoi bajesdames,
ik ben Marciano, 49, Creools, sportief,
hou van hardlopen, boksen, fitness en
ben een levendige man. Ik zou graag
willen corresponderen met gezellige
jonge vrouwen om de sleur door te
breken. Ik hou van verschillende
soorten muziek en maaltijden bereiden.
Spreek dit jouw aan, pak dan jouw
pen. Ik zit nl onder justitiele beperking. De lieve groeten.

1872
Hallo lieve bajesvrouwen,
Ik ben Percy, nog goed uitziende man,
64, 1.84m, 90 kilo. Rasta type, creools,
sportief, beoefend aikido, yoga, hardlopen. Hou van gezelligheid en samen
zijn, wil schrijven met vrouwen om
mijn detentie aangenamer te maken.
Dus, jou je van muziek, sport of iets
anders schrijf dan, het zal je heus meevallen, vooral als je vissen, weegschaal, stier, tweelingen of maagd
bent. De groeten, totdat ik wat
verneem.
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Miriam Jacobs stuurde ons een openhartig verhaal over 'haar' Jozef die achter tralies zit
in de USA. Ze leerde hem kennen via een schrijfclub.
Miriam Jacobs: ‘De mens zonder
verantwoordelijkheid is gevaarlijk.’

'Jozef zit in de
gevangenis van de gevangenis'
Stiefvader gaf de boodschap mee, die later zou leiden tot moord op 'n vrouw en haar kind
Miriam Jacobs
Okeechobe (USA) - Jozef zit in de isoleer. Het voelt alsof hij
van de aardbodem verdwenen is. Elke vorm van communicatie
is weggevallen. Alleen brieven zijn nog mogelijk. Brieven die
er minimaal twee weken over doen om hem te bereiken. Ze
zijn een week onderweg van mijn adres in Nederland naar de
gevangenis in Amerika. Vervolgens duurt het nog een week, en
soms langer, voordat ze ook daadwerkelijk in zijn bezit zijn. In
twee weken gebeurt zoveel. Hoe accuraat zijn mijn gedachten
na twee weken? Sommige gedachten zijn niet aan tijd gebonden. Dat zijn gedachten die van tijd tot tijd met me meereizen
op mijn levenspad. Jozef is weg. E-mail is stilgevallen. Geen
filmpjes meer. Geen spanning ook. Omdat hij niet meer op de
gekste momenten kan proberen te bellen met een illegale cell
phone, die hij voor even te pakken heeft. Ik lees oude e-mails
en kijk naar zijn foto’s. Ik kijk en luister naar zijn kleine videoboodschappen. Wie zie ik? Wie spreekt er? Hij zegt dat hij van
me houdt. Verder weet hij niets te zeggen. Wat moet je zeggen,
als je geen contact hebt met het gewone dagelijkse leven?
Als je niet weet hoe het is om verantwoordelijkheid te dragen
voor je doen en laten in de vrije wereld? Wat moet je zeggen,
als jouw wereld er een is met andere codes? Codes die ik niet
kan begrijpen. Codes die ik niet eens mag begrijpen. Codes die
angstvallig verborgen worden gehouden, onder de mantel der
'ik houd van jou'.
Weet Jozef wat houden van betekent? Of spreekt hij uit automatisme? Jozef is in solitary, de isoleer. Bewakers voerden hem,
geboeid en wel, weg van de weinige communicatiemiddelen die
we tot onze beschikking hadden. Hij laat niet eens een lege plek
achter in mijn leven. Hij was daar nooit. Het enige dat veranderd
is, is de akoestiek in mijn hart. Ik hoor meer echo.
Jozef zit in solitary, omdat hij gepakt is met drugs, een wapen en
een illegale mobiele telefoon. Dat van die illegale telefoon is
zeker, want daarmee had hij die middag zijn goede vriendin
Andrea gebeld. Of hij ook drugs en een wapen bij zich had? Ik
weet het niet. Het is wennen om te leven met de vele mysteriën
waar het systeem in doordrenkt is. Je weet nooit iets zeker, en
zowel het systeem als de gevangenen zijn niet betrouwbaar. Of
eigenlijk, er zit een gat tussen de communicatiecodes van het
systeem en haar gevangenen, en die van het gewone leven met hun
gedetineerde geliefden.

Levensgevaarlijke hiërarchie
Het doet denken aan George Orwell aan de totale controle die hij
beschrijft in zijn boek 1984. Ook in de Amerikaanse gevangenis is
alles van de gedetineerde zichtbaar. Zelfs zijn toiletbezoek, want
de pot staat gewoon in de cel. Alles is zichtbaar, zou je denken.
Maar het machtsmisbruik door personeel, en de levensgevaarlijke
hiërarchie binnen de populatie gedetineerden, is zo onzichtbaar als
maar zijn kan.
Je kunt van alles uitvreten, heersen over anderen, zonder dat dit

Maar waarom,
verdomme, ben je
weer gaan
rotzooien met
medegevangenen?

Je kijkt wel uit. Niemand heeft het gezien. Het is dus niet gebeurd.
Het mysterie is onaangetast gebleven. Adem in. Adem uit. Het
panopticum* functioneert prima.

Kooi

Jozef zit opgesloten. Hij zit in de gevangenis van de gevangenis.
In een hok. Mijn vriend zit 23 uur per dag in een hok, één uur per
dag mag hij naar buiten. Dan gaat hij luchten in een kooi. Ik denk
aan mijn labrador. Zij heeft meer bewegingsvrijheid. Gaat elke dag
twee uur rennen in de uiterwaarden van de rivier. Mijn lieve vriend
zit in een hok. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Ik blijf het
proberen. En steeds voel ik die gruwelijke pijn vanbinnen. Pijn
rondom mijn hart. Een knoop in mijn maag. Woede in mijn hoofd.
Verborgen tranen die maar niet uit mijn ogen willen stromen. Mijn
liefste vriend. In een hok. Mijn liefste vriend. In een kooi. In plaats
zichtbaar is. Voor de buitenwereld dan. Hoe in vredesnaam moet ik van in mijn armen. Godverdomme.
Van zijn classification officer krijg ik te horen dat hij nog niet is
deze sleutelwoorden zien in het licht van solitary? Wat is daar zo
gehoord, en dat Jozef ongeveer 2250 uur in solitary zal verblijven.
integer aan? Hoe veilig is een straf die in feite een vorm is van
pure mishandeling?
2250 uur, dat zijn 94 dagen. Drie maanden dus geen dagelijks
Ben je als systeem betrouwbaar als je straffen inzet, die na wetenschappelijk onderzoek beschadigend blijken te zijn voor de mens?
Welke les valt er te leren voor Jozef, als hij voor een paar maanden
in de isoleer wordt gegooid, en een uurtje per dag in de kooi mag
luchten? Als hij voor de rest van de tijd langzaam gek mag worden
door het gebrek aan prikkels uit de omgeving? Hoe moet Jozef
transformeren tot een integer persoon, als hij niks krijgt aangeboden om te rehabiliteren?
Want we zien het toch niet. Immers, wie heeft gezien dat Jozef in
elkaar werd geslagen door bewakers, toen hij probeerde zijn herstelrecht programma aan te bieden aan medegedetineerden? Hij
werd mishandeld omdat herstelrecht voor gedetineerden, een
regelrechte bedreiging vormt voor de ademhaling van het systeem.
Stel dat gedetineerden herstellen, en inzicht krijgen in hun daad?
Stel dat gedetineerden en masse worden gerehabiliteerd? Dan stokt
de ademhaling, omdat het belastinggeld niet langer in grote bedra- email verkeer en geen kans om via een illegale cellphone zijn stem
gen binnenkomt. En wie voorziet de grote bedrijven als Jpay of
te horen. De laatste keer dat hij mij belde zat ik in mijn tentamen
Secures dan van hun macht en rijkdom?
ethiek. Hij had me de hele middag geprobeerd te bellen, en ik was
de hele middag bezig geweest met ethiek. Vanuit een systeem dat
verstoken is van enige ethiek, probeert hij contact te krijgen met de
Voetsporen
vrouw die op dat moment een tentamen ethiek zit te maken. Hoe
Wie heeft gezien dat de verpleegkundige haar ontslag nam, nadat
cynisch wil je het hebben.
ze de gruwelijke wonden had verzorgd die zijn bewakers hem
hadden bezorgd? En wie is ervan op de hoogte dat de verpleegkundige geen aangifte durfde te doen, uit angst voor represailles uit
Rotzooien
haar omgeving? Een omgeving van waaruit veel van haar collega’s Op het laatst had hij een bericht ingesproken, waarin zijn Africanwerken in de gevangenis.
American stem zei dat hij me miste, maar het zou blijven probeDe enorme instituten, tegenwoordig ook warehouses genoemd,
ren. Een stem die verdrietig klonk. Teleurgesteld.
staan vaak bij kleine onbeduidende dorpen. Het systeem zorgt voor Na zijn telefoontje van achttien seconden hoorde ik niets meer. De
werkgelegenheid, in gebieden die anders een torenhoge werkeloos- volgende dag las ik nog een blije e-mail. Blij, omdat de kiosk einheid zouden kennen. De jonge correctional officer volgt in de
delijk was gerepareerd en we weer konden e-mailen. Het zou de
laatste e-mail zijn in maanden. Maar waarom, verdomme, ben je
voetsporen van vader, oom, opa. Je gaat niet klagen over een
weer gaan rotzooien met medegevangenen? Waarom moest je zo
systeem dat zorgt voor brood op de plank. Je doet geen aangifte.

Mijn lieve vriend
zit in een hok.
Ik kan het me
gewoon niet
voorstellen
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Okeechobe
nodig ‘business doen’? Waarom? We waren onze plannen aan het
smeden. We waren samen bezig met teksten schrijven, bezig met
uitgevers voor je boek. Je zei dat je eindelijk weer doelen in je
leven had, door onze liefde en onze plannen. Wat betekenden die
woorden voor jou? Een momentane oprisping? Hoe in de godsnaam, krijg je ooit het systeem uit jezelf?
Wat was zoveel waard tijdens het zogenaamde business doen, dat
je onze communicatie en onze geplande visite ervoor in de waagschaal legde? Hij wist wat er op het spel stond. Als er iemand de
klappen van het systeem kent, is het Jozef wel. Letterlijk!

meer van. Verward. Alweer. Of nog steeds? Hoe kan dit? Hoe houd
ik deze verwarring vol? Ik wil ervan af. Kappen ermee. Maar ik
houd zo veel van deze man! Jozef verloochenen is het beste deel in
mijzelf verloochenen. Niet meer kunnen leven met Jozef is hetzelfde als niet meer kunnen leven met dat deel in mij wat hij weerspiegelt. Het is een vorm van zelfmoord. Maar verdomme, ik kan
niks vragen! Niks! Vanavond kan ik Andrea bellen. Mijn allerliefste Andrea. Andrea en ik zijn de enigen in de hele wereld die
elkaar begrijpen in het niet begrijpen. Wij zijn de dochters van
Socrates**.

Paranoia
Zijn goede vriendin Andrea belt me. Ze heeft nieuws. Geen goed
nieuws. Jozef is de afgelopen dag getransporteerd naar een andere
gevangenis. Dus, nu is hij helemaal weg. De akoestiek in mijn hart
wordt dieper. De knoop in mijn maag wordt groter. Mijn ogen
kunnen hun vastzittende tranen nog maar ternauwernood dragen.
Waar is hij? Wat gebeurt hier? Ik ben zo naïef, zo niet wetend. Hoe
gaat zoiets in zijn werk? 'Simpel,' zegt Andrea, 'Je wordt in alle
vroegte gewekt en gesommeerd je spullen te pakken, want je
wordt getransporteerd.' 'Nee,' zegt Andrea, 'Dat wordt niet van
tevoren aangekondigd, om de kans op ontsnapping te voorkomen.
Je zou dit een tactiek kunnen noemen, voortkomend uit paranoia.'
Ik wend me met mijn vragen tot de classification officer en krijg
gelijk antwoord. Uit alle praktische antwoorden blijft er eentje in
mijn hoofd dreunen. Jozef is schuldig bevonden aan alle drie de
aanklachten en zal tot 14 juni in solitary blijven. Al trillend begin
ik te tellen, en ontdek dat hij nog vijf maanden vast zal zitten. Het
is nu januari. Dat betekent dat hij de rest van de winter en de
gehele lente in solitary is.

wordt Jozef onzeker. Dan komt zijn aloude verlatingsangst om de
hoek kijken, en is hij bang dat ik bij hem weg zal gaan.
Ik zie het kleine mannetje voor me, dat hij moet zijn geweest. Een
klein donkerbruin mannetje, dat zijn vader nooit gezien heeft en
van zijn stiefvader leerde dat liefde gekoppeld is aan pijn. Wanneer
stiefpapa het op de heupen kreeg, en hem met riemen en stokken
in elkaar trimde, zei hij er altijd bij dat hij dat deed uit liefde. Zijn
stiefvader gaf hem de boodschap mee, die later zou leiden tot de
moord op een vrouw en haar kind. Een vrouw die hem wilde
helpen om van de drugs af te komen. Ze deed dat uit liefde. Maar
was liefde niet gekoppeld aan pijn? Volgens de codes waar Jozef
mee is grootgebracht, hoort liefde pijn te doen.

Bipolaire stoornis

Een liefdevolle vrouw. Gooi daar de nodige cocaïne bij, een onbehandelde bipolaire stoornis** (manische en depressieve periodes),
en je hebt een prachtige cocktail voor een moord. Dat is dus ook
gebeurd, toen die vrouw hem dreigde aan te geven, omdat hij
spullen jatte om drugs te scoren. De kleine moest er ook aan, want
die zou de boel kunnen verlinken. Nee, van verantwoordelijkheid
had Jozef nog nooit gehoord. En dat gebrek was het gevaarlijkste
ingrediënt voor de moord.
De mens zonder verantwoordelijkheid is gevaarlijk. En het manipulerende element, dat Jozef sterk heeft ontwikkeld om te overleven, ook. Het bracht hem in detentie, waar hem sowieso ook de
mogelijkheid is ontnomen om op enige wijze iets van verantwoordelijkheid te kunnen ontwikkelen. Het onverantwoordelijke kind is
gebleven. De verantwoordelijke volwassene kon niet geboren
'Martin Murder'
'Heb je mijn doorgestuurde e-mail gelezen? Die van zijn classifica- worden. Een spirituele miskraam. De bajes in Amerika is nu
eenmaal gericht of wraak, en produceert aan de lopende band spition officer?' vraag ik. 'Ja,' zegt Andrea. 'Ik ben er nog van onderrituele misgeboortes. Er gaan criminelen in, en er komen criminesteboven. Maar Jozef is wel blij dat hij nu in Okeechobee in
len uit. 'The system is dialbotical,' zei Jozef. Misschien geldt dat
Florida
zit.
Die
vorige
gevangenis
was
ontzettend
gewelddadig,
Duivels systeem
wel voor zijn hele leven.
met
veel
steekpartijen
en
moord.'
Ineens
herinner
ik
me
dat
Jozef
Het wordt langer licht. Terwijl de gehele natuur om mij heen
vertelde dat Martin Correctional de bijnaam 'Martin Murder' had.
opgaat in een orgastische lente, zit mijn geliefde Jozef vast. Over
(Miriam Jacobs is psychosociaal therapeut. Zie verder www.dee'Hij wilde graag overgeplaatst worden,' vertelt Andrea, 'maar ze
156 dagen komt er misschien een antwoord. Ik wil zijn oude
perjustice.com)
e-mails lezen. Ik mis hem. Ik kijk op Jpay en mijn ogen gaan wijd wilden er niets van weten. Maar nu vijf maanden in afzondering.
open. Mijn hart blijft in mijn keel steken, en mijn lichaam begint te Mijn hemel, hoe overleeft hij dit? En hoe overleef ik dit?
Ik weet dat ik de komende weken op Jpay naar e-mails kijk, omdat *Met het panopticum introduceerde Bentham in 1791 een efficiëntrillen. Ik heb een e-mail van Jozef. Een zin. Of ik alsjeblieft geld
tere manier om macht en controle uit te oefenen in een gevangenis.
het in mijn systeem zit. Het is nog maar pasgeleden, dat ik hem
wil overmaken naar zijn Jpay account, omdat hij zeep, papier en
vertelde dat ons dagelijkse e-mailverkeer voor mij het meest
postzegels moet kopen. Hoe in de godsnaam is dit mogelijk? Hoe
**Bij een bipolaire stoornis heeft iemand manische en depressieve
belangrijke was van de dag. Dat vertelde ik hem, toen hij geen
kan hij e-mailen als hij in solitary zit? Ik wil janken. Schreeuwen.
periodes.
Ik weet godverdomme niet wat ik wil. Ja, Jozef, je hebt gelijk. Het berichten van me ontving. Ik stuurde ze wel, maar ze deden er
weer eens eeuwig over om Jozef te bereiken. En als dat gebeurt,
systeem is diabolical. Een duivels systeem. Ik snap er geen bal

Hoe krijg ik Jozef
uit het systeem en
hoe ik krijg ik het
systeem uit Jozef?
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Wie weet is het handig om je eigen Mens-erger-je-niet spel
binnen handbereik te hebben. Met de kleurvlakken zijn heel
goed de poppetjes te maken en de dobbelsteen moet ook
geen probleem zijn. Het is volgens de fabrikant een spel
voor kinderen tussen de vijf en zeven jaar. Maar oh.. wat
kunnen ouderen zich er ook geweldig mee vermaken.
Plak het spel op de tafel en spelen maar.

Ja hoor, heb ik weer
Van de redactie

Spelregels

Amsterdam - Het beroemde spelletje Mens-erg-je
niet bestaat inmiddels 86 jaar. Het werd bedacht
door de Duitser Joseph Friedrich Schmidt en verscheen in 1914 voor het eerst. De Duitse
versie Mensch ärgere dich nicht was een succes
en het spel werd al snel ook in andere landen verkocht. De oorsprong van het spel ligt in India.
Een vereenvoudigde versie van het traditionele
Indiase spel Pachisi werd in 1896 onder de naam
Ludo in Groot Brittannië uitgebracht.
Volgens spellenfabrikant Jumbo zijn in
Nederland inmiddels ruim 4 miljoen exemplaren
over de toonbank gegaan. Het spel werd vanaf
begin jaren twintig in de Benelux verkocht.

Bij dit spel heeft iedere speler vier pionnen
die een ronde over het bord moeten maken
om veilig op een van de eindcirkels te
geraken. Eenmaal daar kan een pion niet
meer worden verzet. Als dat met alle pionnen
is gelukt, heeft men het spel gewonnen. Elke
speler heeft pionnen van een eigen kleur, een
eigen beginpunt, en eigen eindcirkels waar
andere pionnen niet mogen komen. De
spelers gooien om beurten met een dobbelsteen en moeten een pion rechtsom het aantal
cirkels verplaatsen dat de worp aangeeft.
Wanneer een pion op een cirkel komt waar al

een andere pion staat, dan wordt deze afgegooid (geslagen). Een afgegooide pion moet
weer opnieuw in het spel worden gebracht en
van voren af aan zijn ronde maken. Als men
het rijtje met de vier eindcirkels van de eigen
kleur bereikt, mag men doortellend afhankelijk van het aantal gegooide ogen dit rijtje
binnengaan. Het is niet verplicht om eerst 1
te gooien om het rijtje eindcirkels binnen te
mogen lopen. Men zet het aantal stappen dat
met de dobbelsteen is gegooid; als het eindpunt van de rij eindcirkels wordt bereikt, dan
kan niet verder worden gezet.

Bonjo Bajes Puzzel
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Horizontaal
1. Kloostermoeder - 6. Hier te lande - 8. Voorzetsel - 13. Schoonmaker - 15. Hoeveelheid - 16. Spaanse uitroep - 17.
Briefaanhef - 18. Groot water - 19. Sliert - 20. Kuststrook - 22. Armoedige woning - 23. Zozo - 25. Bijbelse figuur - 26.
Bijbelse figuur - 27. Geleedpotige dieren - 31. Overdreven - 32. Vice versa - 33. Daar - 34. Een zekere - 35. Gebied met
veel bomen - 37. Oogafwijking - 39. Oosterse vorst - 41. Tevens - 42. Noot - 44. Onder andere - 46. Ondernemingsraad 47. Beschermd gebied met flora en fauna - 51. Wig - 52. Bevel - 53. Noot - 54. Spoorwegen - 55. Zoen - 56. Bij afwezigheid - 57. Vertegenwoordiger - 60. Oosterse naam - 61. Soort verzekering - 62. Poten - 64. Plak - 66. Strafwerktuig - 68.
Huidirritatie - 70. Afrikaans dier - 71. Onbegrensd.
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Verticaal
1. Zwitserse plaats - 2. Stortplaats - 3. Fauna - 4. Binnen - 5. Noot - 6. Kledingstuk - 7. Telegraaf restant - 8. Ontkenning
- 9. Aartsbisschop - 10. Spoedig - 11. Steekwapen - 12. Met elkaar - 14. Gulden (afk.) - 15. Verbod - 18. Warmte van de
zon - 21. Hemelwater - 24. Hemellichaam - 27. Elpenbeen - 28. Vreemde munt - 29. Plus - 30. Insect - 32. Aantal
schepen - 35. Flora - 36. Franse NV - 38. Europese Kampioenschappen (afk.) - 40. Middag - 43. Amsterdamse Tijd - 45.
Oude internetverbinding - 47. Landtong - 48. Verenigde Staten - 49. Universiteit Twente - 50. Aardappel - 51. Wandeling
- 55. Grondsoort - 56. Erg - 58. Echtgenoot - 59. Zwak - 60. Kwaad - 62. Schrijfgerei - 63. Gril - 65. Vader - 67.
Onderofficier - 69. Karaat.
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Oplossing puzzel, zie pagina 8.
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'Scherp en Doordringend'

Mr. MARTIN IWEMA
Strafrecht en Detentierecht
ook pro deo - overal in het land

tel: 06 4640 5371
mail: iwema@fiadvocaten.nl
FeinerIwema Advocaten
Westersingel 50 B
3014 GV Rotterdam
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Mens-Erger-Je-Niet

De talloze reacties tonen
aan dat deBonjo
goed wordt gelezen.
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