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Ronald Bos

Sint Willebrord - Rini Wagtmans (1946) is in 
de jaren zestig een opkomende ster in het 
Nederlandse en internationale wielerpeloton. 
Hij wint drie etappes in de Tour de France 
en hij wordt onder meer derde in de Ronde 
van Spanje (1969) en vijfde in de Tour de 

France (1970). Maar in 1973 valt hij plotse-
ling een paar keer bewusteloos van de fiets in 
Andalusië en de Ardennen, als gevolg van een 
gevaarlijke hartritmestoornis. Dat betekent 
het einde van zijn wielercarrière en hij gaat in 
de handel. Wagtmans neemt onder meer het 
Italiaanse wielerkledingbedrijf Rogelli over, 
dat nu gevestigd is tegenover zijn huis in Sint 

Willebrord. Hij komt nog wel kort terug in de 
wielrennerij als ploegleider en als bondscoach 
van de KNWU. Wagtmans woont al zijn hele 
leven in wielerstad Sint Willebrord in Noord-
Brabant, vlakbij de Belgische grens. 
Wagtmans is voor veel (ex-)gedetineerden meer 
dan een herinnering. Hij was in de jaren negentig 
ambassadeur voor Exodus en ondersteunde 

gevangenen bij hun terugkeer naar buiten. Als 
vrijwilliger bezocht Wagtmans samen met zijn 
vrouw Ria bijna wekelijks gevangenissen in het
hele land om met gedetineerden te praten over
een begeleide overgang naar een leven zonder 
criminaliteit. 

LEES VERDER OP PAGINA 2

Exclusief interview met ex-wielercoureur en ex-ambassadeur van Exodus Rini Wagtman

‘Voor gedetineerden is er altijd een nieuwe kans.’

‘Alle Wagtmansen waren sociaal-maat-
schappelijk betrokken, al generaties’

Als vrijwilliger bezocht Wagtmans samen met zijn vrouw Ria bijna wekelijks gevangenissen in het hele land.(Foto Ronald Bos).
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Agape 4You, Amsterdam
APO Nederland, Zoetermeer
Bakboord, Den Haag

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

VERVOLG VAN PAGINA 1 

 ‘Soms is er een klik, een doorbraak, alleen 
wanneer je ze als mens aanspreekt. Dan begint 
iemand aan een nieuw leven.’ Voor zo’n 75 
procent van de gedetineerden in opvanghuizen is 
die overgang succesvol. Wagtmans was eind 
jaren tachtig al begonnen aan ondersteuning van 
sporters die door misstappen in detentie waren 
gekomen. ‘Ook sporters zijn mensen,’ benadrukt 
hij in zijn werkkamer tussen de trofeeën uit zijn 

leven als profrenner. Hij ondersteunde onder 
anderen wielrenner Johan van de Velde bij zijn 
rehabilitatie, nadat hij verslaafd was geraakt aan 
amfetamine. Volgens Wagtmans zijn er jaarlijks 
zo’n 35 sporters die op een of andere manier in 
aanraking komen met justitie. ‘Voetballers, wiel-
renners, hardlopers, ruiters, kortom in alle takken 
van sport.’ Het is niet eenvoudig na de gevange-
nis terug te komen in het leven buiten: ‘Je wordt 
als ex-gedetineerde vaak verstoten door de 
familie en de omgeving.’ 

‘Het Wagtmans-profiel’
Hoe ontstond zijn bijzondere sociale gevoel? Op 
jonge leeftijd nam Wagtmans al de zorg en ver-
antwoordelijkheid voor zijn jongere broer en zus 
op zich, na de scheiding van zijn ouders. Het 
‘Wagtmans-profiel’ noemt hij dat. ‘Alle 
Wagtmansen waren sociaal-maatschappelijk 
betrokken, al generaties.’ Ook zijn vader Cees, 
die masseur van wielrenners als Wim van Est 
was. Cees Wagtmans dronk helaas veel en had 
een slechte dronk, waardoor het bergafwaarts 
ging met hem. Rini Wagtmans heeft nog nooit 
een slok bier gedronken, maar hij was geen
geheelonthouder en van wijn is hij wel eens 
dronken geweest. ‘Ik heb gelukkig een vrolijke 
dronk.’ 
Wagtmans moest dus jammer genoeg in 1973 
door zijn hartritmestoornissen stoppen na vijf sei-
zoenen als profrenner, en pas 25 jaar later is hij er 
in Leiden met een nieuwe techniek aan geholpen: 
’27 juni 1979 is mijn nieuwe geboortedatum.’ 
Toch was het stoppen met wedstrijden geen grote 

teleurstelling: hij zag zelf al in dat wielrennen 
niet ‘de mooiste bestemming’ was. 
Ondanks dat is Wagtmans altijd bij het wielren-
nen betrokken gebleven. In 1978 regelt hij dat de 
Tour de France vanuit startplaats Rotterdam naar 
Sint Willebrord als aankomstplaats rijdt, hij 
wordt ploegleider, en twee jaar bondscoach. 
Ex-profrenner en bondscoach Koos Moerenhout 
herinnert zich nog een advies van Wagtmans: ‘Je 
moet informatie zeven. Iedereen die je tegen-
komt, alles wat je wordt aangeraden, haal dat 
door een zeef en het beste pak je er voor jezelf 
uit.’

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
In 2001 had iemand Wagtmans voorgedragen 
voor een lintje, en hij vertelde hem later: ‘Je 
kwam er niet door.’ Maar tot zijn verrassing 
wordt Wagtmans in 2005 toch benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau om zijn 
inzet voor ‘zaken die voor de samenleving een 
bijzondere waarde hebben.’ Tijdens een huldiging 
in Sint Willebrord bedankt Jan Eerbeek, oprichter 
van Exodus, hem ‘namens alle vrijwilligers en 
alle gedetineerden in Nederland’, omdat hij ze in 
gesprekken voorhoudt: ‘Er is altijd een nieuwe 
kans.’ Ondanks zij bekendheid in Nederland en in 
andere landen, blijft Wagtmans met beide benen 

op de grond. ‘Ik ben nog steeds een straatjongen 
en weet ook niet wat racisme is.’
Tijdens het gesprek met Rini Wagtmans in Sint 
Willebrord komt de zoon van ex-bokser Rudi 
Lubbers langs. Nadat Rudi Lubbers in armoedige 
omstandigheden in een caravan in Bulgarije is 
ontdekt, heeft Wagtmans vorig jaar de Stichting 
Rudi Lubbers After Sport opgericht om hem te 
redden. Het is typisch zo’n voorbeeld van zijn 
betrokkenheid van bij het lot van gevallen spor-
ters – bovendien heeft Lubbers volgens 
Wagtmans jaren ten onrechte gezeten voor een 
zaak waar hij niets mee te maken had. Hij belooft 
zoon Marco Lubbers: ‘Je vader wordt 
gerehabiliteerd.’

Tour wordt rampzalig
Wagtmans gaat in augustus weer naar de Tour de 
France kijken, maar niet meer op uitnodiging, 
want dan moet je in tevoren aangewezen vakken 
staan. ‘Dat is niks voor mij, voor mij is de Tour 
vrijheid.’ Hij gaat naar zijn eigen favoriete plek 
in de Pyreneeën, in de buurt van de Tourmalet en 
de Aubisque die hij zelf in de Tour heeft beklom-
men, in gezelschap van Eddy Mercx. 

‘De Tour de France wordt dit jaar een rampzalig 
iets,’ voorspelt Wagtmans. ‘De Tour zal anders 
zijn, met minder toeschouwers op de cols, en 
gelukkig ook minder van die gekken die achter 
de renners aanlopen en ze aan willen raken. Maar 
ja, emoties horen bij sport.’ Wagtmans vindt ook 
dat de regering niet van deze tijd is, als ze ver-
biedt te juichen bij voetbalwedstrijden: ‘Je mag 
wel wippen, maar niet klaarkomen.’ En de virtu-
ele Tour de France? ‘Daar kijk ik niet naar. Dat is 
afzien op een hele andere manier.’ 
In de Tour zullen de lichte rijders volgens 
Wagtmans in het voordeel zijn, die hoeven 
volgens hem minder te trainen om tot grote pres-
taties te komen. ‘De renners hebben geen wed-
strijdritme, ze hebben niet afgezien. Er gaan 
topcoureurs door het luik vallen.’ 

Ritzege in Nancy (Tour de France 1971). Uit: 
Peter Ouwerkerk, Ongekend. Rini Wagtmans van 
straatjongen tot ridder (2006). 

Wagtmans is 
voor veel (ex-)

gedetineerden meer 
dan een herinnering

'Er gaan topcoureurs 
door het luik vallen’ 

Frans Douw

Vlissingen - Het is juist in deze 
periode dat we in Nederland en over 
de hele wereld extra stilstaan bij uit-
sluiting, geweld en minderheidsgroe-
pen. Maar ook bij saamhorigheid, 
verzoening en nieuwe perspectieven. 
Iedereen hoort mee te kunnen en 
mogen doen in de samenleving. 
We leven in een tijd waarin we ons 
bewust (moeten) worden van onze 
eigen rol en verantwoordelijkheid 
daarin. Het is geen nieuws dat er 
veel vooroordelen zijn over mensen 
die ooit met Justitie in aanraking 
zijn geweest, ook binnen Justitie 
zelf. Medewerkers en leidinggeven-
den worden immers juist heel veel 
geconfronteerd met mensen die zich 
risicovol en onaangepast gedragen 
en zien een deel van hen keer op 
keer terugkomen. Toch krijgen steeds 

meer ervaringsdeskundigen met een 
justitiële achtergrond de kans om 
een bijdrage te leveren. Een prille 
ontwikkeling die nog lang niet klaar 
is. 
Het is bekend dat het nogal wat vraagt 
van organisaties om een justitieel erva-
ringsdeskundige in te zetten als mede-
werker of ingehuurde kracht. 
Ervaringsdeskundigen hebben hun 
kennis immers ook grotendeels opge-
daan in de tijd dat zij met justitie of 
forensische zorg in aanraking kwamen. 
Ze hebben in de gevangenis gezeten 
en/of zijn behandeld in de forensische 
zorg. Vaak gaat een gevangenisstraf 
gepaard met onder meer psychisch 
sociale, psychiatrische en/of verslaving 
problemen.
Een mens moet lang en hard werken 
om daarvan te herstellen. Sommigen 
kiezen ervoor om hier hun werk van te 
maken en hun ervaring in te zetten om 
anderen verder te helpen. Hiervoor 
doorlopen zij een gedegen (oplei-
dings-) traject. Een (professionele) 
ervaringsdeskundige is in staat op het 
eigen verleden en ervaringen te reflec-
teren. Zodoende lukt het hem/haar om 
oprecht boven de eigen schaduw uit te 
stijgen en eigen kennis om te zetten 
van ervaringskennis naar deskundig-
heid. Deze deskundigheid is buitenge-
woon effectief in te zetten om anderen 
te ondersteunen bij het stoppen met 
risicogedrag of om in te zetten tijdens 
de detentie. De kennis als justitieel 
ervaringsdeskundige wordt afgebakend 
met kennis van eigen gedrag en hande-
len in relatie tot criminaliteit en over-
last. Maar ook met kennis van hoe 
justitie,dienstverleners, hulpverleners 

en steunsystemen werken. Kennis van 
maatschappelijke reacties op crimineel 
of overlast gevend gedrag speelt 
daarbij ook een rol, net als kennis van 
hoe je mensen met gelijksoortige erva-
ringen of in gelijksoortige situaties 
kunt ondersteunen in hun proces. En 
verder is daar dan ook de kennis van 
de taal van mensen en de context 
waarin zij verblijven. 

Denkprocessen
Ook kan een ervaringsdeskundige met 
kennis op het gebied van preventie 
veel positieve invloed uitoefenen. 

Hij is immers opgeklommen vanuit 
een achterstandssituatie en herkent de 
problemen als geen ander. Op basis 
van zijn eigen ervaringsdeskundigheid 
weet hij welke denkprocessen vooraf 
gaan aan crimineel gedrag in combina-
tie met psychische problemen en ver-
slaving. De Stichting Herstel en 
Terugkeer heeft veel contact gehad met 
ervaringsdeskundigen die in de 
Justitiële context werken, in de slui-
tende aanpak met betrekking tot perso-
nen met verward of beter gezegd 
onbegrepen gedrag, in de volwassenen 
en jeugd- en gezin coaching. We zijn 
bij hen op bezoek geweest, hebben 
kennis gemaakt met hun gezinnen en 
kennisgenomen van de netwerken. 
Sommige zijn door ons geïnterviewd 
voor onze podcast.

Een groot mis
Veel ervaringsdeskundigen zijn al 
jaren uit de criminaliteit en een andere, 
maatschappelijk aanvaardbare weg in 
hun leven ingeslagen. 
Ervaringsdeskundigen werken met 
doelgroepen die hen véél zorgen baren: 
jongeren uit complexe gezinssituaties 
die dreigen te ontsporen, kort, lang en 
levenslanggestraften. Omdat 
ervaringsdeskundigen hun kennis 
combineren met professionaliteit en 
een enorme passie om iets voor deze 
personen te betekenen, zijn zij zeer 
effectief. Zij zijn in het bezit van een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), 
hebben de nodige papieren en worden 
door hulpvragers, familie en naasten 
erkend als ervaringsdeskundige profes-
sional. Het is dan ook buitengewoon
jammer om te merken dat sommige 

gemeenten en organisaties besluiten 
het niet verantwoord te vinden om met 
(bepaalde) ervaringsdeskundigen met 
een justitiële achtergrond te werken. 
Ondanks een VOG en opleiding. 
Bijvoorbeeld omdat men bang is 
ruimte te bieden of geven aan ‘voort-
gezet crimineel handelen’ of ‘contacten 
met (vroegere) criminele milieus’. Dit 
gebeurt soms zonder onderbouwing, 
hoor en wederhoor, op basis van voor-
oordelen en beelden niet zijn geverifi-
eerd. Veel is gebaseerd op 
vooroordelen, beeldvorming en stigma. 
Als dat gebeurt laat men zeer kostbare 
rijkdom in de vorm van kennis en 
ervaring ongebruikt liggen, wat een 
groot gemis is. Daarnaast onthoudt 
men mensen die jarenlang gewerkt 
hebben om te herstellen en te leren hun 
ervaringen en kennis professioneel in 
te zetten. En de erkenning die ze ver-
dienen en de mogelijkheid om hun 
brood te verdienen met hun doorleefde 
passie.
Anders gezegd: als je het bevorderen 
van herstel en terugkeer naar een maat-
schappelijk aanvaardbaar bestaan 
serieus neemt dan zoek je actief en 
gericht naar manieren om mensen met 
deze expertise in te zetten. ‘Iedereen 
heeft Recht van Spreken’ en dat geldt 
voor iedereen. De stichting Herstel en 
Terugkeer gaat graag met iedereen in 
gesprek en de dialoog aan. De stichting 
kan bogen op onder andere een lange 
ervaring en kennis vanuit een professi-
onele achtergrond.

(Frans Douw was jaren directeur van 
gevangenissen)

Ritzege in Nancy (Tour de France 1971). 
Uit: Peter Ouwerkerk, Ongekend. Rini Wagtmans van straatjongen tot ridder (2006).

De Stichting Herstel en Terugkeer 
werd in 2012 opgericht door Toon 
Walravens en Frans Douw. De Stichting 
organiseert ontmoetingsdagen, houd 
spreekbeurten, coacht mensen, schrijft 
artikelen en werkt op heel veel verschil-
lende manieren aan het realiseren van 
haar doelstelling. Onder meer door het 
maken van een podcast(www.prison-
show.nl).Op de website kunt u inter-
views vinden met Jemuel Lampe, Stefan 
Huijboom, Marion van der Laar,  Jorge 
Chito, Frank de Bruyn, Niel Brinkhuis 
en vele anderen. Maar ook gesprekken 
met mensen die hun ervaring delen als 
nabestaande van een kind dat om het 
leven is gebracht, zoals bijvoorbeeld 
Jack Keizer en Jacques Beemsterboer.

Gemeenten laten zeer kostbare rijkdom aan kennis en ervaring ongebruikt liggen

Ervaringsdeskundige weet welke denk- 
processen voorafgaan aan crimineel gedrag

Oud-gevangenisdirecteur Frans Douw (l) 
en Toon Walraven, beiden van de Stichting 

Herstel en Terugkeer.
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Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, Amsterdam
Bezoekgroep De Geniepoort, Boskoop
Bezoekgroep De Geniepoort, Alphen aan de Rijn

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

Politiegeweld in Nederland, hoe zit dat?
Nikki Alberts

Amsterdam - Het woord 'politiege-
weld' komt regelmatig in het nieuws 
en op sociale mediakanalen, maar 
ook tijdens de vele demonstraties in 
Nederland en diverse andere landen 
ter wereld komt het ter sprake. 
Op 25 mei 2020 zijn bijvoorbeeld 
beelden van de aanhouding van 
George Floyd in Amerika naar buiten 
gebracht. De vier agenten betrokken 
bij de aanhouding zijn inmiddels ont-
slagen. Politieagent Derek C. zou, als 
één van de vier betrokken agenten, 
minutenlang zijn knie in de nek van 
Floyd hebben gedrukt. In het zieken-
huis werd Floyd vervolgens doodver-
klaard. In Amerika heeft de dood van 
Floyd tot grootschalige demonstra-
ties en zelfs tot plunderingen geleid.
Ook in Nederland is dit fenomeen 
overgewaaid en zijn in onder meer 
Amsterdam, Utrecht en Rotterdam 
grootschalige demonstraties geweest 
tegen racisme en politiegeweld. In 
Nederland is de meest bekende zaak 
waarschijnlijk die van Mitch 
Henriquez, die door een politieagent in 
een nekklem werd gehouden en een 
dag later overleed. Vorig jaar werd in 
die zaak het hoger beroep behandeld, 
waar een van de twee agenten werd 

veroordeeld en de ander werd vrijge-
sproken. Deze voorbeelden roepen de 
vraag op in hoeverre politiegeweld 
mag worden gebruikt in Nederland. 
Om te beginnen met het begrip politie-
geweld, waar verschillende 

betekenissen aan kunnen worden ver-
bonden. Volgens de Nederlandse poli-
tieacademie wordt onder politiegeweld 
verstaan ‘geweld door de politie, meer 
specifiek: de bevoegdheid van de 
politie om in overeenstemming met 
zijn ambtsinstructie geweld te mogen 
gebruiken.’ In deze instructie voor 
politieagenten wordt uitgelegd hoe zij 
zich moeten gedragen bij het gebruik 
van geweld.

Twijfels
Momenteel geldt dat als politieagenten 
gering geweld gebruiken, dit intern 
wordt gemeld en beoordeeld bij de 
politie. Het geweld wordt pas aan de 
officier van justitie gemeld als sprake 
is van zwaar lichamelijk letsel, als het 
slachtoffer is overleden, als een vuur-
wapen wordt gebruikt of als er een 
andere aanleiding is dit te melden. De 
officier van justitie doet dan onderzoek 
naar het geweldgebruik. 
Desbetreffende politieagent wordt dan 
in eerste instantie als getuige gehoord. 
Pas als twijfels bestaan over de juist-
heid van het geweldgebruik wordt hij 
of zij verhoord als verdachte. Vanuit de 
politie wordt kritiek geuit op het feit 
dat als geweld tot letsel leidt de politie-
agent direct als verdachte van een 
strafbaar feit wordt aangemerkt. Zij 
geven namelijk aan dit niet met opzet 
te doen; het gebeurt tijdens de werk-
zaamheden als politieagent. Aan de 
andere kant kan ook worden opge-
merkt dat van politieagenten mag 
worden verwacht dat zij zich bewust 
zijn van de risico’s van geweldgebruik, 
omdat zij zijn getraind in het gebruik 
van geweld.

Geweldsinstructie
In 2016 werd een wetsvoorstel inge-
diend om politieagenten* die geweld 
hebben gebruikt in de ‘rechtmatige uit-
oefening van hun taak’, dus tijdens hun 
functie, een andere behandeling te 
kunnen geven dan burgers die worden 
verdacht van het gebruik van geweld. 
Eind vorig jaar is dit voorstel aangeno-
men door de Tweede Kamer. De reden 
achter dit voorstel is dat politieagenten 
de bevoegdheid hebben om geweld te 
gebruiken ter uitvoering van hun 

wettelijke politietaak. De invoering 
van dit voorstel zal een aantal wijzi-
gingen doorvoeren. In dit artikel wordt 
ingegaan op het strafbaar stellen van 
foutief gebruik van de geweldsinstruc-
tie. Volgens het nieuwe wetsvoorstel 
wordt een politieagent strafbaar gesteld 
bij enig (zwaar) lichamelijk letsel en 
letsel dat de dood ten gevolge heeft. 
Daarbij is de voorwaarde dat het aan 
de schuld van de agent te wijten moet 
zijn dat hij zijn geweldsinstructie 
schendt. Daarvoor kan één tot drie 
jaren gevangenisstraf worden opgelegd 
of kan een geldboete volgen. De poli-
tieagent kan dus strafrechtelijk aan-
sprakelijk worden gehouden voor dit 
letsel of de dood, mits te bewijzen is 
dat dit het gevolg is van het schenden 
van de geweldsinstructie. 

Meningen verdeeld
Men kan zich afvragen of een speci-
fieke regeling voor het strafbaar stellen 
van een politieagent bij geweldgebruik 
ervoor zorgt dat het Openbaar 

Ministerie juist eerder een vervolging 
instelt tegen een politieagent. 
Mogelijke kritiek is dat het OM nu 
minder snel geneigd is een strafvervol-
ging in te stellen, omdat het een 
behoorlijke mentale belasting kan zijn 
voor een politieagent. Het is in ieder 
geval niet de bedoeling geweest dat 
door het wetsvoorstel het strafrecht 
meer kan worden ingezet. Een ander 
bijzonder punt is dat de politieagent 
die geweld heeft gebruikt volgens het 
wetsvoorstel in eerste instantie niet 
meer als verdachte wordt gehoord, 
zoals dat nu het geval is, maar als 
getuige. Het uitgangspunt is namelijk 
dat het toegepaste geweld door de poli-
tieagent gerechtvaardigd is geweest. 
Daar is discussie over mogelijk, omdat 
een getuige niet het zwijgrecht 
toekomt dat de verdachte heeft. De 
Rijksrecherche geeft desbetreffende 
politieagent wel de cautie (recht om te 
zwijgen), voor het geval hij later toch 
als verdachte wordt aangemerkt.  
Politiegeweld in Nederland is dus een 

breed onderwerp, waar de meningen 
over verdeeld zijn. Dat geldt ook voor 
het wetsvoorstel hieromtrent. Het 
wetsvoorstel kan leiden tot meer 
bescherming van de politie als zij 
geweld gebruiken, maar het kan ook 
betekenen dat het OM minder terug-
houdend is bij het vervolgen van poli-
tiegeweld. Het is nu afwachten of het 
wetsvoorstel ook wordt aangenomen 
door de Eerste Kamer en wat dan de 
gevolgen zijn voor de praktijk. Het zet 
men in ieder geval aan het denken over 
politiegeweld in Nederland.

(*Het wetsvoorstel strekt verder dan 
opsporingsambtenaren, maar voor de 
leesbaarheid van het artikel houd ik 
het bij het begrip politieagent.)

(Nikki Alberts is voorzitter van de 
Raad van Toezicht Juridisch Spreekuur 
Gedetineerden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid | 
Universiteit van Amsterdam)

Pas als twijfels bestaan over 

de juistheid van  

het geweldgebruik wordt  

hij of zij verhoord 

 als verdachte

Politieagenten krijgen instructies hoe ze zich moeten gedragen bij het gebruik van geweld. (Foto: Paul Grijpma)

Toine Bakermans

Rotterdam - Je kunt het nieuws niet 
meer aanzetten, een krant openslaan, 
of het gaat over racisme en dat 
alles naar aanleiding over de dood 
van George Floyd. Floyd was een 
donkere Afro-Amerikaan die bijna 
negen minuten lang een knie van een 
politieagent in zijn nek heeft gehad. 
Hij gaf aan niet te kunnen ademen 
en is door verstikking om het leven 
gekomen. 
De 46-jarige George Floyd kwam om 

het leven na deze gewelddadige arres-
tatie door vier agenten. Onder hen 
Derek C., de man die Floyd met zijn 
knie tegen de grond drukte. Derek en 
Floyd bleken samen in de veiligheids-
dienst van dezelfde nachtclub te 
hebben gewerkt.
Een collega van de nachtclub, David 
Pinney, bevestigt dat Floyd en Derek 
elkaar hebben gekend. ‘Ze kenden 
elkaar redelijk goed en botsten regel-
matig met elkaar,’ vertelt hij tegen 
CBS News. ‘Dat had veel te maken 
met het extreem agressieve gedrag van 
Derek in de club tegenover sommige 
klanten. Dat was een probleem.’
Floyd en Derek werkten in dezelfde 

periode in de beveiliging van de nacht-
club, El Nuevo Rodeo in Minneapolis. 
De eigenares van de club, Maya 
Santamaria, betaalde Derek zeventien 
jaar om buiten aan de ingang een oogje 
in het zeil te houden. Santamaria kent 
Derek goed en vreest ook dat racisme 
een belangrijke rol speelde in de fatale 
arrestatie
‘Derek voelde zich vaak geïntimideerd 
door zwarte mensen. Hij had soms een 
heel kort lontje en leek wel bang. Bij 
het minste of geringste trok hij zijn 
pepperspray en begon in het rond te 
spuiten.’(bron: Parool)
De wereld staat na het zien van deze 
beelden op z’n kop. Het is duidelijk 
dat Derek een hekel aan George Floyd 
had. De feiten zijn vastgelegd op 
camera, beelden die de wereld over-
gaan en mensen gaan de straat op om 
te demonstreren. Het doet me denken 
aan de dood van Mitch Hendriquez die 
ook na politiegeweld is overleden door 
een nekklem. De twee zaken die los 

van elkaar staan hebben als vergelij-
king de nekklem en extreem 
politiegeweld.

Black lives matter
Black Lives Matter is een internatio-
nale beweging die ontstaan is in de 
Afro-Amerikaanse gemeenschap in de 
Verenigde Staten als reactie op politie-
geweld tegen Afro-Amerikanen. Deze 
beweging heeft inmiddels internatio-
nale bekendheid gekregen omdat er 
niet alleen in Amerika politiegeweld is, 
maar in heel de wereld. Is het racisme? 
Heeft de politie te veel bevoegdheden 
als het gaat om toepassen van geweld 
of gaan ze er niet goed mee om?
Nu is het zo dat zwarte levens er abso-
luut toe doen, maar hoe zit het met de 
witte medemens?
Ik denk dat alle levens ertoe doen, 
zelfs die van een fruitvlieg, maar zijn 
we niet in de wereld te gefrustreerd 
bezig. De afgelopen twee weken vraag 
ik voortdurend mensen naar hun 

mening. We zijn het over een ding 
eens, discriminatie en racisme zijn 
onacceptabel. We moeten het met z’n 
allen doen. Dat is de samenleving en 
het maakt niet uit of je zwart of wit 
bent en alles wat er tussen inzit. En 

toch heb ik vanmorgen weer zitten 
schelden op een bestuurder in een auto 
met Pools kenteken. 

VERVOLG OP PAGINA 7 

  Discriminatie en racisme in de ban

‘I’m proud to be a black man!’ Said the black man. 
‘I’m proud to be a homosexual!’ Said the homosexual. 
‘I’m proud to be a white man!’ Said the racist.

Ik denk dat alle 
levens ertoe 

doen, zelfs die 
van een fruitvlieg
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Cliëntenservicepunt De Woenselse Poort, Eindhoven
De ArbeidsBELmiddelaar, Bergen op Zoom
De Regenboog, Amsterdam

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

Toename ‘kwetsbare gedetineerden’

Belangrijke ‘rode’ knelpunten in de medische bajeszorg
Van de redactie 

Den Haag - De inspectie gezond-
heidszorg en jeugd (IGJ) heeft met 
het oog op haar toezichtstaak 
jaargesprekken in verschillende 
zorgsectoren gevoerd. Waaronder de 
wereld van detentie. Dat gebeurde 
vorig jaar. De gesprekken werden in 
alle penitentiaire inrichtingen (PI’s), 
detentiecentra (DC’s) en de foren-
sisch psychiatrische centra (FPC’s) en 
detentiecentra gevoerd. Uiteindelijk 
wil de IGJ weten hoe de zorgver-
lening tot stand komt, wie daarbij 
betrokken zijn, hoe het interne 
toezicht vorm krijgt, welke risico’s 
er zijn en hoe daarop wordt geantici-
peerd. De IGJ acht het van belang om 
te kunnen zien hoe de directies hun 
bestuurlijke verantwoordelijkheid 
vorm en inhoud geven.
Hoewel de situatie per instelling ver-
schilt, kwam er toch een aantal rode 
lijnen, rode knellijnen naar voren die 
van belang zijn te weten. Wellicht 
kunnen de Gedetineerdencommissies 
(Gedeco’s) en cliëntenraden in hun 
specifieke situatie er hun voordeel mee 
doen. Bijvoorbeeld door in hun eigen 
instelling na te gaan wat de positie op 
deze punten is
De instellingen signaleren zelf een 
toename van ‘kwetsbare gedetineer-
den’. Het gaat dan om meer gedeti-
neerden met een (licht) verstandelijke 
beperking, toename van psychische 
problematiek, verslaving – waaronder 
GHB (gamma-hydroxyboterzuur) – 
een relatief oudere doelgroep met 
somatische (ouderdoms-)problematiek 

en een combinatie van psychiatrische 
en somatische problematiek. Deze ver-
anderende doelgroep vraagt, vanuit de 
doelstelling om persoonsgericht te 
werk te gaan, over de gehele linie, 
zowel op de leef-afdelingen als de 
medische dienst, een andere en op 
onderdelen intensievere aanpak.

Scholing
Wachttijden voor psychiatrisch peni-
tentiaire centra (PPC) worden als knel-
lend ervaren. Alhoewel de capaciteit 

van de PPC’s recent is uitgebreid, blijft 
er een druk op het aantal plaatsen in 
PPC’s. Dit maakt dat gedetineerden die 
psychische zorg nodig hebben, soms in 
– de isoleer van – een reguliere PI 
moeten wachten op een plek in een 
PPC.
Het vinden en behouden van gekwali-
ficeerde zorgmedewerkers is in de 
huidige arbeidsmarkt lastig. 
Voornamelijk de functieGZ-psycho-
loog (geestelijke gezondheid) is in de 
praktijk moeilijk in te vullen, maar 
eigenlijk is dit aan de orde voor alle 

functiegroepen binnen de justitiële 
instellingen. In combinatie met een 
steeds complexer wordende doelgroep 
is dit een steeds meer naar voren 
komend knelpunt.
Scholing van zorgpersoneel vindt 
binnen de instellingen op zeer verschil-
lende wijze plaats. Sommige instellin-
gen kiezen juist voor aansluiten binnen 
de reguliere zorg en andere voor speci-
fieke vanuit justitie aangeboden trai-
ning. E-learning lijkt van toegevoegde 
waarde te zijn en toenemend te worden 

ingezet. Over de opleiding tot justitieel 
geneeskundige is aangegeven dat er 
een wachtlijst bestaat voor de start van 
de opleiding en dat het daardoor lang 
duurt voordat artsen deze opleiding 
kunnen afronden.

PI Grave goed voorbeeld
In alle instellingen is het besef aanwe-
zig dat in de doelgroep – toenemend – 
veel licht verstandelijk beperkten 
aanwezig zijn. Er is toenemende aan-
dacht voor persoonsgerichte zorg. 
Systematische screening aan de 

voorkant of tijdens detentie is nog niet 
overal bekend of opgezet.
In alle instellingen is aandacht voor 
medicatieveiligheid. Het blijft echter 
een kwetsbaar proces, waarop continue 
sturing en bijsturing nodig is. De IGJ 
adviseert een eenduidige auditsystema-
tiek te ontwikkelen op dit punt.
Verschillende instellingen geven aan 
dat ze met meerdere huisartsen 
werken. Soms komen deze vanuit deta-
cheringsorganisaties. Continuïteit van 
zorg is hiermee kwetsbaar. 
Regiebehandelaarschap dient in deze 
gevallen goed geregeld te zijn. Enkele 
instellingen willen met vaste huisart-
sen werken, maar dat dit niet altijd 
mogelijk is.
Nagenoeg alle PI’s hebben te maken 
met late inkomsten op vrijdag. Als om 
die reden geen of een late intake 
plaatsvindt, brengt dit medische risi-
co’s met zich mee. De manier waarop 
PI’s organisatorisch omgaan met de 
late inkomsten is zeer verschillend. 
Goede voorbeelden – zoals PI Grave – 
zijn beschikbaar.
Informatie-uitwisseling blijft een 
kwetsbaar punt. Daarbij komt dat door 
de invoering van de Algemene veror-
dening gegevensbescherming (AVG), 
personeel – te – voorzichtig is gewor-
den in het delen van informatie. De 
inspectie (IGJ) heeft geadviseerd een 
factsheet op te stellen waaruit blijkt 
wat, wanneer, met wie gedeeld kan 
worden om zo fragmentatie van infor-
matie-uitwisseling te voorkomen.

(Bron: Inspectie gezondheidszorg en 
jeugd)

Gediplomeerde gedetineerden succesvoller en zij recidiveren fors minder

Gedetineerden die iets bijzonders presteren
Bregje Veltman

Leiden - In beginsel is de straf van gedetineerden beperkt tot 
vrijheidsbeneming. Dit in tegenstelling tot wat menig buiten-
staander wenst. Er wordt namelijk veelvuldig kritiek geuit op 
de privileges van sommige gedetineerden. Denk hierbij aan bij-
voorbeeld televisies en spelcomputers. Zulke privileges krijgen 
gedetineerden echter niet zomaar. Bovendien is het nuttig dat 
gedetineerden gedurende hun vrijheidsbeneming tot op zekere 
hoogte enkele vrijheden kennen. Het is immers uiterst onwen-
selijk dat gedetineerden na het uitzitten van hun straf dermate 
‘wereldvreemd’ zijn dat zij buiten de muren niet zomaar weer 
kunnen functioneren binnen de samenleving. 
Het is van belang dat voormalig gedetineerden succesvol kunnen 
re-integreren, zeker omdat bij het falen hierin criminaliteit moge-
lijk op de loer ligt. Sterker nog, het voorbereiden op hun terugkeer 
in de samenleving is één van de doelstellingen van de tenuitvoer-
legging van de gevangenisstraf. Zelfontwikkeling gaat hand in 
hand met voorbereiding op re-integratie en gelukkig impliceert 
vrijheidsbeneming niet dat zelfontwikkeling van gedetineerden uit 
den boze is. Binnen de gevangenismuren zijn hiervoor in veel 
landen en zeker in Nederland beslist mogelijkheden.
Een omstreden voorbeeld van een bijzondere prestatie in de gevan-
genis betreft rapper Djaga Djaga (Jason L.) die veroordeeld is tot 

een celstraf van achttien jaar vanwege betrokkenheid bij een liqui-
datie. In januari 2019 bracht hij vanuit zijn cel een nummer uit dat 
hij had opgenomen met een telefoon. Binnen twee maanden werd 
het nummer zes miljoen keer gestreamd via Spotify waarmee het 
nummer Ride or Die de status van een gouden plaat bereikte. Dit 
maakte hem de eerste Nederlandse artiest die dit vanuit de gevan-
genis presteerde. Inmiddels is het nummer ruim 24 miljoen keer 
gestreamd. In 2018 bracht L. zijn eerste album uit vanuit de gevan-
genis, gevolgd door een album in 2019 (met daarop Ride or Die) 
en in maart 2020 bracht L. opnieuw een album uit.
 
Crèchemedewerker Robert M. 
Uiteraard is succes binnen de gevangenis niet enkel weggelegd 
voor artiesten. Ook gedetineerden zonder naamsbekendheid 

kunnen iets bijzonders presteren. Hierbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan het behalen van diploma’s, vooral interessant voor 
langer gestraften. Steeds vaker doorlopen gedetineerden succesvol 
een mbo-traject. Een zogeheten ‘In-Made praktijkschool’ is als 
onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen verantwoordelijk 
voor leer-werktrajecten binnen de gevangenis. Sinds de zomer van 
2019 is binnen een paar gevangenissen een pilot van kracht voor 
het volgen van mbo-opleidingen. Hierdoor wordt het voor gedeti-
neerden mogelijk om een opleiding te volgen en praktijkervaring 
op te doen zonder de verplichte lesuren. Door PI-werkmeesters op 
te leiden tot praktijkopleider en werkplaatsen binnen de gevange-
nis als stageplaats te erkennen kunnen met behulp van externe 
onderwijsorganisaties erkende praktijkverklaringen worden verge-
ven. In februari dit jaar behaalden twee gedetineerden in de PI 
Heerhugowaard op deze manier hun lasdiploma op mbo niveau 2. 
Een voorbeeld van een bekende gedetineerde met een studiewens 
is Robert M., die als crèchemedewerker bijna 90 kinderen mis-
bruikte. Al gauw na zijn veroordeling in 2012 maakte hij zijn wens 
kenbaar om binnen de muren van PI Vught kennis te vergaren. 
Hierop stuurden de LOI en de Open Universiteit studiemateriaal 
naar hem op. Het is overigens onduidelijk of M. tot op heden 
diploma’s heeft behaald

Gedetineerde kost € 250,- dagelijks
Voor gedetineerden is in de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) 
bepaald dat zij het recht hebben op onderwijs en andere educatieve 
activiteiten. Enkel indien gedetineerden aantonen dat zij voldoende 
gemotiveerd zijn om een onderwijstraject te doorlopen, komen zij 
hiervoor in aanmerking. Een groot deel van de gedetineerden heeft 
nooit een diploma behaald. In 2015 publiceerde het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) dat bijna de helft van alle manne-
lijke ex-gedetineerden drie maanden na vrijlating een uitkering als 
voornaamste inkomstenbron heeft. Het is belangrijk dat voormalig 
gedetineerden kort na vrijlating werk vinden om het recidiverisico 
te verkleinen. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat gedeti-
neerden die een opleiding volgen 43 procent minder kans hebben 

om te recidiveren. Bij het afronden van een beroepsopleiding is de 
kans op werk na detentie 28 procent groter. Hiermee kunnen veel 
kosten bespaard worden. Een Nederlandse gedetineerde kost de 
samenleving dagelijks namelijk zo’n € 250,-. Schattingen in het 
Verenigd Koninkrijk wijzen uit dat elke pond die aan gevangenis-
onderwijs besteed wordt de belastingbetaler ruim twee pond 
bespaart.
 
Baankansen
Kennis kan dus van buitenaf komen, maar dit kan ook andersom 
plaatsvinden. Vorig jaar is in Nederland voor de tweede keer het 
project ‘Inside-Out Prison’ uitgevoerd waarin zorgvuldig geselec-
teerde gedetineerden en studenten tien weken lang samen colleges 
volgen. Dit zijn gedetineerden uit de PI Krimpen aan den IJssel en 
studenten criminologie of strafrecht van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Het idee is afkomstig uit de Verenigde Staten waar 
het al zo’n twintig jaar een groot succes is. Samenwerking tussen 
gedetineerden en studenten is ten behoeve van het opdoen van 
praktijkkennis. Middels dit project kunnen beide partijen van 
elkaars kennis profiteren. Een mogelijk nog belangrijker doel van 
dit project is het creëren van wederzijds begrip. Op basis van voor-
gaande kan gesteld worden dat van stilstand onder gedetineerden 
geenszins sprake hoeft te zijn. Gedetineerden doen er verstandig 
aan zich te blijven ontwikkelen, ook indien zij veronderstellen dat 
dit niet zinvol zal zijn. Zoals beschreven zijn gediplomeerde gede-
tineerden succesvoller als het gaat om baankansen en recidiveren 
zij fors minder. Het is dan ook aanbevelenswaardig om binnen de 
muren cursussen te volgen of diploma’s te behalen. Omdat het 
mogelijk is dat gedetineerden uit zichzelf misschien niet zo snel op 
het idee komen om een opleiding te volgen is het van belang dat 
zij hiertoe gestimuleerd worden.

(Bregje Veltman is criminologe en lid van deBonjo redactie.)

Zelfontwikkeling gaat 
hand in hand met 
voorbereiding op  

reïntegratie
Hoe is de medische stand van zaken in de 

bajes?

VERVOLG VAN PAGINA 4

Discriminatie of racisme we ontkomen er niet aan. Trouwens ook 
niet aan politiegeweld hoe gepast dat ook mag zijn. We zullen 
ermee moeten dealen. En als het over vormen van discriminatie 
gaat dan staat het op pagina 4 omschrevene zeker niet op zichzelf.

‘I’m proud to be a black man!’ Said the black man. 
‘I’m proud to be a homosexual!’ Said the homosexual. 
‘I’m proud to be a white man!’ Said the racist.

Heb je met discriminatie te maken gehad of heb je er op dit 
moment mee te maken, laat het de redactie weten, 08003334446.

(Toine Bakermans is docent en trajectbegeleider bij de stichting 
Nieuwe kans in Rotterdam en bestuurslid van Bonjo)

George Floyd (l) en Derek C. kenden elkaar.

 Bregje Veltman: ‘Het is van belang dat een opleiding volgen wordt  
gestimuleerd.’ (Tekening: Minke Veltman).
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Rouven du Leon 

Amsterdam/Zaanstad - Iedere twee 
weken wanneer ik mijn moeder in 
het weekend bezoek, krijg ik van 
haar centjes om naar Artis te gaan. 
Als klein kind met een blauw briefje 
van tien gulden met Frans Hals erop, 
voelde ik mij een grote jongen. En 
dan ook nog helemaal alleen.
Na de kassa’s loop ik opgewonden 
door Artis. En na een snelle ronde 
door het park ga ik standaard naar het 
apenhuis. Daar neem ik plaats op het 
bankje in het midden van de zaal. Een 
gorilla met vrouw en kinderen bevin-
den zich in de kooi recht tegenover 
mij. Ik probeer mij te verplaatsen in de 
gedachten van deze gorilla. Als gorilla 
kijk ik naar de primaten die aan de 
andere zijde van het glas naar mij 
staan te kijken. Neem deze gedachte 
even mee naar het volgende.

Onverwachte bezoeken
Werkende in de werkzaal van de bajes 
word ik vele malen geconfronteerd 
met groepen mensen die mij door de 
ramen staan te bezichtigen. Bij deze 
gebeurtenis verplaats ik mij weer even 
in de gedachten van die gorilla. Ik 
vind dit zeer ongepast dat mensen 
zomaar onaangekondigd voor mijn 
neus komen staan om me te 
observeren. 
Wanneer een personeelslid van mij 
gegevens moet opvragen bij een 
andere instelling dan dien ik hier toe-
stemming voor te geven om zo mijn 
privacy te waarborgen.
Met deze onverwachte bezoeken van 
groepen heb ik het idee dat ik en mijn 

medegedetineerden hier in de bajes 
geen bescherming hebben als het gaat 
om privacy.

Kaartjes
Het zou toch netjes zijn dat als er een 
rondleiding is dat de werkmeesters 
aan de gedetineerden kunnen medede-
len dat er een groep in aankomst is 
zodat de gedetineerden zich even 
kunnen onttrekken aan deze aandacht.
Uiteraard is er begrip voor diegene die 

deze rondleidingen nodig hebben voor 
hun opleiding of studie.
Ik hoop dat mijn schrijven hierover u 
doet nadenken om dit in vervolg beter 
aan te pakken.
Nog even terug naar de gorilla in 
Artis.
Ik mis hem heel erg en schrijf al heel 
lang kaartjes om hem te vertellen dat 
ik zeker terugkom, maar dat hij nog 
even geduld moet hebben.

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

Kriminaliteit & Strafrecht (K&S), Baarn
Landelijke GedetineerdenCommissie, Capelle a/d IJssel
Mainline, Amsterdam
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Richard Pinto e neto
We zitten met z’n allen in t zelfde schuitje

We komen er met z’n alle ook weer uit
Voor ons geen trip of uitje

Elke dag hoor je weer hoe de deur sluit
 

Maar buiten is ‘t ook net een gevangenis
Belangrijk is een free mind

Ja, ik weet dat ‘t toch anders is
Ma denk niet klein

 
Allerlei problemen boven op de problemen die we al hebben 

Voor alles is een oplossing vraag ‘t aan de schepper
Corona is niet het enige virus waar we voor moeten oppassen

Negativiteit werkt ook als een virus
Niet onderschatten

 
Hoe lang je ook moet zitten 

Of zit 
Hand in hand kameraden

Ook na deze lange rit
Zorg dat je niet teveel pit blijf fit 

Bid en niks dat je ontglipt
Samen staan we sterk

Sterker dan de muren van de gevangenis
 

Ik steek harten onder al jullie rieme
Sterkte en succes 

Op een dag dan zie je me
Dan weet je, we zijn allemaal geblest

 
Geen stress!

Dat jij was overleden aan een hartstilstand hoorde ik donderdag 2 juli. Ik 
was er enorm van ontdaan en kon het niet geloven. Mijn lieve ex-collega 
en maatje die er plots niet meer was. Terugdenkend aan Derk die elke 
ochtend krentenbollen en mandarijntjes voor me meenam. Die geen enkele 
verjaardag van mij oversloeg, zelfs niet toen hij kampte met zijn gezond-
heid, liet hij toch geregeld zijn gezicht op kantoor zien. Dagelijks appten 
en belden we met elkaar. We spraken over van alles en nog wat. De jaren 
die ik met hem heb samengewerkt heb ik als zeer fijn ervaren. Samen 
gingen we vaak voor Bonjo op pad. We waren op de re-integratiemarkten, 
gaven voorlichting op scholen en we regelden huisbewaringen en vele 
andere zaken. We waren een hecht team. Zijn inzet op kantoor was top en 
hij zette zich heel goed in voor gedetineerden en ex-gedetineerden. Hij 
wist als geen ander waar een gedetineerde zoal tegen aan kon lopen als 
die uit de bajes kwam. Ook hij had zelf moeilijke periodes en ik probeerde 
hem er alsnog doorheen te slepen. Omgekeerd deed hij dat ook bij mij. Als 
we samen op pad waren, hadden we altijd lol. Een moment om niet te ver-
geten was toen we terugkwamen van het afscheidsfeestje van oud-gevan-
genisdirecteur Frans Douw. We stonden met pech met die oude barrel, een 
of andere Golf Diesel, van hem. Het was behoorlijk koud, maar herinne-
ringen, geven mij wel een glimlach op mijn gezicht. Zoals vele herinnerin-
gen die ik met hem heb. Het moment dat hij zei dat hij zou stoppen bij 
Bonjo, vond ik dat heel erg, maar ook wist ik dat hij toe was aan iets 
nieuws. Toen kwam het verschrikkelijke nieuws dat hij die rotziekte had. Ik 
heb heel wat traantjes toen om hem gelaten, maar het contact bleef het-
zelfde en zo probeerde ik hem ook meer kracht te geven. Nu hij er niet 
meer is, besef ik dat ik geen appjes meer krijg van hem. Maar de herinne-
ringen zullen altijd blijven
Lieve Derk, wij van Bonjo gaan je heel erg missen.
Rust zacht, mijn maatje, collega.
Marion, Bonjo.

In memoriam 

DerkKrant voor het gevangeniswezen

Spreuk van de week
‘God zij dank dat God dieven en inbrekers laat straffen en in de gevangenis 
gooien,’ sprak de dief.
‘Als dat namelijk niet zo zou zijn, zou iedereen wel dief willen worden en was 
er voor mij nooit genoeg werk om van te leven.’

Het zou netjes zijn als rondleiding wordt aangekondigd

Aapjes kijken
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Mainline, Amsterdam Zuidoost
MijnReclassering, Maastricht
Motiva, Amersfoort

Never Lose Hope, Velsen-Noord
Nieuwe Start Ervaringsdeskundigen, Oss
One Legal, Almere

VERDWAALD? 
Bonjo en haar lidorganisaties 

helpen je weer op weg!

Hallo,

Wij zijn Sacha en Sjimmy, 14 en 15 jaar oud. Onze 
vader zit al een tijdje in detentie en heeft in verschil-
lende gevangenissen gezeten. Dus we kunnen ze wel 
vergelijken met elkaar.
Waar hij nu is, is voor ons en hopelijk ook voor hem 
het allerbeste.
Het is superfijn om met hem te skypen, want dan zien 
we ook hoe hij er uitziet en wat hij aan het doen is.
Ook kan hij ons dan soms helpen met ons huiswerk of 
als we een spreekbeurt moeten voorbereiden.
Ik vond het tof dat pappa me daar mee kon helpen.
Meestal doen we dit skypen om zes uur ‘s avonds, 
leuk om te zien wat hij eet en wat wij eten.
Hij kan erg goed koken en bakken, dat missen we wel.
Wij willen wel graag dat deze tijd wat flexibeler is, 
want zomers zijn we vaak voetballen of naar het 
zwembad.

We zijn ook al op bezoek geweest bij pappa en dat 
was in de gezinskamer.
We zijn met mamma en ook een keer met oma 
geweest, beide keren supergezellig.
Pappa had natuurlijk weer lekker gekookt en gebak-
ken en dat mochten we daar opeten. Mee naar huis 
nemen mocht helaas niet.
De bezoekkamer is lekker ruim, rustig en we konden 
er een spelletje doen en lekker aan tafel zitten.
Gelukkig mogen we een paar uur blijven, want we 
moeten heel ver rijden om pappa te zien.
Bijna 2,5 uur heen en dan ook weer terug natuurlijk. 
Dus dat gaat niet elke week.
Hopelijk kunnen we snel weer een keer op bezoek, 
want hem in het echt zien is natuurlijk wel het 
allerfijnste.

(Met medewerking van Hennie Duteweerd-Venema, gezinsfunctionaris/casemanger, PI Veenhuizen/Esserheem.)

In dit volgende artikel over maaltijden in gevangenissen vertelt de Belgische onder-
zoekster An-Sofie Vanhouche over selfcatering in de voormalige PI in Tilburg en geeft 
Sodexo informatie over versvriesmaaltijden, kookprojecten en andere door gedeti-
neerden bereide maaltijden.

Ronald Bos

Lelystad/Den Haag - De Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) verhuurde negen jaar 
geleden de gevangenis in Tilburg (PIT) aan 
de Belgische overheid om een aantal overtol-
lige gedetineerden uit België hun straf uit te 
laten zitten. Het duurde niet lang voordat de 
gevangenen zich bij het personeel beklaagden 
over het eten dat ze kregen voorgezet, de 
roemruchte ‘zwarte bakken’ met kant-en-klaar 
maaltijden. Zoiets waren ze in België niet 
gewend: daar kregen ze iedere dag een ter 
plekke bereide maaltijd, niet door hen zelf, 
maar in ieder geval vers. Het personeel regis-
treerde dat dertig procent van de maaltijden 
werd geweigerd, en die mochten uit ‘veilig-
heidsoverwegingen’ niet naar de voedselbank 
worden gebracht. Met andere woorden: ze 
werden weggegooid. 
Het personeel klopte met deze gegevens aan bij 
de Belgisch-Nederlandse directie en die ging 
ermee akkoord om op een afdeling een proef te 
doen met door gevangenen en personeel bereide 

maaltijden. Het budget kregen ze uit de daardoor 
minder geleverde maaltijden. De proef werd pos-
itief beoordeeld en uitgebreid naar drie afdelin-
gen en tot de sluiting van de PIT bleef dat ook zo.
Tegelijkertijd met de komst van de Belgische 
gasten had DJI een afdeling van de Universiteit 
van Brussel gevraagd onderzoek te doen naar de 
ervaringen van de gedetineerde zuiderlingen. 
An-Sofie Vanhouche was een van de onder-
zoekers en zij vertelt vanuit Brussel dat ook uit 
hun onderzoek bleek dat de voeding de ervarin-
gen sterk negatief beïnvloedde. Als vervolg op 
dit onderzoek heeft zij tussen 2013 en 2016 
onderzoek gedaan naar de ervaringen met het 
self-catering project. Voeding speelt volgens haar 

‘een belangrijke rol voor de gedetineerden, die 
vinden dat slechte voeding ‘een symbolische 
manier is om ons te denigreren’. Het is ‘n manier 
om hun eetcultuur af te pakken, zeker voor 
degenen die gewend zijn samen te eten en nog 
wat langer na te tafelen.’
Het budget dat ze van de directie kregen, was 
€12.50 per persoon… per week (!). De rest 
pasten ze zelf bij. Op de afdelingen deden ze dat 
geld in een pot, om zo de inkopen te kunnen doen 
via de Sodexo-medewerker. De ervaringen met 
het self-catering project waren positief, meer dan 
de helft van de gedetineerden deed eraan mee. Ze 
hadden de keuze, degenen die de kant-en-klaar 
maaltijden wilden, konden ze krijgen. De resul-
taten van het onderzoek komen overeen met 
andere onderzoekingen, onder meer in 
Denemarken waar op een vergelijkbare manier 
het eten in de gevangenissen wordt verzorgd. 

Verspilling
Wat gebeurt er nu in de Nederlands PI’s? Een 
medewerker van Sodexo laat weten dat in 
Heerhugowaard en Nieuwegein (als proef) 
‘kookprojecten’ in praktijk worden gebracht. 
Gedetineerden maken daar zelf maaltijden, waar-
voor de grondstoffen op verzoek van gedetineer-
den door Sodexo zijn ingekocht. Daarnaast zijn 
Middelburg, Grave en Veenhuizen ‘kooklocaties’ 
waar gedetineerden in samenwerking met 
Sodexo-medewerkers ook zelf maaltijden berei-
den. Dat zijn vijf van de 22 PI’s in Nederland. 
Een al jaren bestaand probleem voor Sodexo is 
dat er zoveel verspilling plaatsvindt, doordat veel 
maaltijden worden weggegooid. De maaltijden 
worden al vanaf 1993 – al meer dan 25 jaar – 
door Sodexo geleverd. Een verklaring zal de 
‘flauwe smaak’ van de door Sodexo zo genoemde 
‘vriesversmaaltijden’ (=zwarte bakken) zijn, 
omdat er rekening gehouden moet worden met 
iedereen. Niet teveel en niet te weinig zout en 
kruiden betekent flauw. Op zich is er variatie 
genoeg volgens Sodexo, met vier seizoenscyclus-
sen en verschillende variaties. De informatie 
daarover mag Sodexo van DJI helaas niet aan 
onze krant geven.

Chef Martin
Een ex-gedetineerde vertelde onlangs tot onze 
verrassing dat de kant-en-klaar maaltijden 
worden geleverd door Chef Martin, onderdeel 

van de Marfo Food Group in Lelystad. Op de 
website van Chef Martin staat dat ze maaltijden 
leveren aan zorginstellingen en dergelijke, maar 
een telefoniste bevestigde dat ze ook de maaltij-
den aan PI’s in Nederland leveren. Chef Martin 
heeft een goede naam, het bedrijf kwam in sep-
tember 2018 als beste uit een tafeltje-dekje-test 
van de Consumentenbond. ‘Van de acht geteste 
aanbieders zijn bij maaltijdbezorger Chef Martin 
de gezondste maaltijden te bestellen, vooral door 
de ruime hoeveelheid groente,’ aldus de website 
van de bond. Daar zou het dus niet aan kunnen 
liggen dat de maaltijden niet worden 
gewaardeerd.
Bonjo kreeg de naam van een medewerker van 
Chef Martin die we zouden kunnen spreken over 
de maaltijden. Het antwoord was verrassend: er 

mocht van de opdrachtgever – dat wil zeggen DJI 
– geen ‘inhoudelijke informatie’ worden 
gegeven. 
Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen is wegens 
vakantie niemand beschikbaar om vragen te 
beantwoorden, de betrokken contractmanager 
naar wie Sodexo ons heeft doorverwezen, zegt 
dat hij de vragen niet kan beantwoorden. 
Waarvoor deze zwijgplicht en geheimzinnigheid 
over de zwarte bakken? 
Tenslotte een uitspraak uit een van de recente 
onderzoeken naar het belang van voeding voor 
gedetineerden: ‘Voeding heeft voor veel gevan-
genen in beperkende detentie een grotere beteke-
nis dan die voeding buiten heeft: voeding bepaalt 
het leven in de gevangenis en symboliseert de 
ervaring van de vrijheidsbeneming.’ 

De firma Chef Martin heeft goede naam, maar gedetineerden waarderen zijn maaltijden niet.

Dertig procent van de maaltijden werd geweigerd. 

Waarvoor deze 
zwijgplicht en 

geheimzinnigheid over 
de zwarte bakken? 

Twee kinderen schrijven ons over hun ervaringen met het bijzondere contact met hun vader. 

‘Pappa in het echt zien,  
is het allerfijnste’

Gezinskamer is lekker ruim.

Pappa had natuurlijk weer lekker gekookt.

Veenhuizen - Op de afdeling E zijn 23 vaders ondergebracht, ook wel de Vadervleugel genoemd. Daar is ook een 
voorziening voor het ontvangen van kinderen in een ontspannen sfeer. Dus niet in die bezoekzaal, maar in een 
gezellige huiskamer waar het kind kan worden geknuffeld. En waar ruimte is voor spelletjes, samen lezen of samen 
huiswerk maken. Ook worden er samen met de kinderen workshops gegeven zoals koken, bokstrainingen en kerst-
kaarten maken. En dan zijn er nog de familiedagen, de zeskamp, de kerstbrunch en skypen.

Weggegooid eten uit ‘veiligheidsoverwegingen’ niet naar voedselbank 

Nog veel geheimzinnigheid rond de zwarte voedselbakken
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Zeeland houdt ons bezig

Waarom in vredesnaam een grote gevangenis?
Jaap Brandligt

Vlissingen -De mariniers en zeker hun vrouwen hadden er geen 
zin an (om Pim Fortuijn te parafraseren). Te ver weg van de 
wereld waarin mensen hun bestaan hebben. Daar kun je iets 
van vinden of niet, maar het is een feit. Er sneuvelde bijna 
een staatssecretaris op: Barbara Visser van de VVD. Gelukkig 
heeft de VVD ook een minister van rechtsbescherming: Sander 
Dekker. Die kon soelaas bieden. Laten we een extra beveiligde 
inrichting in Vlissingen neerzetten, een rechtbank die erbij 
hoort en natuurlijk wat wetenschappelijk justitieel onderzoek.
De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) is nodig, want er zijn heel 
veel zware misdadigers en die kunnen we niet in Vught kwijt. Dat 
Vught meestal – althans deels – leeg staat, doet niet echt ter zake. 
En we hebben al een paar zwaarbeveiligde rechtbanken. En bezui-
nigingen op de rechtspraak waardoor de rechtstaat onder druk 
staat. Maar vooruit, dat mag de pret niet drukken. En wetenschap-
pelijk onderzoek is ook nooit weg. Dat we al allerlei universiteiten 
hebben waar onderzoek wordt gedaan, maakt niet uit.
Zowel de EBI als de rechtbank als het onderzoeksinstituut kan je 
dus als onnodig beschouwen. Moet Zeeland dan niks krijgen 
behalve toeristen en DOW Chemical? Dat is een politieke vraag, 

die hier niet beantwoord hoeft te worden. Soms echter kun je uit 
de geschiedenis leren, ook als het niet in de canon staat. Ooit, heel 
erg ooit voor mensen met een slecht historisch geweten, zijn er in 
het kader van de spreiding van overheidsinstellingen van die 
instellingen verplaatst naar Groningen en Limburg, zogeheten ach-
terstandsgebieden. De meeste zijn terugverhuisd naar het westen. 
Het is treurig, maar het is niet anders.

Verouderd 
Middelburg heeft een mooie kleine gevangenis. Een van de laatst 
overgeblevene kleine gevangenissen. De rest is gesloten. Een 
gevangenis waarin het goed verblijven is en waarin op dit moment 
met kleinschaligheid wordt geoefend. Dat is een heel andere 
invalshoek dan een zwaar ommuurd gebouw waarvan we weten 
dat het niet bijdraagt aan de integratie in de Zeeuwse samenleving. 
Bovendien verouderd qua principes, zoals Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) zelf ook in zijn beslisvoornemens uitdraagt. 
Veel meer is er niet nodig. Waarom zou je in vredesnaam een grote 
gevangenis helemaal in Zeeland neerzetten – ja de treinverbindin-
gen zitten ook in het plan – als je weet hoe moeizaam het is om 
familieleden en andere verwanten van gedetineerden – laat staan 

hun kinderen – en ieder ander die een gevangenis wil bezoeken al 
uiterst moeizaam in Veenhuizen en bijvoorbeeld Vught komt? 
Waarom moet een moderniserend justitieel apparaat gericht op 
meer kleinschaligheid en meer verbinding met de wereld buiten de 
gevangenissen, belast worden met een bajes waaraan eigenlijk 
niemand behoefte heeft, alleen omdat de deal ooit tussen toenma-
lig defensieminister Hans Hillen van het CDA en toenmalig com-
missaris der koningin Carla Peijs – ook van het CDA – dat op een 
warme zomeravond op een genoeglijk terras besloten hebben? Wie 
betaalt die prijs? Omdat het uit de lengte of uit de breedte moet 
komen wij als belastingbetaler en preciezer het wetenschappelijk 
onderzoek dat toch al onder bezuinigingsdruk staat en het gevan-
genisbudget dat er ook niet al te florissant voor staat. De Tweede 
Kamer is al akkoord, de provincie kan ook niet terug. Soms wordt 
een mens bedroefd van zo veel onnadenkendheid of is het toch 
eigenlijk politieke domheid. Politiek opportunisme. En over tien 
jaar de conclusie dat ook deze spreidingsoperatie niet gelukt is. 
Een mens kan leren van de geschiedenis. Ook als het niet in een 
canon zit. Maar dan moet je wel willen leren en je bronnen willen 
bestuderen. Waarschijnlijk een verouderd standpunt.

Zo had de marinierskazerne er uit moeten zien. (Foto: NOS).

Jet Hiemstra 

Groningen - In een maatschappij 
waar burgers steeds zwaardere straf-
fen lijken te eisen, is het van belang 
om de meest belangrijke vraag niet 
uit het oog te verliezen: waarom 
straffen we iemand, wat zijn de 
doelen? En hoe moeten onze straffen 
worden ingericht om deze doelen 
te bereiken? Bekende strafdoelen 
zijn vergelding, bescherming van de 
maatschappij, rehabilitatie en pre-
ventie. Maar ook verbanning wordt 
in sommige culturen als een belang-
rijk strafdoel gezien. Gestraften 
worden verwijderd uit de maatschap-
pij – het liefst zo ver mogelijk.

Ik moest aan dit strafdoel denken toen 
ik over het compensatieplan voor 
Zeeland las. De economische schade 
die de provincie oploopt wegens het 
wegblijven van de marinierskazerne 
zou gecompenseerd worden met de 
komst van een extra beveiligde inrich-
ting: een EBI, met een bijbehorende 
rechtbank en een kennisinstituut dat 
zich richt op cybercrime. De reacties 
van de Zeeuwen zijn echter nagenoeg 
allemaal negatief en er is al een petitie 
gestart op de sociale media. Ze wijzen 
bovendien op een specifieke opvatting 
die erachter schuilgaat: ‘Niemand wil 
naar Zeeland, alleen criminelen die 
worden gedwongen, verbannen naar 
het verre Zeeland’.

Gevangeniseiland 
Het is slechts een van de vele reacties 
uit een artikel in de Provinciale 
Zeeuwse Courant, die elk op verban-
ning als strafdoel wijzen. ‘Zeeuwen 
maken op sociale media gehakt van 
compensatieplan marinierskazerne,’ zo 
luidt de kop van het artikel, met reac-
ties als: ‘Bijzondere #compensatie 
voor #Zeeland: in plaats van een 
#marinierskazerne worden voortaan 
criminelen in Zeeland gedumpt,’ en 
‘Afval moet ook naar de vuilhoop... 
voor Den Haag is dat Zeeland.’ Er is 
zelfs iemand die zich direct afvraagt: 
‘Ik ben bang dat die veroordeelden niet 
naar de gevangenis in Zeeland willen. 
En dan?’ Het antwoord is dat veroor-
deelden in feite niet zoveel te zeggen 

hebben als verbanning het doel is, of in 
ieder geval een van de doelen. 
Kijk bijvoorbeeld naar het geval van 
Henri Charrière, beter bekend als 
Papillon. In 1931 werd hij veroordeeld 
tot een levenslange straf in Frans-
Guyana, waarbij hij uiteindelijk op 
‘Duivelseiland’ terechtkwam. Op dit 
eiland leken er, in tegenstelling tot de 
eerdere gevangenis waar Charrière 
verbleef, vrijwel geen bewakers en 
cellen te zijn. De gestraften werden 
niet langer aan lijfstraffen onderwor-
pen, konden over het eiland lopen en 
de paradijselijkheid ervan bewonderen. 
Ook konden ze zich wijden aan 
hobby’s als schilderen. In vele opzich-
ten leken gestraften er beter vanaf te 
zijn dan toen zij nog vastzaten op het 
vasteland. Toch is Duivelseiland de 
plek waar gestraften naartoe werden 
gestuurd om ze nogmaals te straffen. 
Een straf binnen hun levenslange straf, 
als het ware. Dat komt omdat de 
Fransen een duidelijk strafdoel hadden, 
namelijk: verbanning. Verbannen zijn 
uit Frankrijk, en zelfs verbannen zijn 

van het vasteland van Frans-Guyana. 
Niet meer erbij horen, op welke manier 
dan ook.

Zelfredzaamheid en rehabili-
tatie 
Dan is er ook Bastøy, een idyllisch 
eiland aan de kust van Noorwegen. Het 
is een gevangeniseiland, dat voor het 
grootste deel door de gevangenen zelf 
wordt gerund. Ze mogen vrij rondlo-
pen en onderhouden zelf het eiland: ze 
bedrijven landbouw, er is een timmer-
werkplaats en een bibliotheek, en ze 

regelen de veerdienst naar het vaste-
land, om een paar voorbeelden te 
noemen. Bastøy wordt als hèt model 
gezien van hoe gevangenissen zouden 
moeten werken. De gevangenen 
worden als gelijken behandeld, 
beschikken over relatief veel vrijheid 
en zijn, zelfs vanuit detentie, deel van 
de maatschappij. In Noorwegen hante-
ren ze dan ook een ander strafdoel dan 
bij de Fransen het geval was. Het doel 
is om de misdaadplegers te straffen, 
maar tegelijkertijd wordt er gewerkt 
aan zelfredzaamheid en rehabilitatie.
Deze voorbeelden maken duidelijk dat 
strafdoelen grote invloed hebben op de 
inrichting èn uitvoering van de straf. 
Daarom maken gestraften in Noor-
wegen nog deel uit van de samenle-
ving. In Nederland is dat echter niet 
het geval. In hoeverre komt verban-
ning voor in Nederlandse straffen? Het 
is niet noodzakelijk een strafdoel dat 
het Nederlandse strafrecht openlijk 
hanteert. Toch kunnen we het er wel in 
herkennen. Sinds eind vorige eeuw is 
er sprake van een toenemende stren-

gere houding jegens gestraften. Deze 
houding valt terug te zien in zwaardere 
straffen en meer opleggingen van de 
levenslange gevangenisstraf, evenals 
de opkomst van extra beveiligde 
inrichtingen: EBI’s. In 1993 werd de 
EBI in Vught opgericht. Het is een 
inrichting voor gestraften met een 
hoog maatschappelijk risico, dan wel 
een vluchtrisico. Deze risico’s recht-
vaardigen, zo lijkt het, in ieder geval 
één specifiek strafdoel: verbanning. 
Dit betreft echter niet zozeer fysieke, 
maar geestelijke verbanning.

Geestelijke verbanning
In de EBI in Vught is er geen eetzaal, 
je eet in je cel. Gezamenlijke activitei-
ten met medegedetineerden zijn, 
anders dan binnen andere penitentiaire 
inrichtingen, praktisch uitgesloten. 
Daarnaast geldt een strak regime als 
het om bezoek van familie en vrienden 
gaat. Fysiek contact is in principe 
onmogelijk, met uitzondering van de 
mogelijkheid om bezoek een hand te 
geven bij aankomst. Al met al worden 
gestraften zoveel mogelijk gedepri-
veerd van intermenselijk contact. 

Oftewel, ze worden verbannen. 
Verbanning kent dus vele vormen, die 
verdergaan dan de fysieke verbanning 
die we bij bijvoorbeeld Papillon her-
kennen. Het creëren van afstand hoeft 
dan ook niet te betekenen dat gestraf-
ten geen deel meer kunnen uitmaken 
van de samenleving. Bastøy is hiervan 
een mooi voorbeeld. De gestraften 
bevinden zich op afstand van de rest 
van de samenleving en toch, zo lijkt 
het, wordt geestelijke verbanning voor-
komen. Voor het Nederlandse straf-
recht geldt echter het 
tegenovergestelde: niet zozeer afstand, 
maar geestelijke verbanning lijkt een al 
dan niet intentioneel strafdoel te zijn. 
Hier vormt de EBI in Vught een voor-
beeld van. Daarom is het van belang 
dat bij het opstellen van de plannen 
voor een dergelijke EBI in Zeeland aan 
de vele vormen van verbanning wordt 
gedacht, en hoe we niet alleen fysieke 
maar vooral ook geestelijke verban-
ning kunnen voorkomen. In een 
afbeelding bij het bovengenoemde 
artikel in de Provinciale Zeeuwse 

Courant valt nog een opmerking te 
lezen: ‘Gaan ze dan twintig mijl uit de 
mooie Zeeuwse kust eerst een eiland 
maken.’ De opmerking lijkt niet 
serieus te worden bedoeld, en toch: 
van een dergelijk eiland bij de kust van 
Noorwegen kunnen we nog veel leren.

(Jet Hiemstra is maatschappelijk filo-
soof en gespecialiseerd in forensische 
filosofie)

Vele vormen van verbanning

‘Niemand wil naar Zeeland, alleen criminelen 
die worden gedwongen’

Duivelseiland, de plek waar gestraften naartoe werden gestuurd om ze nogmaals te straffen.

‘Afval moet 
ook naar de 
vuilhoop... 

voor Den Haag 
is dat Zeeland.’

De gestraften 
werden niet 
langer aan 
lijfstraffen 

onderworpen, 
konden over 
het eiland 

lopen en de 
paradijselijkheid 

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

Stichting de Zijderups, Almere
Stichting DoVo, Amsterdam
Stichting Eigen Kracht Centrale, Zwolle

Dini van het Noorden

Ze zaten met z’n drieën bij de rivier. 
Job, Jacob en de rechercheur. De 
rechercheur legde een vuilniszak 
naast Job neer. ‘Met inhoud,’ zei hij. 
‘Van de dochter van mevrouw De 
Roos.’ Job hoefde niet eens te kijken 
om te weten wat er in die zak zat. 
Ze zwegen een poosje. Job en Jacob 
konden nauwelijks geloven dat ze 
zo ontspannen met een rechercheur 
bij de rivier zaten. Geen arrestatie, 
geen verhoor, gewoon daar zittend 
en denkend aan mevrouw De Roos. 
Job herinnerde zich haarscherp de 
dag dat hij haar voor het eerst had 
ontmoet. Toen zat hij hier ook bij 
de rivier, en genoot van zijn nieuwe 
bestaan na een leven van verslaving 
en detentie. Natuurlijk liep alles 
nog niet op rolletjes. Een woning, 
een baan, het ging moeizaam, maar 
hij was vol vertrouwen dat dat zou 
goedkomen. Net zoals hij ervan 
overtuigd was dat hij, als kers op de 
taart, uiteindelijk de liefde van zijn 
leven zou ontmoeten.
Nu, een jaar later, had hij inmiddels 
een baan als magazijnmedewerker en 
woonde hij in een aardig apparte-
mentje. De liefde van zijn leven was 
hij nog niet tegengekomen, maar 
volgens mevrouw De Roos was dat 
een kwestie van geduld, dus… De 
rechercheur onderbrak zijn gedachte-
gang. 'Dus hier was mevrouw De Roos 
aan het opruimen?’ vroeg hij. Job 
knikte. Hij herinnerde zich nog hoe hij 
stomverbaasd toekeek hoe zij langs de 
waterkant met een grijpstok gedeukte 
bierblikjes, milkshakebekers en andere 
rommel aan het opruimen was. Hij had 
haar gevraagd waarom ze dat deed en 
ze had hem uitgelegd dat als die troep 
niet werd weggehaald, er een flink deel 
in de rivier zou terechtkomen en uit-
eindelijk in zee. Met als gevolg veel 
schade aan de natuur. Ze vertelde over 
een orka die dagenlang had rondge-
zwommen, haar dode jong voor zich 
uitduwend. Het jong was gestikt in 
plastic. ‘Vermoord door menselijk 
onfatsoen,’ zei ze. 

Zo had hij haar dus leren kennen, een 
aardige dame op leeftijd. Later toen zij 
weg was, ontdekte hij dat ze haar 
handtas was vergeten. Hij bracht de tas 
naar het politiebureau en trof daar bij 
toeval de rechercheur die hem tijdens 
zijn vroegere leven meermalen had 
verhoord. De rechercheur kon nauwe-
lijks geloven dat Job veranderd was 
van een stelende drugsverslaafde in 
een betrouwbaar persoon met een 
gevonden tas. Uiteindelijk zette hij de 
tas bij de gevonden voorwerpen en 
beloofde Job te bellen als de eigenares 
zich had gemeld. Dat gebeurde kort 
daarna en de rechercheur was zo spor-
tief om zijn excuses aan te bieden voor 
zijn wantrouwende houding. 
Sinds die eerste ontmoeting kwamen 
Job en mevrouw De Roos elkaar vaker 
tegen. Altijd maakten ze dan een 
praatje. Hij vond haar verbazingwek-
kend. Zoals ze elke dag met haar grijp-
stok en vuilniszak blijmoedig 
andermans troep opruimde. ‘Elk 
plastic wegwerpartikel dat ik weghaal 
kan de redding betekenen van een 
dier,’ zei ze. En ze had er alle vertrou-
wen in dat in de nabije toekomst de 
plastic wegwerpcultuur verleden tijd 
zou zijn. ‘Want anders gaat de wereld 
naar de gallemiezen. En dat wil de 
mensheid vast niet.’ Job vond het mooi 
om haar zo te horen praten, maar hij 
vond haar denkwijze ook behoorlijk 
naïef.

Beroving
Op een dag werd hij gebeld door de 
rechercheur die hem vertelde dat 
mevrouw De Roos tijdens haar dage-
lijkse opruimwandeling was beroofd. 
Bij de beroving was ze gevallen en had 
haar heup gebroken. Haar dochter had 
op verzoek van haar moeder de recher-
cheur ingelicht en gevraagd of hij Job 
wilde vertellen dat ze voorlopig niet 
meer naar een park of naar de rivier 
kon komen. Er waren veel van dit 
soort berovingen de laatste tijd, zei de 
rechercheur. De straatrovers sloegen 
hun slag zodra het begon te schemeren 
en kozen alleen ouderen als 

slachtoffers. De politie wist dat het om 
drie jonge daders ging, maar was hen 
nog niet op het spoor. De beroving zat 
Job dwars. En hij was echt van slag 
toen hij van de rechercheur hoorde dat 
mevrouw De Roos was overleden. Al 
benadrukte de rechercheur dat er geen 
verband was tussen haar overlijden en 
de beroving. Ze was rustig in haar 
slaap overleden. ‘Het was blijkbaar 
haar tijd,’ zei de rechercheur.
Job nam contact op met Jacob. Jacob 
was net als Job een ex-gedetineerde. 
Hij was halverwege de zeventig. Hij 
was altijd een chronische wetsovertre-
der geweest. Maar op een gegeven 
moment was hij het steeds weer vast-
zitten zat, en ging een ander leven 
leiden. Hij hoorde Jobs verhaal over 
mevrouw De Roos en werd kwaad. 
Ouderen beroofde je niet, dat hoorde 
gewoon niet. Deze berovingen 
moesten stoppen. Ze namen een 
besluit, Job en Jacob. Ze gingen die 
straatrovers opsporen. Het vergde tijd, 
geduld en kroegbezoek. Maar dankzij 
Jacobs criminele netwerk, zijn vast-
houdendheid en vooral door het aan-
bieden van borrels, lukte het hem om 
aan informatie over de jonge straatro-
vers te komen. ‘Het kost wat, maar dan 
heb je ook wat,’ zei Jacob. 

Kerfstok
De straatrovers sloegen toe op een 
avond in het Emmapark waar Jacob 
ontspannen op een bankje zat. Ze 
hadden pech. Jacob mepte meteen met 
zijn wandelstok op de overvallers in, 
totdat een van zijn belagers een mes 
tevoorschijn trok en Jacob in zijn arm 
stak. Het bloed spoot eruit. Er kwam 
een jogger aanrennen. Hij sloeg de 
aanvaller neer, schopte het mes weg, 
en belde het alarmnummer voor een 
ambulance. En terwijl de ambulance-
broeders Jacobs wond verzorgden, ver-
dween de jogger uit het zicht. Die 
jogger hadden ze nooit kunnen trace-
ren, hoorden Job en Jacob later van de 
rechercheur. ‘Ook niet via gsm. Maar 
die jongens zijn inmiddels aangehou-
den. Ze hebben genoeg op hun 

kerfstok voor een poosje jeugddeten-
tie.’ ‘Als dat mes er niet was geweest, 
dan waren ze niet aangehouden,’ zei 
Jacob naderhand tegen Job. ‘Want aan 
verlinken doen we niet. Er waren wel 
andere manieren geweest om die 
jongens aan te pakken.’ 
Nu zaten ze met z’n drieën bij de rivier 
en dachten aan mevrouw De Roos. 
‘Een bijzondere dame,’ zei de recher-
cheur. ‘Dankzij jou heb ik haar leren 
kennen, Job. En dat was een genoegen. 
Haar dochter wilde beslist dat jij haar 
grijpstok zou krijgen. Vergeet die 
straks niet.’ Hij nam afscheid en even 
later vertrok ook Jacob. En Job nam de 

grijpstok uit de vuilniszak en liep naar 
de waterkant. Nooit was hij van plan 
geweest om andermans troep op te 
ruimen. Maar nu was dat opruimen een 
eerbetoon aan mevrouw De Roos. Het 
was een bijzondere ervaring. 
Wandelaars knikten hem vriendelijk 
toe, een scooterrijder stak goedkeurend 
een duim omhoog, en een joggende 
jonge vrouw stopte met rennen en zei: 
‘Respect!’ Ze raakten aan de praat, en 
hij vertelde over de orkamoeder en 
haar in plastic gestikt jong. Ze was 
ontzet, en ging meehelpen met oprui-
men. Ondertussen praatten ze. Over de 
natuur, het leven, het weer en zelfs 
over joggen. Want op haar vraag of hij 
ook jogde knikte hij, ja hij was sinds 
kort een jogger. Ze glimlachte. Zijn 
hart bonsde. Zou zij ‘zijn kers op de 
taart’ kunnen zijn? Ze zei dat ze het 
prachtig vond dat hij de natuur wilde 
beschermen. Hij glimlachte ook. ‘Ach, 
dat is normaal, dat is gewoon een 
kwestie van fatsoen,’ zei hij.

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

Een kwestie van fatsoen

‘Mevrouw De Roos, een bijzondere 
dame,’ zei de rechercheur.

Frans Douw

Vlissingen - Het begint natuurlijk met 
de vraag wie er precies baat bij heeft 
om een afgelegen buitengewest op 
te stuwen in de vaart der volkeren 
door er bedrijven en instellingen 
naar toe te brengen. 
Iedereen weet immers dat je bij zo 
ongeveer elke activiteit te maken 
hebt met lange reistijden en logis-
tieke uitdagingen en er is, vergele-
ken bij bijvoorbeeld Brabant en de 
Randstad, een zeer beperkte vijver 
om naar personeel en samenwer-
kingspartners te vissen.
Ambitieuze Zeeuwse politici en 
andere belanghebbenden hebben 
kennelijk gelobbyd voor werkgele-
genheid: dat is wat alle buitenregio’s 
doen. En ze hadden succes: er werd 
een marinierskazerne beloofd, maar 
de staatssecretaris die er mee werd 
opgezadeld wist vanaf het begin dat 
dit een hoofdpijndossier zou worden 
en zocht naar alternatieven. 
Justitie heeft ervaring met werkgele-
genheid in buitengewesten. 
Bijvoorbeeld met een Jeugdinrichting 
in Den Helder, vreemdelingenbewa-
ring in Ter Apel, gevangenisdorpen in 
Veenhuizen. Ik heb daar in mijn werk 
heel dichtbij gestaan en aan meege-
werkt. Bijvoorbeeld bij de 
Doggershoek in Den Helder. Waar het 
nooit gelukt is om een optimaal perso-
neelsplan te realiseren en een kwalita-
tief goede organisatie. Peperduur 
vanwege de voortdurende campagnes 
om mensen naar winderig en leeg 
Noord-Holland te krijgen en vanwege 
de lange reistijden. Personeel ver-
huisde meestal niet en kwam van ver 
naar hun werk. En wat vreselijk voor 
die kinderen en families om contact te 
onderhouden met hun geliefden op 
zo'n afgelegen plek. En wat vreselijk 
voor gedetineerden die aan hun terug-
keer in de samenleving moeten 
werken. De inrichting is gesloten zodra 
het kon en de bouwinvestering van 
zeventig miljoen euro verdampte ter 
plekke. Na een intensieve zoektocht 

naar een bestemming voor het pand 
bleek dat niemand daar in Den Helder 
wilde zitten. Den Helder is nu weer 
een plek waar je doorheen komt als je 
naar Texel wilt en waar mensen wonen 
die het daar fijn vinden en het ervoor 
over hebben om een stuk naar hun 
werk te reizen. 
Justitie is wel succesvol geweest in het 
afzonderen en wegplaatsen van 
mensen waar we echt niets meer mee 
te maken willen hebben. Die afge-
schreven worden, geen enkel aanzien 
en geen status hebben. Dat gebeurt 
vanuit een visie die ikzelf na veertig 
jaar justitie niet deel, namelijk dat 
bepaalde mensen onverbeterlijk en 
hopeloos zijn. Vanuit die opvatting 
werden asocialen en zwervers uit de 
grote steden wel naar Veenhuizen ver-
bannen, later gevolgd door langge-
strafte gedetineerden. Lees het 
Pauperparadijs van Susanne Jansen 
maar: de schade van die manier van 
met mensen omgaan wordt nog gene-
raties later gevoeld.

Gevaarlijke boeven
En kun je nog dieper zinken dan een 
vreemdeling te zijn die in Ter Apel om 
strafrechtelijke redenen wordt opgeslo-
ten? Ja, dat kan. 
We hebben het dan over de extreem 
gevaarlijke mensen die het kabinet in 
Zeeland wil plaatsen. Meestal drugs-
handelaren die levensdelicten hebben 
gepleegd en zo machtig zijn dat ze op 
andere plekken een te groot risico 
vormen. Inclusief een bunker met een 
rechtbank erin. 
Eerste vraag is, of Nederland een der-
gelijk Justitieel Complex nodig heeft. 
Het antwoord daarop is ‘nee’. We 
hebben in Nederland in de afgelopen 
tien jaar ongeveer de helft van de 
gevangenissen gesloten. Na de golf 
van gijzelingen in de negentiger jaren 
hebben we een EBI in Vught gebouwd 
en veel ervaring opgedaan. Namelijk 
dat het soms nodig is om iemand in 
een dergelijk extreem regiem op te 
sluiten. Echter, de ervaring leert dat dat 
meestal slechts tijdelijk hoeft en dat 

die behoefte heel beperkt is. 
De EBI in Vught is nog nooit geheel 
bezet geweest en staat grotendeels 
leeg. Natuurlijk is er wel een verband 
met het functioneren van de andere 
gevangenissen. Als daar een groot per-
soneelsgebrek is en de repressie en 
spanning neemt toe, dan creëer je zelf 
meer behoefte aan beveiligde plekken. 
Justitie heeft de afgelopen tien jaar 
haar uiterste best gedaan om dit te 
bewerkstelligen, maar nu wel beloofd 
enkele duizenden personeelsleden te 
gaan werven. En de beveiligde afde-
ling in Leeuwarden is niet opgericht 
omdat gedetineerden zoveel gevaarlij-
ker worden, maar vooral vanwege die 
zelfgecreëerde chaos en natuurlijk 
minister Sander Dekker voor 
Rechtsbescherming die hunkert het 
beeld van gevaarlijke boeven en een 
minister van Law and Order uit te 
stralen.
 
Vreemd verhaal 
Nee, een Justitieel Complex is niet een 
landsbelang en ook niet van de 
Zeeuwse bevolking. Het is het belang 
van landelijke politici die iets recht 
proberen te zetten en lokale politici 
met grote ambities. Het is het electo-
rale belang van Dekker en zijn vrien-
den. Het is het belang van bedrijven 
die graag een private of semi-private 
gevangenis bouwen en runnen en dat 
zijn geen Zeeuwse bedrijven. Alle toe-
levering aan het complex gebeurt ver-
volgens ook via landelijke en Europese 
aanbesteding. En de contracten die 
meestal voor 25 jaar worden afgesloten 
creëren een financieel en economisch 
belang bij het opsluiten van zoveel 
mogelijk mensen. In de VS maar ook 
elders zien we hoe ‘massincarceration’ 
ontstaat door privatisering en repres-
sieve wetgeving. 
Justitie heeft naar Omroep Zeeland 
laten weten dat de celbehoefte weer 
stijgt en men verwacht in 2023 een 
paar duizend cellen meer nodig te 
hebben. Overigens geeft men direct 
ook aan dat voorspellen heel erg moei-
lijk is. En men weet ook niet hoe het 

komt, maar stelt dat het waarschijnlijk 
door langere straffen komt. Dus er is 
niet meer criminaliteit, er is geen 
sprake van meer gedetineerden en er 
worden niet meer strafrechtzaken 
opgelost. Dat is een heel vreemd 
verhaal. 
Nederland zit immers nu al in de top 
van Noord- en West-Europa als het om 
de lengte van straffen gaat. En dan dui-
zenden plaatsen meer nodig? Die ook 
nog extra beveiligd zijn, terwijl we 
weten dat de meeste gedetineerden een 
onnodig hoog beveiligingsniveau 
zitten? En langgestraften over het alge-
meen een rustige detentieperiode 
willen doormaken en elkaar daar ook 
op aanspreken? 
Alle reden om eerst eens uit te zoeken 
waar die opsluitbehoefte vandaan 
komt. Bij de politiek, het OM en rech-
ters die die tendens volgen? Het zou 
zomaar kunnen. Wat ook kan is dat een 
investering in de jeugdzorg beter helpt 
of het niet meer vastzetten van boete-
klanten en daar met alternatieven 
werken. En als het om het soort plaat-
sen gaat dan is het misschien beter om 
een laag beveiligingsniveau, kleinscha-
liger in de regio te realiseren.
Waar heeft Zeeland wel belang bij, als 
het om Justitie gaat?
Nou, dat er recht gesproken wordt in 
zaken waar de Zeeuwen mee te maken 
hebben. Deels gewoon teruggeven wat 

allemaal weggehaald is in Zeeland. 
Grotendeels niet strafrechtelijk en als 
het wel het strafrecht betreft gaat het 
veelal over jeugd en relatief lichte 
overtredingen. Wist u dat zeventig 
procent van de gedetineerden minder 
dan drie maanden zit? 
Er zijn hele mooie manieren om de 
rechtspraak in Zeeland zelf met en 
voor de Zeeuwen te organiseren, liefst 
met zoveel mogelijk inzet van media-
tion. En wat te denken van kleinscha-
lige plekken voor Zeeuwen die een 
tijdje opgesloten moeten worden? 
Dicht bij hun kinderen en partner, dicht 
bij de instanties en gemeenten waar ze 
na de detentie weer naar terugkeren. 
Met optimale mogelijkheden om 
Zeeland zo veilig mogelijk te maken. 
Die enkele Zeeuw die zo gevaarlijk is 
dat hij daar niet berecht en gedetineerd 
kan worden, kan prima naar Vught of 
de Bunker in Amsterdam. Een extra 
Beveiligde Rechtbank bij de PI Vught 
lijkt me ook niet zo slecht. 
Gisteren fietste ik langs de PI Zwaag: 
300 cellen die leegstaan. En ik dacht 
aan de 350 miljoen die in het complex 
in Zeeland worden geinvesteerd. Het 
moet niet gekker worden met het 
omgaan met de belastingbetaler en alle 
betrokken bij het gevangeniswezen

(Frans Douw was vele jaren directeur 
van gevangenissen)

EBI in Vught is nog nooit geheel bezet geweest en staat grotendeels leeg 

Heeft Nederland een nieuw Justitieel 
Complex nodig? ‘Neen’.

‘Ach, dat is 
normaal, dat 

is gewoon een 
kwestie van 

fatsoen,’ zei hij

Jammer, maar helaas. Dat project met die jeugdinrichting in Den Helder mislukte faliekant. 
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Stichting Juradi, Heerhugowaard
Stichting Moria, Nijmegen
Stichting Profor, Amsterdam

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

Adverteren in deBonjo 
Brengt u in de bajes

Zit je vast? 
Je kunt iets doen voor 

je familie thuis!
Vraag hulp voor je partner, bezoek voor 

je ouders. Bel 0800 – 331 05 68
(gratis nummer)

geloof in herstel

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

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

Jaap van der Spek
Amsterdam - De gevangenis is in een eenzame 
plek. Overal proberen mensen te wonen met 
anderen om wie ze geven, bijvoorbeeld in 
het gezin, hun vrije tijd door te brengen met 
mensen met wie zij zich verwant voelen, 
vriendschap hebben of te werken met anderen 
met wie zij een doel delen via het werk. Alleen 
in de gevangenis kom je tussen onbekenden 
terecht, met wie je mogelijk helemaal niet op 
je gemakt voelt. Misschien is eenzaamheid 
wel één van de sterkste basis-gevoelens in de 
gevangenis. 
Straks probeer ik uit te leggen dat eenzaamheid 
tot zelfkennis kan leiden, maar het positieve 
effect moet niet worden overdreven. Toen mijn 
grootmoeder overleed, bleef mijn grootvader 
alleen achter. Bijna drie jaar lang bezocht hij 
iedere dag haar graf aan de rand van Gouda. 
Zonder haar voelde hij zich incompleet. Zijn een-
zaamheid voelde ik het sterkst wanneer mijn opa 

mij belde, nadat hij lange tijd met niemand had 
gesproken. Ik merkte dat hij lang alleen met zijn 
gedachtes was geweest. Als hij mij sprak, was 
zijn toon gejaagd. Zijn zinnen klonken warrig.
 
Masker
Ik moest aan mijn opa denken, toen een bekende 
mij belde vanuit PI Zaandam. Ik hoorde precies 
diezelfde gejaagde, warrige toon in zijn stem 
zoals bij mijn opa. Eenzaamheid kortom kan 
ervoor zorgen dat je in je denken opgesloten 
raakt. 
De bekende Duitse filosofe Hanna Arendt schreef 
eens dat eenzaamheid zich het eerst voordoet ‘als 
een permanente toestand van filosofen’. Eenzame 
mensen zijn voortdurend alleen met hun gedach-
tes, net zoals filosofen. Optimistisch bekeken kun 
je zeggen: er is geen betere plek om filosofen te 
ontmoeten, dan in een gevangenis met grote 
eenzaamheid. 

Filosoferen kun je zien als denken over je 
denken. Gedachtes doen vaak maar wat, maar je 
kunt altijd wel wat van je gedachtes vinden. In de 
gevangenis ben je daarnaast ook afgesneden van 
het normale sociale leven. Het sociale leven is 
iets moois, maar ook ingewikkeld: iedereen 
speelt er vaak een (sociaal-wenselijke) rol. Het 
woord persoon komt van de Latijnse term 
persona, wat masker betekent. In dat normale, 
sociale leven wissel je continue van masker. Als 
vader draag ik een ander masker dan op mijn 
werk. Als docent spreek ik anders met mijn leer-
lingen dan met mijn ouders. Voor iedere gebeur-
tenis speel ik nét een andere rol en draag ik nét 
een ander masker. 
Wanneer ik eenzaam ben, ben ik meestal alleen. 
Mijn maskers liggen dan ongebruikt voor mijn 
neus. Op zo’n moment kun je jezelf afvragen of 
je tevreden bent met dat stapeltje maskers. Passen 
ze je wel, of draag je ze alleen maar omdat je je 
daartoe gedwongen voelt? 

Woeste zee
Je kunt als je alleen bent je publieke persoon 
tegen het licht houden en verkennen, bijvoor-
beeld door je rollen rustig te beschrijven: hoeveel 
verschillende maskers draag ik in het dagelijkse 
leven? Passen al die maskers mij allemaal net zo 
goed? 
Met geluk leidt zulk zelfonderzoek tot acceptatie 
en begin je jezelf thuis te voelen binnen de 
grenzen van jezelf. Het Engelse woord alone is 
afgeleid van all-one. Je bent geheel-één met 
jezelf. Je hebt aan jezelf genoeg, omdat je tevre-
den bent met wat je aantreft. Maar net zo vaak 
leidt zelfonderzoek tot ontmaskering: je blijkt 
ontevreden met sommige van jouw maskers, 
waardoor je kunt besluiten ze niet meer op te 
zetten. 
Het zal wel een uitdaging zijn om het door een-
zaamheid aangewakkerde gefilosofeer over jezelf 
niet te laten omslaan in gepieker. Als je piekert, 
denk je niet meer over je denken, maar word je 
door je eigen gedachtes meegesleurd, zoals een 
klein schip dat stuurloos ronddobbert op een 
woeste zee. Wie piekert staat niet boven zijn 
gedachtes, maar staat er middenin. Schrijf dan 
rustig je ronddraaiende gedachtes op. Het helpt. 
Je kunt ook eenzaam zijn te midden van anderen, 
bijvoorbeeld omdat je niemand vinden kunt met 
wie je je vertrouwd voelt. Deze eenzaamheid is 
nóg taaier dan de eenzaamheid die ontstaat 
wanneer je alleen bent. Deze eenzaamheid-te 
midden-van-anderen begint niet wanneer de 

celdeur zich sluit, maar ontstaat wanneer de deur 
zich (naar anderen) opent. Misschien troost de 
gedachte dat bijna iedereen in de gevangenis dit 
gevoel wel kent. En niet alleen de gedetineerden 

trouwens. Als eenzaamheid écht aanzet tot filoso-
feren, zoals de Duitse Hanna Arendt beweerde, 
ben je ieder geval omringd met de mogelijkheid 
tot een goed gesprek. 

Kan je iets leren door eenzaamheid?

Misschien is eenzaamheid wel één van de 
sterkste basis-gevoelens in de gevangenis. 

Als je piekert word je door je eigen gedachtes meegesleurd (Foto: Paul Grijpma).

Eenzaamheid kan 
ervoor zorgen dat 

je in je denken 
opgesloten raakt

(Jaap van der Spek is politiek filosoof en directeur van Stichting Young in Prison. 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.)

Bewijs mogelijk onrechtmatig verkregen

De data van EncroChat..., verboden vruchten?
David Penn

Den Haag - ‘Aardschok voor georganiseerde misdaad’, luidde 
de kop van het persbericht van 2 juli jl. van het Openbaar 
Ministerie, nadat bekend was geworden dat er meer dan 
twintig miljoen onderschepte chatberichten van crimine-
len voor een belangrijk deel live meegelezen zouden zijn. 
Waarschijnlijk is er een softwareapplicatie (malware) geplaatst 
bij de servers van EncroChat waardoor berichten zijn meegele-
zen, vóórdat deze door versleuteling voor derden onleesbaar 
werden gemaakt. Na versleuteling zou het ontcijferen van de 
data een zware klus zijn geworden. Al lukte dat nog wel met 
de data van het bedrijf Ennetcom die in 2016 door Justitie was 
veiliggesteld. 
Het plaatsen van malware waarmee een geautomatiseerd werk 
wordt binnengedrongen, wordt ook wel ‘hacken’ genoemd. Een 
bevel om te hacken kan pas door de officier van justitie worden 
gegeven na een voorafgaande machtiging van de rechter-commis-
saris. Dit vereiste van een voorafgaande rechterlijke toetsing 
beoogt de burger bescherming te bieden tegen willekeurige inmen-
ging door de overheid in zijn privéleven. Het recht op vertrouwe-
lijke communicatie wordt beschermd door artikel 8 van het 
Europees Verdrag van de rechten van de Mens (EVRM) en artikel 
13 van de Grondwet. 

‘Gamechanger’
Zo moet duidelijk vaststaan van welk misdrijf iemand wordt ver-
dacht èn welke feiten en omstandigheden ten grondslag liggen aan 
deze verdenking. Ook dient te worden aangegeven hoe lang het 
onderzoek zal gaan duren en dient het geautomatiseerde werk in 
voldoende mate identificeerbaar te zijn. Ook het technisch hulp-
middel, bijvoorbeeld de malware, dient nauwkeurig omschreven te 
worden, zodat de inzet van de bevoegdheid zo goed mogelijk kan 
worden gecontroleerd. 
Bij de inzet van opsporingsmethoden in het geval van EncroChat, 
lijkt het helemaal anders te zijn gegaan. In plaats van bij een 
bepaalde verdachte malware te plaatsen zijn politie en justitie nu 
bij een server binnengedrongen met tienduizenden gebruikers. Een 
‘gamechanger’ noemt het Openbaar Ministerie deze werkwijze. 
Op de door politie en justitie belegde persconferentie brengen zij 
naar voren: ‘Normaal is het zo dat we in een zaak op zoek zijn 

naar bewijs. Dat hebben we nu helemaal omgedraaid. Al ons 
bewijs zoekt nu naar een zaak. Ik ben ervan overtuigd dat er nog 
vele aanhoudingen zullen volgen.’ 
Dat klinkt niet alsof politie en justitie zich hebben gehouden aan 
de strenge voorwaarden die aan hacken worden gesteld om burger-
rechten te beschermen. 

Onrechtmatig 
EncroChat was ook in gebruik bij personen die niet werden ver-
dacht van strafbare feiten, maar die nu wel zijn gehackt. 
Politie en justitie stellen zich op het standpunt dat er sprake is van 
een toelaatbare inmenging van het privéleven, gelet op de ernst 
van de opgespoorde misdrijven en de onmogelijkheid om de 

gevonden informatie op een andere manier te achterhalen. Daarbij 
mag echter niet over het hoofd worden gezien dat veel misdrijven 
kennelijk niet bekend waren, voordat de inbreuken op de persoon-
lijke levenssfeer plaatsvonden. Ook kan bediscussieerd worden of 
bepaalde misdrijven niet op een andere manier opgelost hadden 
kunnen worden. Het bewijs is mogelijk onrechtmatig verkregen. 
In veel gevallen heeft de hack alleen startinformatie opgeleverd. 
Dit is informatie die aanleiding geeft om bepaalde personen als 
verdachte aan te merken. Daardoor kan weer gebruik gemaakt 
worden van bepaalde bijzondere opsporingsbevoegdheden zoals 
observeren, huiszoekingen en dergelijke. Maar wat nu als die start-
informatie onrechtmatig verkregen is? In de Nederlandse recht-
spraak leidt onrechtmatig verkregen startinformatie niet snel tot 
bewijsuitsluiting (via de verboden vruchtenleer). Maar de wijze 
waarop hier aan de startinformatie is gekomen, kan alleen al met 
het oog op strafvermindering interessant zijn om tot de bodem te 
onderzoeken. 

Legale doeleinden
In het hele onderzoek zal de vraag of EncroChat zich daadwerke-
lijk op de criminele markt richtte, ook een voorname rol kunnen 
spelen. Dat is immers de reden waarom politie en justitie deze 
operatie aangedurfd hebben. Volgens het OM zou er ‘geen zicht’ 
zijn op legale gebruikers van EncroChat, maar dat betekent niet 
dat ze er niet zijn. Als er andere zoektermen zouden worden inge-
voerd, zouden legale gebruikers alsnog in beeld kunnen komen. 
Maar dergelijk onderzoek is niet zonder meer toelaatbaar, omdat 
het de privésfeer van de betrokkenen raakt. Wellicht biedt contra-
onderzoek door de verdediging hier soelaas. 
Volgens eigen zeggen heeft het bedrijf de software ontwikkeld 
voor beroemdheden die bang waren dat hun telefoon gehackt zou 
kunnen worden. Er zijn tal van niet-criminele redenen te bedenken 
om van een goed beveiligd toestel of dienst gebruik te willen 
maken. Als aan het licht komt dat een belangrijk deel van de 
gebruikers de service voor legale doeleinden gebruikte, komt de 
rechtmatigheid van de hack ook daarom onder druk te staan. De 
proportionaliteit van deze hack zal dan niet meer zo vanzelfspre-
kend zijn, als het Openbaar Ministerie ons wil doen geloven. 

(David Penn is advocaat in Den Haag en Maastricht) 

Een ‘gamechanger’ noemt 
het Openbaar Ministerie 

deze werkwijze

Politie en justitie blij met succesvolle EncroChat-hack 
David Penn: 'Met de EncroChat zijn ook niet-criminelen gehackt'.

Den Haag - Hoe moet je als advocaat 
een verdachte verdedigen? Dat is 
gans geen eenvoudige zaak. Dat 
blijkt ook uit een scala aan inge-
zonden 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 eenvou-
diger geworden.
Soms echter krijgt een advocaat toe-
stemming 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.

Fundamenteel recht
Maar ja, hoe moet het dan als je de 
zitting wilt bijwonen waar je recht op 
hebt. De traditionele routering van 
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 honore-
ren. Het is immers het fundamentele 
recht van een verdachte op de zitting 
aanwezig te zijn. Zonder die aanwezig-
heid lukt het niet zoals onder meer 
Frank van Ardenne in de Volkskrant 
schreef, om jezelf optimaal te verdedi-
gen. 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 gebruike-
lijke gang van zaken worden: er kleven 
rechtstatelijke bezwaren aan’.

(Bron: de Volkskrant)
Zie ook pagina 20 en 21

Videoverbindingen mogen niet de gebruikelijke gang van zaken worden

Rechten van verdachten worden met voeten getreden
Van de redactie
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Stidag, Zwolle
Straat Consulaat, Den Haag
Surant bezoekersgroep, Almere

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

Adverteren in deBonjo 
brengt u in de bajes

Jaap Brandligt 

Haarlemmerliede - Jan Boer van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) en ik waren laatst 
bij de Stichting Herstelling. In Haarlemmerliede 
of all places. De Stichting Herstelling bestaat 
vanaf 1997. Jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt of jongens dan wel meisjes die 
bijvoorbeeld horen tot de zogeheten Top 600 
van Amsterdam – een initiatief nog van wijlen 
Eberhard van der Laan in 2012 – worden er 
voor allerlei herstelwerkzaamheden aan het 
werk gezet. Ze werken aan de zogeheten 
Stelling van Amsterdam, een scala aan forten 
en fortificaties rond Amsterdam. Net als de 
Hollandse waterlinie, een linie die ons moest 
beschermen tegen boze buitenlandse heersers 
die Nederland wilden veroveren. Herinneringen 
uit lang vervlogen tijden.
Jongeren dus – veelal na detentie – die weer een 
plek moeten vinden in de samenleving. Ik sprak 
daar bij de stichting met Yoeri van der Lugt en 
John Buwalda. Ik was er natuurlijk niet voor 
niks, want ze hebben voor ex-gedetineerden wat 
in de aanbieding dat – zeker op het eerste gezicht 
– aantrekkelijk is. Min of meer gedwongen 
tewerkstelling roept bij de tewerkgestelden dik-
wijls een tegenreactie op. ‘We kregen ze niet aan 
het werk’, hoorde ik. ‘Ze zijn soms tegen hun 
eigen belang in, niet gemotiveerd’. Sommigen 
passen ook niet bij iedere werkgever. Er is soms 
terugval in gedrag. Heel herkenbare verschijnse-
len, zeker bij Top 600-types (kleine criminelen). 

Bij Yoeri en John komen twee vaardigheden bij 
elkaar. Ze zijn beiden duiker. John is beroepsdui-
ker en Yoeri is instructeur sportduiker. Zou het 
niet aanlokkelijk zijn om ex-gedetineerden die 
soms moeilijk in een stramien passen, een oplei-
ding tot beroepsduiker aan te bieden? Voor hen 
was de vraag stellen hem ook beantwoorden. En 

dus bedachten ze een all-in-traject duiken, waar 
je aan kunt beginnen in je PP. Het aanbod tot de 
duikopleiding komt er al in de re-integratie 
Centra, de RIC’s. Daar vindt ook een eerste 
selectie plaats. Die een vervolg krijgt op het Fort 
Penningsveer, het fort waar ik beide mannen ont-
moette. Aan beroepsduikers worden hoge eisen 
gesteld. Beroepsduiker word je niet zomaar en is 
ook niet voor iedereen weggelegd. Op het fort is 
een zogeheten testweek, waarin wordt nagegaan 
of de fysieke en mentale gesteldheid van de 
mannen duiken toelaat en of ze niet in paniek 
raken als ze onder water zijn. Als ze daar 

doorheen komen volgt er een uitgebreide medi-
sche duikkeuring en krijgen ze in Enkhuizen een 
opleiding van vijf weken. Daar leren ze echt 
grondig duiken.

Netwerk
Het is toch een elite-situatie. Al is het maar 
doordat een groep die aan het leren gaat maxi-
maal zes mensen groot is en de opleiding erg 
kostbaar is. En die bestaat dan niet alleen uit onze 
PP’ers, er zijn ook anderen bij. Zo snijdt het mes 
aan meer kanten, wordt me verteld: er wordt 
duiken geleerd en er ontstaat een netwerk van 

bedrijven en mensen waar ze veelal als zzp-er 
aan het werk komen. Tot nu toe is het succesvol. 
Twee mannen hebben inmiddels een arbeidsover-
eenkomst gekregen en zijn in binnen- en buiten-
land aan het werk bij een duikbedrijf. Wellicht 
een beetje een bottleneck is dat aanmelden voor 
de cursus via de casemanagers moet verlopen. 
Jan Boer verzekert dat dat goed loopt, ook al 
omdat er sprake is van zogeheten senior casema-
nagers. Er is maar plaats van zes cursisten per 
jaar. Het project wordt uitgevoerd bij vijf 
bajesen. Van Alphen aan den Rijn tot en met 
Heerhugowaard.

Van de redactie 

Den Haag - Recidive onder de groep jongvolwassenen, berecht 
volgens het jeugdstrafrecht, is niet gering. Dat is een van 
de eerste resultaten van een haalbaarheidsonderzoek het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum 
(WODC) waarin is onderzocht hoe een recidivemeting onder 
minderjarigen, berecht volgens het volwassenenstrafrecht en 
jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstrafrecht, vorm 
kan worden gegeven. 
Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht in werking getreden. 
Hierdoor is een flexibele toepassing van het jeugd- en volwasse-
nenstrafrecht voor personen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar moge-
lijk. De keuze voor jeugd- of volwassenenstrafrecht is afhankelijk 

van de persoon van de dader en de omstandigheden van het straf-
bare feit. De mate waarin minderjarigen berecht volgens het vol-
wassenenstrafrecht en jongvolwassenen berecht volgens het 
jeugdstrafrecht recidiveren, was tot nu toe onbekend.

Recidivegevoelige groep 
Uit het haalbaarheidsonderzoek wordt duidelijk dat het niet haal-
baar is om de recidive van de groep minderjarigen, berecht volgens 
het volwassenenstrafrecht, betrouwbaar te meten vanwege de zeer 
lage onderzoekaantallen. Het wordt wel haalbaar geacht om de 
recidive van jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstrafrecht, 
te meten. De recidivemeting laat zien dat de recidive onder 

jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstrafrecht, in de jaren 
2014, 2015 en 2016 niet gering is. De kans op recidive ligt na één 
jaar rond de veertig procent en na drie jaar ligt deze in alle drie de 
onderzochte jaren boven de 55 procent. De recidive van jongvol-
wassenen, berecht volgens het jeugdstrafrecht, ligt hoger dan de 
recidive van alle jongvolwassenen. Dit is echter niet verwonderlijk 
aangezien de groep jongvolwassenen, berecht volgens het jeugd-
strafrecht, een relatief zware, recidivegevoelige groep daders 
betreft.

(Bron: WODC)

Arthur van der Biezen 

‘s-Hertogenbosch/Den Haag - Is de 
Mr. Big Methode een ontoelaatbare 
undercoveroperatie? Over die speci-
fieke vraag heeft de Hoge Raad der 
Nederlanden helaas géén uitsluitsel 
gegeven in haar recente uitspraak. 
Volgens de Hoge Raad hangt het van 
de omstandigheden van het individu-
ele geval af of de tijdens zo’n under-
coveroperatie verkregen verklaring 
tot bewijs mag dienen.
In een jaren lopende undercoveropera-
tie hebben opsporingsambtenaren 
cliënt betrokken bij hun fictieve al dan 
niet legale beveiligingsbedrijf om zo 
een vertrouwensband op te bouwen. 

Voorwaarde om in dienst te komen 
was dat verdachte openheid van zaken 
zou geven omtrent verdenking inzake 
betrokkenheid bij de dood van zijn 
vrouw. Cliënt, die net ontslagen was en 
met flinke (belasting-) schulden 
kampte, bleef echter iedere betrokken-
heid bij het overlijden van zijn vrouw 
ontkennen. Toen bleek dat hij financi-
eel ten onder zou gaan zou hij gezegd 
hebben dat hij de moord gepleegd zou 
hebben. Althans dat valt te lezen in de 
summiere processen-verbaal die de 
undercovers hebben opgetekend van 

de gesprekken met cliënt.  Opzettelijk, 
om de methodiek geheim te houden, 
ontbreken audio- en/of video opnames 
van de undercoveroperatie.  
Simpelweg omdat men daarvoor 
gekozen heeft.  Voor de beoordeling 
van de vraag ‘of de verklaring niet is 
verkregen in strijd met zijn verkla-
ringsvrijheid’ is voor de Hoge Raad 
het verloop van het opsporingstraject 
van belang. En dat geldt ook voor de 
door de verdachte ingenomen pro-
ceshouding met betrekking tot de ver-
denking en de mate van (psychische) 
druk die in het traject op de verdachte 
is uitgeoefend. Ook belangrijk acht de 
Hoge Raad de mate en de wijze van 
binnen dat traject toegepaste mislei-
ding van de verdachte en de bemoeie-
nis die opsporingsambtenaren hebben 
gehad met de inhoud van (wezenlijke 
onderdelen van) de door de verdachte 
afgelegde verklaring.
 
Stuitend
Om al deze vragen goed te kunnen 
beantwoorden dient er volgens de 
Hoge Raad sprake te zijn van een 
‘nauwkeurige verslaglegging’. En in 
de zaak van de ‘Kaatsheuvelse moord’ 
is tijdens uitvoerige verhoren van de 

undercovers gebleken dat zéér veel 
juist niet is opgeschreven ter bescher-
ming van de undercover technieken.  
Alle elementen die cliënt op financieel 
vlak dienden te overtuigen zijn syste-
matisch uit de verslagen gelaten. Géén 
opsomming van peperdure auto’s, géén 
weergave van de voorgespiegelde 
levensstijl. Nee, niets van dat alles. 
Opvallend tijdens de verhoren was 
verder het complete gebrek aan geheu-
gen bij de verbalisanten. Bijna op géén 
enkele inhoudelijke vraag kwam een 
helder en gedetailleerd antwoord. Vage 
uitspraken gevolgd door een chronisch 
gebrek aan herinnering kenmerkte de 
verhoren.  Ronduit een stuitende verto-
ning. En dan moet het oordelende 
college het doen met summiere en 
onvolledige verslagen. De Hoge Raad 
overweegt dan ook op dit punt terecht 
dat het de voorkeur verdient de com-
municatie auditief of audiovisueel vast 
te leggen. Als dat allemaal niet is 
gebeurd, zoals in de zaak van de 
Kaatsheuvelse moord het geval is, zal 
het Hof moeten onderzoeken of de ver-
slaglegging deugdelijk is. En als daar 
sprake van is dan dient op basis van 
die verslagen gekeken te worden of er 
géén ontoelaatbare druk op verdachte 

gezet is om tot een bekennende verkla-
ring te komen. Allemaal vragen die 
beantwoord moeten gaan worden wil 
er sprake kunnen zijn van een 
veroordeling

Valse bekentenissen
In Canada, waar de discutabele Mr Big 
methode is ontwikkeld en vaker is toe-
gepast, is gebleken dat het risico op 
‘valse en uitgelokte bekentenissen’ bij 
deze methode groot is. Meerdere 
gedragsdeskundigen hebben zich in de 
loop der jaren inmiddels uitgesproken 
tegen de gehanteerde methode. 
Geconcludeerd wordt dat Mr Big ope-
raties kunnen uitmonden in misbruik 
van macht en dat de feitenrechter een 
onderbouwde bewering van de kant 
van verdachte nauwkeurig dient te 
onderzoeken. Omdat in de gehanteerde 
methode het ‘misbruik maken van een 
kwetsbare positie van verdachte ‘ een 
risico factor vormt waardoor valse 
bekentenissen kunnen worden afge-
legd, zijn door de Canadese rechter 
eisen gesteld aan de toelaatbaarheid 
van het door deze methode verkregen 
(bewijs-) materiaal. Uitgangspunt is 
dat een bekentenis verkregen door de 
Mr Big methode in beginsel 

gewantrouwd moet worden en niet 
zomaar bruikbaar is als bewijs. 
Uitgangspunt is dus dat het in principe 
niet toelaatbaar voor bewijs is. Echter 
daar is één uitzondering op. Wanneer 
de overheid aantoont dat de bewijs-
waarde zwaarder weegt dan het gevaar 
voor vooringenomenheid kan de ver-
klaring tot bewijs dienen. Concreet 
betekent dat dat in gevallen waarbij de 
bekentenis nieuwe en unieke daderin-
formatie bevat, welke aanleiding geeft 
tot nader onderzoek, de verklaring als 
bewijs gehanteerd kan worden. ‘Niet 
bruikbaar…, tenzij...’, is de 
redenering. 
 De Hoge Raad heeft inmiddels in 
twee zaken waarin de Mr Big methode 
is toepast, geoordeeld dat de veroorde-
lingen niet in stand kunnen blijven en 
dat het gerechtshof zich opnieuw over 
de zaken zal moeten buigen. De vraag 
is nu welk toetsingskader door het Hof 
gehanteerd zal gaan worden en of het 
Hof de processen-verbaal voldoende 
accuraat achtten om de voornoemde 
vragen te kunnen gaan beantwoorden. 
Wordt vervolgt… 

(Arthur van der Biezen is 
Strafrechtadvocaat.) 

Beroepsduiker word je niet zomaar

Leren duiken bij Herstelling

In Enkhuizen leren 
ze echt duiken

Aan beroepsduikers worden hoge eisen gesteld. Oefenbad in Enkhuizen.

In onze februari-editie schreef Arthur van der Biezen over de Mr. Big methode, ‘een verwerpelijke undercovermethode.’ Hier deel 2. 

Ronduit stuitende vertoning. 

Conclusie: Mr Big operaties kunnen uitmonden 
in misbruik van macht

Hoge Raad geeft geen uitsluitsel (Foto: Paul Grijpma). Arthur van der Biezen: ‘Big Brother methode ontoelaatbaar?’

Opvallend tijdens 
de verhoren 

was verder het 
complete gebrek 
aan geheugen bij 
de verbalisanten

Recidive onder jonge volwassenen niet gering
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Den Haag/Amsterdam - 'Crisismaatregel of 
een Blijvertje?' Onder deze titel stond een 
optimistisch verhaal in DJIzien een publicatie 
van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het 
gaat over telehoren en het is vooral een opti-
mistisch verhaal vanuit de gevangenissen. ‘Een 
mooi project’, noemt Erik de Borst, directeur 
van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) 
het. Dankzij de coronacrisis neemt telehoren 
eindelijk een vlucht. Nu het probleem van de 
techniek nog. Telehoren zou tot de verdiensten 
van de corona-crisis horen. Houden zo, is dan 
het motto. Net als teleleren op de middel-
bare scholen, universiteiten en hogescholen. 
Inmiddels weten we dat de winst daarvan mini-
maal is en dat er meer sprake is van verlies dan 
van winst. Ze waren er opeens. De beeldverbin-
dingen tussen rechtbank en justitiële inrichting. 
‘In korte tijd zijn we van vijftien installaties 
voor telehoren naar vijfenvijftig installaties 
gegaan,’ aldus De Borst. ‘We kregen immers 
de opdracht om bewegingen van binnen naar 
buiten en andersom zoveel mogelijk te beper-
ken. Telehoren is dan in een aantal gevallen 
een uitstekend alternatief.’

Al begin april van dit jaar ging DV&O namens 
DJI om de tafel met het OM en de Raad voor de 
Rechtspraak om te bespreken welke faciliteiten er 

al waren en hoe deze benut konden worden voor 
welk type zittingen. 
‘Dat overleg is er tot de dag van vandaag. Want 
om dit goed te laten verlopen is de medewerking 
van alle partijen nodig. Sterker nog: dit had nooit 
gekund als we het niet gezamenlijk hadden 
gedaan,’ zo zegt DV&O. Dat beaamt Olav 
Welling, directeur van het landelijk bureau van de 
Raad voor de rechtspraak. ‘In heel korte tijd 
hebben we gezamenlijk grote stappen gezet. De 
beginfase was echt wel lastig. De bestuurlijke wil 
om de rechtsgang te waarborgen was heel groot, 
maar er waren simpelweg veel mensen bij betrok-
ken die nog weinig ervaring hadden met teleho-
ren. Die ervaring is er inmiddels. En er blijven 
nog diverse stappen te zetten, maar de basis 
staat.’ Inmiddels wordt wekelijks een behoorlijk 
groot aantal zaken via telehoren gedaan. ‘We zijn 
begonnen met 276, maar inmiddels zijn er ruim 
400 rechtszaken per week. Dat scheelt dus 800 
vervoersbewegingen’, vertelt De Borst. 

Het werkt goed
Dat zijn allerlei zittingen: van de raadkamer 
gevangenhouding, de vreemdelingenkamer en 
jeugdzittingen. De Borst vindt dat een goede 
zaak. Maar is dat ook zo? Is dat ook zo uit het 
standpunt van de gedetineerde en van zijn advo-
caat? Bij DV&O weten ze het wel. ‘Op een 
bepaalde manier is telehoren veel humaner voor 
de justitiabele. Voorheen zaten wij als DV&O 
hele dagen op de weg om mensen van en naar de 
gerechten te brengen. Soms gaat het om een 
simpele beschikking, bijvoorbeeld de verlenging 
van een titel in de forensische zorg. En dan 
moeten wij de justitiabele naar een rechtbank 
brengen, soms wel twee uur verderop, waar hij 
vaak nog een uur moet wachten tot de zitting 
begint. Die zitting duurt vaak maar twintig 
minuten, waarna de justitiabele weer een uur 
moet wachten tot hij weer weg kan en dan moet 
hij nog twee uur terugrijden. Dan ben je een hele 
dag onderweg met zo iemand. Met telehoren 
wordt hij kort van tevoren van cel gehaald. Dat is 
voor iedereen prettiger, niet in de laatste plaats 
voor de justitiabele.’ Dat beaamt Welling: ‘Ik 
denk dat het goed werkt voor bijvoorbeeld ver-
dachten met een psychiatrische achtergrond die 
gebaat zijn bij structuur.’

Verbeterpunten 
Uit de hoek van de advocaten hoorden we ook 
wel andere geluiden. De advocatuur was aanvan-
kelijk behoorlijk sceptisch over het telehoren en 
nog steeds is er uit die hoek kritiek te horen. 
Maar ook bij de advocatuur dringt inmiddels door 
dat telehoren veel kansen biedt. Dat is waar – 
zeker ten dele – blijkt uit een artikel in Advocaten 
Magazine. Onder het veelzeggende kopje rechts-
bijstand op afstand: ‘suboptimaal’ geeft inderdaad 
een aantal advocaten genuanceerd commentaar. 
Strafrechtadvocaat Jorrit de Vries (Lexx 
Leeuwarden Advocaten) verleende – het is een 
voorbeeld – via telehoren rechtsbijstand, tijdens 
een voorgeleiding. Hij deed dat vanuit huis via 
een telefoonverbinding. Zijn cliënt zat op het 
politiebureau en was via een videoverbinding met 
de rechter-commissaris en griffier op de recht-
bank in Leeuwarden verbonden. De rechter 
besliste dat de verdachte nog veertien dagen 
langer vast moet blijven zitten. Binnen veertien 
dagen moet er een raadkamer naar de zaak kijken. 
De Vries ervoer het verloop van deze zitting als 
positief. ‘Bijstand via een telefoonverbinding is 
niet de meest ideale manier, maar voor the time 
being is het een goede oplossing. Contact is snel 
te leggen en je hebt geen reistijd. Persoonlijk 
contact heeft de voorkeur’. Verbeterpunten ziet 
De Vries wel. Hij geeft er de voorkeur aan om via 
een videoverbinding in plaats van telefoonverbin-
ding bij zittingen aanwezig te zijn. En voor 

Non-verbale contact heel belangrijk

Telehoren neemt een vlucht

zittingen waarbij de zaak inhoudelijk wordt 
behandeld, denkt De Vries dat de rechter zijn 
cliënt beter in levenden lijve kan zien. ‘Als de 
rechter zich echt moet buigen over bewijs, het 
wegen van bewijs, tot een kwalificatie en straf-
maat moet komen, is het non-verbale contact heel 
belangrijk.’ 

‘Suboptimaal’
Strafrechtadvocaat Robert Malewicz (Cleerdin & 
Hamer Advocaten, Amsterdam) had een voorge-
leiding bij de rechter-commissaris in Leeuwarden. 
De verdachte zat vast wegens verdenking van 
betrokkenheid bij een criminele organisatie en 
witwassen. Malewicz: ‘Ik vanuit mijn studeerka-
mer thuis, met een belverbinding. De tolk zat ook 
thuis en belde in. We stonden allebei op de 
speaker. De rechter-commissaris zat met de grif-
fier bij de rechtbank. Met de gedetineerde op het 
politiebureau in Leeuwarden was vanuit de recht-
bank een videoverbinding gemaakt.’Malewicz: ‘Ik 
denk dat mijn fysieke aanwezigheid in dit geval 
geen verschil had gemaakt. Het was een vrij tech-
nisch verhaal dat je ook op papier goed kunt 
bepleiten.’ De raadkamer, waarin over veertien 
dagen wordt beslist over het al dan niet voortzet-
ten van de hechtenis, zal zich ook op afstand vol-
trekken. ‘Naarmate de tijd vordert, wordt de zaak 
steeds inhoudelijker. Op afstand mis je dan wel 
het debat met de rechters en de officier van justi-
tie. En je kunt de non-verbale situatie niet goed 

waarnemen. Malewicz bestempelt de zitting met 
video- en telefoonverbinding als ‘suboptimaal’. 
‘Papier vervlakt, qua emotie, maar ook qua 
indrukken. Voor de waarheidsvinding is het ook 
beter als de rechter de cliënt kan zien.’
 
‘Fouten maken mag, oplossen moet’
Telehoren maakt het mogelijk om vanuit het 
noorden van het land een cliënt in Zeeland bij te 
staan tijdens politieverhoor. Strafrechtadvocaat 
Erik Stoeten (Anker & Anker strafrechtadvocaten, 
Leeuwarden) deed dat. Hij stond een verdachte 
van diefstal tijdens een politieverhoor in 
Middelburg bij. ‘Ik had een voorkeursmelding in 
Middelburg, een heel eind weg. Doordat rechtsbij-
stand tijdens politieverhoor nu telefonisch plaats-

vindt, hoefde ik geen waarnemer te vragen.’ 
Voorafgaand aan het verhoor had Stoeten contact 
met zijn cliënt. ‘Dat was goed georganiseerd. De 
cliënt belde vanuit een aparte kamer uit het poli-
tiebureau. We konden in vertrouwen met elkaar 
spreken.’ Die vertrouwelijkheid van telefoonver-
bindingen tussen advocaat en cliënt is cruciaal, 
benadrukt Esther van den Bosch, beleidsadviseur 
van de Nederlandse orde van advocaten. En: het 
hangt van de zaak, de ernst van het delict, en of 
verdachte en advocaat elkaar kennen af, of het 
wenselijk is of niet.’ Het is evident dat DJI verder 
wil met telehoren. De Borst: ‘We zijn alle gerech-
ten en inrichtingen langs geweest om te kijken 
waar het proces eventueel stroef loopt. We hebben 

gezien dat techniek niet de bottleneck is. Als het 
soms niet goed loopt, heeft dat vrijwel altijd te 
maken met logistiek en organisatie. Dan is er bij-
voorbeeld geen contactpersoon in een inrichting 
of bij de rechtbank, of dan is er niemand aange-
wezen om te zorgen voor goed licht en geluid. 
Soms is de klacht dat van een van de deelnemers 
aan het telehoren alleen de buik te zien is en geen 
gezicht. Dat is een kwestie van goed neerzetten. 
Dat zijn allemaal zaken waar we redelijk eenvou-
dig een slag kunnen maken.’ Mijn insteek is: 
fouten maken mag, oplossen moet.’ 

‘Rechtbankje doen
Welling van de Raad voor de rechtspraak ver-
wacht dat telehoren een toekomst heeft, ook na de 
coronacrisis. ‘Of het aantal zaken uiteindelijk op 
hetzelfde niveau komt als midden in de lockdown-
fase weet ik niet, maar telehoren zal zeker toene-
men ten opzichte van voor de crisis. In sommige 
gevallen heeft telehoren zelfs mijn voorkeur. De 
echt ingewikkelde, inhoudelijke zaken waarbij 
veel mensen betrokken zijn, worden inmiddels 
weer wat meer fysiek in de gerechten gedaan, 
maar er zijn genoeg zittingen die juist geschikt 
zijn voor behandeling via telehoren, zoals pro for-
mazittingen en zittingen van de raadkamer. Ook 
doen we sinds begin juni zaken uit het vreemde-
lingenrecht online.’ De Borst: ‘Dat fysieke zittin-
gen onder voorwaarden inmiddels weer mogelijk 
zijn, heeft niet geleid tot een grote daling in het 
aantal zittingen via telehoren. Voor mij is dat het 
bewijs dat men de voordelen ervan heeft ervaren. 
En dat is een mooie bevestiging van iets waar ik 
al jarenlang mee bezig ben!’ De vraag is wat 
gedetineerden van deze vorm van ‘rechtbankje 
doen’, vinden. Ja, het reizen met DV&O is er niet. 
Dat scheelt wel een hoop ellende, maar je kunt je 
ook voorstellen dat dat beter wordt georganiseerd 
dan veelal het geval is. Maar de kwestie is of je 
kans op een faire rechtszitting beter wordt als je 
lijfelijk aanwezig bent. En hoe speel je een goed 
samenspel met je advocaat. We hebben zo het een 
en ander gehoord wat advocaten en zeker DJI 
ervan vinden. Nu de gedetineerden nog. We 
kunnen hen niet bellen, maar zijn wel vreselijk 
benieuwd naar wat zij van deze moderniteit 
vinden.

(Bronnen: DJIZien en Advocaten Magazine)

 ‘We zijn begonnen 
met 276, maar 

inmiddels zijn er ruim 
400 rechtszaken per 
week. Dat scheelt 
dus 800 vervoers 

bewegingen’

Maar de kwestie is of 
je kans op een faire 
rechtszitting beter 
wordt als je lijfelijk 

aanwezig bent.

dankzij coronacrisis
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Jaap Brandligt 

Groningen - Dat het Forum 
Levenslang niet tevreden is met de 
manier waarop de minister omgaat 
met gratie na 25 jaar voor levens-
lang gestraften is al geruimer tijd 
meer dan duidelijk. De minister 
krijgt advies van de Adviescommissie 
Levenslanggestraften, de ACL. 
Die commissie adviseert over de 
mogelijkheid en wenselijkheid om 
een levenslanggestrafte na 25 jaar 
toe te laten tot de zogeheten re-
integratiefase, noem het maar voor 
het gemak het geven van verlof. Als 
het ACL negatief adviseert dan moet 
de minister dat advies overnemen. 
Bij een positief advies mag hij ervan 
afwijken, wat hij steeds dus doet.
De ACL moet bij de advisering vier 
criteria gebruiken: het recidiverisico, 
de delictgevaarlijkheid, het gedrag en 
de ontwikkeling tijdens detentie en de 

impact op slachtoffers en nabestaan-
den. Hans Waldeck, voormalig justiti-
eel geneeskundige, Jos Poelmann, 
voormalig voorzitter raad van bestuur 
van de Pompestichting en Dick Raes, 
hoogleraar forensische psychiatrie aan 
de VU en de RUG hebben in een 
notitie van Forum Levenslang veel 
kritiek op de hanteerbaarheid van deze 
criteria. Over het recidiverisico en de 
delictgevaarlijkheid merken zij op dat 
die vooral bepaald worden door ‘zoge-
naamde historische niet meer te beïn-
vloeden (statistische) factoren’. Een 
penitentiaire setting biedt niet de juiste 
context van waaruit een risicotaxatie 
tot zijn recht komt. Het is ook maar 
zeer de vraag of persoonlijkheidsfacto-
ren en gedragingen niet in de loop der 
dingen onbetrouwbaar zijn geworden. 
Plaatsing in het Pieter Baancentrum 
(PBC) ter observatie en taxatie biedt 
hun inziens mogelijk een uitkomst. De 
rapportage van het PBC dient dan wel 
zwaar te wegen. Ze noteren dat termen 
als delictscenario, delictanalyse en 
terugvalpreventieplan als niet erg 
waardevol bestempeld, moeten 
worden. 

Nulmeting
Mogelijk zouden ze een rol kunnen 
spelen in de re-integratiefase, dus 
nadat de minister ze tot die fase heeft 
toegelaten. Bovendien moet je je 
afvragen of een delictscenario vijfen-
twintig jaar na het delict nog enige 
relevantie heeft. Ze – de auteurs van 
het artikel – herhalen dat een recent 

observatierapport van het PBC van 
groot belang is. De auteurs stellen vast 
–niet verbazingwekkend – dat gedrag 
en ontwikkeling alleen beoordeeld kan 
worden als zo’n dossier echt zou 
bestaan. Omdat dat niet zo is, komen 
ze met een vervolgprocedure. Die ver-
volgprocedure maakt het mogelijk de 
individuele levenslanggestrafte 
volgens een van tevoren kenbaar 
gemaakte en objectieve criteria te 
beoordelen. De vervolgprocedure moet 

uitzicht geven op een goed voorbereide 
(voorwaardelijke) invrijheidstelling na 
minimaal twintig jaar detentie waarbij 
ook rekening wordt gehouden met de 
belangen van de vrije samenleving. 

Lange vragenlijst
Dan is er ook nog de humane tenuit-
voerlegging van de levenslange straf. 
De omstandigheden in de gevangenis-
sen moeten dat mogelijk maken. 
Daarbij worden genoemd de kwaliteit 

van het gevangenispersoneel, de 
omgang met korter gestraften en een 
gebouw dat groei mogelijk maakt. En 
simpele dingen als niet hospitaliseren, 
een vrijere dagbesteding, opleidingen 
in de bajes. Het begint dan allemaal 
met een zogeheten nulmeting en elke 
vijfjaar een hernieuwd onderzoek. 
Voor dat onderzoek komt Forum 
Levenslang met een lange vragenlijst 
waarin vragen staan die steeds weer 
beantwoord moeten worden, waardoor 
het groeiproces van de levenslang 
gestrafte zichtbaar wordt. En er dus 
empirisch materiaal komt en is 
waaraan groei gemeten kan worden. 
Of gebrek aan groei natuurlijk. De 
schrijvers van de kritische notitie 
hameren ook op het gebruik van her-
stelbemiddeling. Dat is zinvoller en 
heeft meer kans op vruchten dan het 
simpelweg vragen aan slachtoffers en 
nabestaanden hoe zij er over denken 
dat een levenslang gestrafte weer naar 
buiten mag.
Zo leveren Waldeck, Poelmann en 
Raes een te overdenken waardevolle 
bedrage aan de discussie over de toe-
komst van levenslang gestraften en 
hun herintreden in de samenleving. 
Implementatie van de gedachten ver-
onderstelt wel een andere mindset bij 
de minister die de facto tegen het naar 
buiten gaan van de levenslang gestrafte 
is. Trouwens ook bij de samenleving 
die meer verwacht van repressie dan 
van re-integratie. Benieuwd wat de 
minister en wat de politiek met deze 
gedachtegang gaan doen.

1. Ken het recht
2. Ken het dossier
3. Verplaats je in je cliënt
4. Verplaats je in de rechter
5. Kies de juiste woorden

Wij behandelen alle soorten 
strafzaken en voeren de 
verdediging bij alle rechtbanken 
en hoven in het land. Op 
betalende basis, maar ook pro 
deo. 

Daarnaast staan wij u graag 
terzijde in procedures bij:

• De beklagcommissie
• De selectiefunctionaris
• De RSJ
• De rechter in kort geding

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

P E N N
A D V O C A T E N
"Sinds 2004 gefocust op het 
strafrecht. Duidelijke advisering 
en strategiebepaling in alle 
soorten strafzaken. U kunt ons ook 
bellen als u vrijblijvend wil 
kennismaken"

Wij houden deze  
volgorde voor ogen:

Jaap Brandligt

Den Haag - DeBonjo is de krant van 
Bonjo, de belangenvereniging voor 
gedetineerden en ex-gedetineerden. 
Herhaaldelijk komen bij Bonjo 
brieven binnen van mannen en 
vrouwen die van mening zijn dat hun 
straf onterecht is. Dat is vaak moei-
lijk te doorgronden, dat terechte of 
onterechte gestraft zijn. Maar dat er 
mensen onterecht gestraft zijn, is een 
vaststaand feit. De bekende verhalen 
rond Lucy de Berk en anderen zijn 
daar een voorbeeld van. Ton Derksen, 
wetenschapsfilosoof van de Radboud 
Universiteit heeft daar herhaaldelijk 
over geschreven. Hij heeft over de 
Puttense Moordzaak geschreven, 
de Deventer Moordzaak en nog 
andere. Hij is ervan overtuigd dat het 
openbaar ministerie vaak in de fout 
gaat en dat rechters daar te veel in 
meebewegen. 
Langs een andere weg dan via Derksen 
bereikt ons nu het verhaal van de 
Playstationmoorden. Die waren in 

2001. Er vielen drie doden. Er is gerot-
zooi ontstaan over handel in 
Playstations. Twee van de mannen die 
bij de overval die uitliep op een moord 
betrokken zijn, kregen levenslang. Een 
ervan, Ed Zandstra, zegt dat hij onte-
recht levenslang gekregen heeft. Wel 
erkent hij een plan voor een overval te 
hebben gehad, maar hij kon niet ver-
moeden dat dit uitliep op een drievou-
dige moord. Die was niet van tevoren 
bedacht, claimt hij, maar het liep uit de 
hand doordat een van de overvallers 
begon te schieten. Hij, Ed Zandstra, zat 
op dat moment al in de auto en voelt 
zich niet verantwoordelijk voor de 
moorden. Wel voor de overval. Daarbij 
wordt het begrip medeplegen of mede-
dader belangrijk. Sinds de veroorde-
ling is de Hoge Raad strengere eisen 
gaan stellen voor de aanname dat 
iemand medepleger is. Project Gerede 
Twijfel, de organisatie rond professor 
en rechtspsycholoog Peter van Koppen 
komt in deze zaak tot de conclusie dat 
Ed op geen enkele wijze voor mede-
plegen in aanmerking komt. ‘Er was 
geen sprake van onderlinge taakverde-
ling. Evert had geen rol in de voorbe-
reiding, de uitvoering en afhandeling 
van het delict. Hij was zelfs niet aan-
wezig bij de uitvoering’. 

Geen schot gelost
Betrokkenen bij de veroordeelde 
Zandstra hebben aan Jan Paalman 
gevraagd – een zogeheten private 
onderzoeker – de zaak nog eens na te 
gaan om te kijken of ze gelijk hebben 
dat Zandstra onterecht levenslang 
gekregen heeft. Zandstra was de man 
die samen met een collega aantoonde 
dat Andre de Vries rond de vuurwerk-
ontploffing in Enschede onterecht 
achter de tralies was beland. Paalman 
komt tot de conclusie dat Zandstra 
onterecht levenslang gekregen heeft. 
‘Zandstra heeft geen schot gelost en 
toch is hij de gevangenis in gegaan.’ 

De Gerede Twijfel-club stelt ook vast 
dat Zandstra als de zaak nu zou dienen, 
niet zou worden veroordeeld voor het 
medeplegen van moord. Van Koppen 
c.s. geven Zandstra echter weinig 
hoop, want noch in een gratieproce-
dure noch in een herzieningsprocedure 
maakt Zandstra kans. Bij gratie en her-
ziening kan gewijzigde jurisprudentie 
in beginsel geen rol spelen. Pas aan het 
eind van de levenslange straf als er 
gesproken gaat worden over het wel of 
niet naar buiten mogen gaan, kan de 
straf worden herbeoordeeld op basis 
van de huidige regeling, zeggen Van 
Koppen c.s. 

‘Wereld van verschil’ 
Het is van belang te weten dat er al 
cassatie geweest is, dat er een herzie-
ningsprocedure bij de 
Adviescommissie afgesloten strafza-
ken (ACAS) geweest is en dat dat 
steeds zonder resultaat bleef. Paalman 
sprak met zo ongeveer alle betrokke-
nen in deze zaak. Twee medeveroor-
deelden – een ook voor levenslang en 
de ander twintig jaar en tbs – vertelden 
Paalman dat Zandstra niet geschoten 
heeft. Job Knoester is nu de advocaat 
van Zandstra die de strijd met justitie 
is aangegaan. In de wetenschap dat het 
herzieningsverzoek bij de Hoge Raad 
door de ACAS eerder is afgewezen. 
‘Omdat,’ zegt Knoester, ‘onvoldoende 
is gebleken waarom Rutger M. en 
Ugur U. tegenover Paalman andere 
verklaringen hebben afgelegd dan 
eerder bij de politie.’ Een veroordeling 
van Zandstra voor een beroving of 
voor moord ‘dat is een wereld van ver-
schil’. Paalman reikt ook nieuwe 
munitie aan nu een geëmigreerde oude 
vriendin van Zandstra bij wie thuis de 
beroving werd besproken, verklaart dat 
er werd gesproken over onder druk 
zetten en ‘niet over afknallen’. 
Boeiend, want hoe vaak lezen we er 
niet over, is dat er telefoongesprekken 
zijn geweest tussen U. en M. waarin ze 
overleggen dat ze Zandstra als schutter 
gaan aanwijzen. Die gesprekken zijn 

uit het dossier verdwenen. Knoester 
ziet mogelijkheden voor nieuw onder-
zoek. We citeerden daar al uit Gerede 
Twijfel over. Als gevolg van de ont-
wikkeling van de rechtspraak is het 

Knoesters stellige overtuiging ‘dat 
Zandstra vandaag der dag nooit als 
medepleger zou worden gezien.’ Hij 
vindt dat het feit dat de ACAS nieuw 
onderzoek van de hand heeft gewezen 
een ‘uitholling van de wet.’ ‘Het had 
juist op de weg van de ACAS en de 
procureur-generaal gelegen om te 
onderzoeken hoe het komt dat meer-
dere getuigen tegenover Paalman terug 
komen op eerdere verklaringen om 
vervolgens te beoordelen of herziening 
op zijn plaats is.’ Ybo Buruma van de 
Hoge Raad zegt – en dat wekt verba-
zing gezien de opstelling van de Hoge 
Raad – dat als een rechter de ontlas-
tende verklaring van een getuige niet 
gelooft en kiest voor dun bewijsmateri-
aal de ACAS ‘soms best een eigen 
onderzoek naar de kracht van de ont-
lastende verklaring moet doen’. 

Spannend deze zaak. We gaan hem 
volgen en zijn benieuwd hoe de ACAS 
en dus ook de Hoge Raad ruimte gaat 
vinden om over de stelling van de 
minister heen te komen dat nieuwe 
wetgeving niet mee mag spelen bij 
herziening. Het is nog te vroeg wel-
licht om van een volgende gerechte-
lijke dwaling te spreken, maar het lijkt 
erop.

Toevoeging Ton Derksen: ‘Het geval 
waarover het gaat, hoort bij mij bij 
wat ik groep drie noem. Dat zijn zaken 
waarbij er goede redenen zijn om aan 
een fout te denken. Die heb ik – Ton 
Derksen – niet onderzocht. Als ik mijn 
eigen indeling volg, dan is er een 
groep waarvan ik weet dat het mis zat. 
Daarbij ging het om 11,1 procent. Dan 
is er ook een groep waarvan twee of 
meer betrouwbare lieden met kennis 
van zaken (gevangenisdirecteuren, 
advocaten, Bonjo-mensen) die door 
niemand schuldig worden bevonden. 
Dat maakt 19,4 procent volgens mijn 
berekeningen. Als ik groep drie er ook 
bij neem, kom ik op 25 procent. Het 
zijn me getallen.’

Samenleving en minister zien meer in repressie

Forum Levenslang wil vervolgprocedure die uitzicht biedt
Advocaat Job Knoester ziet mogelijkheden voor nieuw onderzoek

Discusie over levenslange 
straf playstationman

Andere mindset bij minister Dekker (Foto: Paul Grijpma).

De rapportage 
van het Pieter 
Baan Centrum 

dient wel zwaar 
te wegen

Job Knoester: ‘ Afwijzen nieuw onderzoek is ‘uitholling van de wet.

De Gerede 
Twijfel-club stelt 
vast dat Zandstra 

als de zaak nu 
zou dienen, niet 

zou worden 
veroordeeld voor 
het medeplegen 

van moord

Geëmigreerde 
oude vriendin van 
Zandstra bij wie 

thuis de beroving 
werd besproken, 
verklaart dat er 
werd gesproken 
over onder druk 
zetten en ‘niet 
over afknallen’ 

Drugsdeskundigen in de gevangenis

Laagdrempelig, had meerwaarde, medische bajesstaf 
enthousiast, maar Mainline kreeg geen kans
Van de redactie

Amsterdam - Mainline is een in Nederland gevestigde organi-
satie die zich richt op wat heet harm reduction. Wat ze willen 
is dat de gezondheid en de rechtspositie van mensen die drugs 
gebruiken worden verbeterd. Ze zijn er niet op uit het drugsge-
bruik zelf terug te dringen. Er is respect voor de keuzevrijheid 
en de mogelijkheden van de individuele drugsgebruiker. We 
citeren uit de website: Harm reduction biedt mensen kansen om 
controle over hun leven terug te pakken binnen voor hen haal-
bare kaders en harm reduction herstelt daarmee de menselijke 
waardigheid en het vergroot de kwaliteit van leven van mensen 
die drugs gebruiken.
Drugs zijn niet onzichtbaar in gevangenissen om het zachtjes uit te 
drukken. Dan hebben we het zeker over cannabis en in mindere 
mate over harddrugs. Voor drugsgebruik in de gevangenissen staat 
in principe maar een remedie en dat is straffen. Mainline is helaas 
weinig zichtbaar in de Nederlandse gevangenissen. Dat is jammer, 
want harm reduction zou een niet onbelangrijke factor kunnen zijn 
in het omgaan met drugs achter de tralies. Maar in Nederland geldt 
nog steeds dat drugsgebruik slecht voor je is en dus zou je eigen-
lijk ervan af moeten blijven. Soms wordt er methadon gegeven als 
– noem het – afkoopmiddel. 

Europese Unie 
De expertise van Mainline is in het buitenland meer gewenst dan 
in Nederland. In dat opzicht heeft Mainline een studie afgeschei-
den die luistert naar de naam ‘More than detention’. Het is een 
casestudie van wat er rond detentie – en dat met het oog op harm 

reduction – mogelijk is of aan de hand is in de Nederlandse gevan-
genissen. De studie maakt deel uit van het project van de Europese 
Unie dat luistert naar de mooie Brusselse titel ‘Improved opportu-
nities for psychosocial rehabilitation and resocialiosation of 
inmates, former inmates abd practitioners in Georgia’. Ver weg 
dus, maar wat je ver brengt, is ongetwijfeld lekkerder. Te vinden 
op www.mainline.nl.
Alweer geruime tijd geleden is Mainline actief geweest in 
Schutterswei. Een gevangenis die al lang weer gesloten is. 
Mainline gaf er informatie over harm reduction bij drugsgebrui-
kende gevangenen en stond ze ook bij. Een van de mensen van 
Mainline bezocht elke week de bajes en stond in direct contact met 
de gevangenen. Dat waren steeds vier uren tijdens de recreatie. Als 

mensen dus buiten de cel waren. Het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) heeft in opdracht 
van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) geëvalueerd over wat 
het heeft opgebracht. De centrale vraag bij de activiteit en dus ook 
bij het onderzoek was of de bezigheden van Mainline een positieve 
aanvulling waren bij wat de medische staf zelf doet. Het WODC 
vond dat de mensen van Mainline weinig kansen hadden gekregen 
om werkelijk bij te dragen aan het gezonde gedrag van de ingeslo-
tenen. Ze waren veeleer – net als bezoekvrijwilligers – een 
betrouwbare gesprekspartner van de ingeslotenen en werden ook 
als zodanig gewaardeerd. Ook de medische staf vond de aanwezig-
heid van Mainline aantrekkelijk, want zelf wisten ze – vonden ze 
zelf – onvoldoende over drugsgebruik. Het feit dat Mainline laag-
drempelig was en dat Mainline in staat was de zorg na detentie te 
continueren, werd als een belangrijk voordeel gezien. Het WODC 
komt tot de conclusie dat wat Mainline deed in Schutterwei meer-
waarde had om de doelen van de gezondheidspolitiek van DJI te 
realiseren. Maar zoals het zo vaak gaat met activiteiten werd het 
daarna stil. Misschien dat medewerkers van DJI en directeuren van 
gevangenissen na het lezen van dit artikel een AHA-Erlebnis 
hebben en contact opnemen met Mainline. Dat kan ook via Bonjo.

Maar zoals het zo vaak gaat met 

activiteiten werd het daarna stil 
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Forensica, Hengelo
Jurcoach, Nijkerk

Adverteren in deBonjo brengt u in 
de bajes

Recept

Voorbereiding: 10 minuten
Bereiding: 6 minuten

1 struik paksoi, schoongemaakt en in stukken gesneden
1 struik tah tsai, schoongemaakt en in stukken gesneden
80 ml soja-honing-knoflookmarinade
80 ml mirin (Japans)
1-2 rode chlilipepers, zaadjes verwijderen en in ringetjes 
snijden

Werkwijze:
Doe de paksoi en de tah tsai (mag ook 2x paksoi zijn) in 
een stoommandje of stoominzet*. 
Breng een pan water aan de kook en hang het mandje 
erboven en stoom de groenten in 3 á 4 minuten gaar en 
diepgroen van kleur.

Vermeng in een steelpannetje de marinade** met de mirin 
en de chilipepers***. Breng op heel laag vuur zachtjes aan 
de kook tot de saus begint te borrelen.
Doe de groeten over op een voorverwarmde schaal en giet 
de saus erover. 

*Is er geen stoommandje voor handen dan kan de groente 
ook worden geroerbakt in een pannetje met een beetje olie 
en bouillon.

**Vermeng voor de soja-honing-knoflookmarinade 60 ml 
sojasaus met twee eetlepels honing, één eetlepel sherry (zal 
wel moeilijk worden), 2 teentjes knoflook uit de pers en één 
theelepel versgeraspte gember.  

***Draag bij het schoonmaken van de pepers handschoe-
nen of gebruik een vork.

Oproep
Research voor jeugddocumentaire VPRO

‘Sorry’. 
Eva Nijsten 
Hilversum - Met ‘Sorry’ wil ik een film maken over kinderen (10 t/m 18 
jaar) die met de politie in aanraking zijn gekomen en de achterkant 
van hun verhaal laten zien. Hoe kom je op zo’n jonge leeftijd in de 
problemen? Welke rol speelt bijvoorbeeld de thuissituatie? Pestge-
drag? Groepsdruk?
Met de film wil ik aan kinderen laten zien dat er achter ieder delict, hoe 
klein ook, een verhaal schuilt. Daarnaast wil ik met de film uitleggen dat, 
gestuurd door omstandigheden of sociale factoren, iedereen in de proble-
men kan komen en dat niemand crimineel geboren wordt. Enerzijds hoop 
ik dat de film een preventieve werking heeft en aan de andere kant wil 
ik vooroordelen wegnemen bij de kijker over deze groep kinderen. De 
realiteit is namelijk veel complexer dan het artikeltje in de krant dat veel 
mensen lezen. Qua vorm denk ik er over om kinderen geheel anoniem en 
enkel in audio hun verhaal te laten vertellen waarbij hun verhaal gevisu-
aliseerd wordt.  
Op dit moment probeer ik zoveel mogelijk verhalen te verzamelen van 
kinderen, ouders en betrokkenen om na te denken over de uiteindelijke 
film. Vandaar dat ik mij bij jullie meld. Dit zal in deze fase nog geheel 
vrijblijvend en zonder camera zijn! Het is puur om een beter beeld te 
krijgen van de verschillende problematieken en om te horen wat kinderen 
en hun familieleden zelf over dit onderwerp te zeggen hebben. In een la-
tere fase hoop ik uiteraard ook kinderen te vinden die aan de uiteindelijke 
film mee willen werken
 Ik ben erg benieuwd of u hier een mogelijkheid in ziet en mij verder 
kunt helpen! Het wordt een documentaire van 15 minuten die uiteindelijk 
wordt uitgezonden door Zapp op NPO3.

evanijsten@gmail.com / www.evanijsten.com

André Stuart

Nijmegen/Berg en Dal - Niet lang 
geleden ontving Moria, opvang-
huis voor ex-gedetineerde mannen 
in Nijmegen, een bijzondere mail. 
Iemand solliciteert naar vrijwil-
ligerswerk. De strekking: ik wil wel 
een maatje worden voor een of twee 
ex-gedetineerde jongemannen die bij 
jullie wonen. En o ja, mijn CV in een 
notendop: ik begon ooit als agent, 
werd hoofdcommissaris van politie 
en werkte tot mijn pensionering 
nog zo’n tien jaar als strafrechter. 
Belangrijkste motivatie: na altijd 
aan de kant van de ‘boevenvangers’ 
te hebben gewerkt, ontdekte ik als 
rechter dat de meeste mensen die ik 
voor me kreeg ergens wel deugden, 
maar vooral pech hadden gehad of 
dom waren geweest. Ik pakte ze 
ooit op als politieman en strafte ze 
als rechter. Dat verdienden ze, zeker, 
maar ze hadden ook hulp nodig.
Het zijn de ‘dienaren van de wet’: 
politieman, officier van justitie, rechter 
en advocaat. Veel mensen krijgen 
nauwelijks met ze te maken. Maar 
voor de bewoners van Moria is dat 
natuurlijk anders. Hoe bouw je na de 
gevangenis je leven weer op? Met die 
vraag houdt Moria zich al meer dan 
vijfentwintig jaar bezig. Antwoord één: 
je doet dat praktisch. Opleiding, werk, 
een woning, geen schulden en drugs 
meer, je leven op de rit krijgen. Maar 
minstens zo belangrijk is ook antwoord 
twéé: je moet niet alleen zelf uit de 
gevangenis komen – en praktisch een 
nieuw leven opbouwen – de gevange-
nis moet ook weer uit jou. Uit je hoofd, 
uit je hart.

Die andere wereld
Ik vermoed dat genoemde wetsdiena-
ren hiermee worstelen. Je kunt wel 
oppakken, vervolgen, verdedigen en 
bestraffen, maar wat dan, wat komt er 
na de straf? En dat het antwoord niet 
alleen praktisch moet zijn, wordt ook 
wel vermoed. De politieman annex 

strafrechter die zich meldde bij Moria 
om een maatje voor ex-gedetineerden 
te worden, was geïnteresseerd in die 
andere wereld die bestaat voorbij straf 
en praktische oplossingen. 
Stichting Moria begeleidt ex-gedeti-
neerde (jongvolwassen) mannen. Ze 
doet dat al sinds 1994 en heeft dus 
ruim vijfentwintig jaar ervaring met de 
‘forensische doelgroep’. Religieuzen 
namen het initiatief. Fraters en zusters 
die na hun carrière in onderwijs en 
zorg – net als de rechter – niet op hun 
lauweren wilden rusten, maar aan een 
nieuwe uitdaging begonnen.
Veel ex-gedetineerden blijven 
gevangen in de vicieuze cirkel van 
vastzitten in oud gedrag en geen 
perspectief zien. Alleen straffen werkt 
niet. Moria biedt daarom een bewezen 
alternatief. Vanuit rust en ruimte 
werken de bewoners in een kleinscha-
lige en persoonlijke setting aan een 
nieuw toekomstperspectief. Moria gaat 
uit van een totaalaanpak: wonen, werk 
en financiën, relaties, middelenge-
bruik, vrije tijd en bezieling. De 
bewoner gaat samen met zijn persoon-
lijk begeleider aan de slag met al deze 
leefgebieden. De bewoners maken een 
pas op de plaats en denken na over 
zichzelf en hun toekomst. We werken 
samen aan een positief leef- en leerkli-
maat waarbij nieuw gedrag wordt 
geleerd

‘Forensische scherpte’
Moria staat er nu wel anders voor dan 
in de begindagen. De religieuzen zijn 
nu wel echt met pensioen en Moria 

werkt voor justitie en gemeente. Ze 
heeft forensische plaatsen, maar biedt 
ook verblijfszorg en ambulante bege-
leiding binnen Wmo (zorg, hulp en 
ondersteuning) en Jeugdwet. Het lijken 
twee uiterste polen, het begin van 
Moria, dat nu misschien een beetje soft 
lijkt – vol van goede bedoelingen 
mensen een thuis bieden – en waar we 
nu zijn, want dat is letterlijk niet meer 

soft: het is tegenwoordig zo dat de 
medewerkers werken met ‘forensische 
scherpte’. Toch zijn begin en heden 
goed te combineren. Ze vragen om 
elkaar. Zo combineren de acht per-
soonlijk begeleiders van Moria risico-
management, rapportages en 
motiveertechnieken met persoonlijke 
aandacht, zingeving en het zien van de 
hele mens.
Moria is gevestigd aan de Louiseweg 
12 te Nijmegen. Hier staat het grote 
huis waar iedereen begint. Een villa in 
een deftige wijk in Nijmegen, tegen de 
Heilig Landstichting aan. Ooit 
gebouwd voor een familie die de basis 

legde voor een bekende voedingsmid-
delenmultinational, later een klooster 
en nu dus een huis voor gewezen 
boeven. Niet alle buren waren blij met 
onze komst, maar de meesten vinden 
het ondertussen prima, een aantal vindt 
ons werk zelfs heel belangrijk en goed. 
Bij Moria is letterlijk alle ruimte om 
tot rust en bezinning te komen. We 
hebben 22 kamers in het huis. Na 

ongeveer een jaar in het grote huis 
wonen bestaat de mogelijkheid van 
doorstromen naar een eigen woning 
met ambulante begeleiding. 

Directeur André Stuart kreeg bijzondere mail.

Eens ‘n klooster, nu huis voor gewezen boeven.

‘Ik pakte ze ooit 
op als politieman 

en strafte ze 
als rechter

Medewerkers van Moria werken met ‘forensische scherpte’

‘De gevangenis moet weer uit jou, 
uit je hoofd, uit je hart’

Geslacht
Er zitten drie vrienden in de wachtkamer van de dokter. 
De eerste gaat naar binnen en zegt als hij weer in de 
wachtkamer komt: ‘Begrijp je dat nou, ik heb een ten-
nisarm en ik heb nog nooit getennist.’ 
Als de tweede binnen is geweest, zegt hij : ‘Ik heb een 
voetbalknie en ik heb nog nooit gevoetbald.’ 
En als de derde binnen is geweest, zegt hij : ‘Ik snap er 
niets van, ik heb geslachtsziekte en ik heb mijn hele 
leven nog niets geslacht.’

Berejacht 
Een groepje zakenlui gaat in Alaska op berenjacht. Nadat ze hun bagage in de berghut hebben uit-
geladen, geeft de gids hun uitleg over het soort geweer dat ze moeten gebruiken en hoe ze veilig 
een beer kunnen vangen. Maar één van hen, een Texaan, vraagt: ‘Waar zitten die griezels eigen-
lijk?’ De gids wijst in noordelijke richting en waarschuwt: ‘Wanneer u zonder geweer die kant op 
loopt, bent u er geweest.’ De Texaan stapt ongewapend naar buiten, een paar minuten later zien ze 
hem op topsnelheid naar de hut rennen met een woedende beer op zijn hielen. Als de Texaan bij 
de deur komt, rukt hij die open, springt opzij, en de beer die niet op tijd kan afremmen, stormt 
regelrecht de hut in. De Texaan slaat de deur dicht en schreeuwt naar zijn collega’s in de hut: 
‘Villen jullie deze alvast, dan ga ik er nog een paar halen.’

Humor  
om te  
lachen

Interesse? Meteen bellen. Met advocaten, ook een belangrijke doelgroep van 
deze krant, heeft Moria als verwijzers minder vaak contact. Eerder zijn het 
mensen in gevangenissen die doorverwijzen. Bij het einde van een straf is het 
ook niet zo gek om dat te doen. Terwijl advocaten zich meestal bij het begin 
bemoeien met hun cliënt. Toch zijn er varianten van justitietitels waarbij Moria 
in het belang van de cliënt een goede rol kan spelen. Dus ook voor advocaten 
geldt: bellen met Moria. En de prachtige villa bezoeken kan ook. 
www.stichtingmoria.nl / 0243297680.

(André Stuart is directeur Stichting Moria)

Gestoomde Aziatische groenten  
met soja en honing
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‘Zij is de betere helft van mij’

Veenhuizen - Tegenwoordig is dating hot, vooral ook op de televisie: First 
Dates, Lange leve de liefde, Op goed geluk, Temptation Island enzovoorts. Het 
eerste afspraakje heeft veelal de vorm van een interview, een soort van sollicita-
tiegesprek...waar gaat het over? Geven de antwoorden garanties voor de 
toekomst?
In 2010 ontmoette ik mijn vriendin op een datingsite. Vervolgens hebben wij 
een half jaar contact met elkaar gehouden via Skype voordat ik in oktober 2010 
ging kitesurfen in de Filippijnen; zij haalde mij van het vliegveld. Ik heb geen 
idee wat we via Skype allemaal hebben besproken, ik weet alleen nog dat het 
veel ene lange gesprekken waren. Wat we samen hebben meegemaakt, herinner 
ik me veel beter.
De ontmoeting in een voor mij onbekend land, haar familie, dat ze mij na vier 
uren surfen met een bord spaghetti op het strand stond te wachten, de manier 
hoe zij voor mij vecht als zij onrecht ziet of als zij meende dat wij gevaar 
liepen; deze daden overstijgen woorden.
Mijn vriendin sprak niet de Nederlandse taal, is opgegroeid in een heel andere 
cultuur, is niet gewend aan ons klimaat, heeft heel andere interesses dan ik, 
houdt van een andere muziek, gaat met heel andere vriendinnen om, heeft tot op 
zekere hoogte een heel ander toekomstbeeld dan ik, is jonger dan ik, heeft 
watervrees... de verschillen zijn legio. Toch zijn we inmiddels tien jaar samen 
en heeft zij een behoorlijk stempel op mijn leven gedrukt. Ondanks onze 
meningsverschillen is zij wellicht toch de betere helft van mij. 
Mensen zoeken vaak naar overeenkomsten, maar verschillen kunnen ook 
binden. Het verbreedt je horizon en daarmee haal je meer gespreksonderwerpen 
naar de koffietafel. Leuk toch? De ontmoeting met mijn vriendin heeft zijn 
weerslag op mijn leven. In principe zou iedere ontmoeting je iets moois kunnen 
brengen. Wie respect heeft voor de ander, open staat voor (nieuwe) ontmoetin-
gen, loopt een goede kans zijn leven te verrijken. 

Iets te  

melden?  

Stuur het naar 

Bonjo!

Maak je  

cartoons? 

Stuur ze naar 

Bonjo!

The One I Love
Your love is the reason

You are my sweetheart, the yoy in my heart and
Soul and my best friend

You’re everything that’s good in my life
I know I’m the luckiest person in the world

Because I get the wake up with you every day
Live with you, share our dreams and make memories

I can’t believe I found you
But we are meant to be

I am always there for you and you are there for me
No one in the world could make me feel this way
And my love for you keeps growing more & more

And and every day
You are my wife and no one can ever take that

Away

(Dit gedicht is gebaseerd op hoe ik mijn vrouw heb ontmoet in een moeilijke tijd 
toen ik in een Engelse gevangenis verbleef. Zo is aan mij bewezen dat er uit een 
slechte situatie ook iets moois kan ontstaan, mijn vrouw is het levende bewijs 
daarvoor. Het is een prijswinnend gedicht bij een schrijfwedstrijd in 
Esserheem.)

Esserheem - Zes gedetineerden hebben meegedaan aan een schrijfwedstrijd. Dit gebeurt in navolging van een wedstrijd van de PI Zuyderbos. Er zijn verhalen en gedichten geschreven en die zijn 
door een jury, bestaande bibliothecarissen, onderwijs en directeur, beoordeeld. 
Twee gedetineerden kregen uit handen van de directeur een waardebon voor een zelf uit te zoeken boek. Een andere kreeg een tijdschrift naar keuze. 
Hieronder vindt u drie inzendingen. 
 

Beloning voor de auteurs van de schrijfwedstrijd 

‘In de nacht veel gezweet en ook veel tranen gelaten’

Veenhuizen - Mijn ontmoeting met Diannette van de organisatie Terwille 
en Paul van het project Leefstijltraining heeft mij een totaal ander beeld 
van het leven laten zien. Door deze mensen gebruik ik geen drugs meer. 
Na 28 jaar intensief drugsgebruik.
De gesprekken met Diannette en Paul hebben mij een knoop laten door-
hakken, dat ik nu mijn vierde week inga als nuchter mens.
Heb nooit gedacht dat mijn leven anti-drugs zou zijn. 28 jaar dacht ik 
nergens anders aan dan cocaïne, wiet, hasj, xtc, speed. Alles wat de 
geest maar liet wegdwalen. Daarbij horen ook valium of andere pillen 
om de hoofdpijn weg te krijgen of om te slapen. 
Daar draaide mijn leven om en dat was dus mijn leven. Na een paar 
gesprekken en goede uitleg heb ik het beslist het te proberen zonder 
drugs. De eerste twee weken waren het zwaarst. In de nacht veel gezweet 
en ook veel tranen gelaten. Daarna voelde ik me veel beter en slaap nu 
ook veel beter. Ook het eten smaakt veel beter. Ik besef me nu ook dat er 
een leven is zonder drugs. Heerlijk is dat en mijn dankbaarheid is dan 
ook groot. 
Ook is mijn dank aan de directeur van de PI Veenhuizen. Hij heeft mij de 
tijd gegeven om mijn urinecontrole schoon te kunnen afgeven in plaats 
van disciplinair te straffen zonder doel. Zijn woorden waren: ‘Ik hoop 
dat je aan jezelf gaat werken en jezelf een goede toekomst gunt.’
Mijn mentor Henk heeft ook mijn dank en respect gekregen. Zijn steun is 
onbetaalbaar. Het maakt mij sterker en geeft mij zelfvertrouwen. Hij zag 
het altijd aan mij als ik stoned was en zei mij vaak: ‘Wanneer stop je 
daar nou mee?’
Sinds ik gestopt ben, zie ik een hele andere mentor dan voorheen. Deze 
ziet nu geen reden meer om mij op het matje te roepen. En geeft mij een 
gemeende ‘goedemorgen’. 
Mijn dank is groot. 
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Van de redactie 

Amsterdam - Dankzij bijdragen van 
het Kansfonds (€ 20.000 in 2020) en 
het Oranje Fonds (€ 10.000 in 2020) 
kunnen de komende drie jaar Eigen 
Kracht-conferenties georganiseerd 
worden voor mensen in detentie die 
het contact met hun sociale netwerk 
willen herstellen en/of samen met 
hun naasten een toekomstplan willen 
maken.  
Als na een periode van detentie de 
poort naar buiten opengaat, is er veel 
te doen. Praktische zaken moeten 
geregeld zijn, maar hoe regel je dat 
contact met familie, vrienden en 
andere bekenden hersteld wordt? 
Terwijl schuld en schaamte vaak in de 
weg staan? Hoe kunnen deze mensen 
toch een rol spelen bij terugkeer in 
de samenleving? En wellicht ook een 
rol hebben bij alle nodige praktische 

en sociale aandachtspunten? Eigen 
Kracht-conferenties kunnen hierbij een 
belangrijk hulpmiddel zijn. In samen-
spraak met de gedetineerde en de PI 
ondersteunt een onafhankelijke coördi-
nator bij het samenbrengen van infor-
matie en mensen zodat met elkaar een 
toekomstplan gemaakt kan worden. 
Bijvoorbeeld over  
wonen, werk, het achterlaten van 
negatieve contacten of het omgaan met 
bepaald gedrag.

Besluitvormingsmodel
De Eigen Kracht Centrale organiseert 
al twintig jaar Eigen Kracht-confe-
renties voor mensen die in complexe 
situaties samen met familie, vrienden 
en andere bekenden een plan willen 
maken met oplossingen die hun situ-
atie verbeteren. Een Eigen Kracht-
conferentie is een bewezen krachtig 
hulpmiddel om tot een gezamenlijk 
plan in eigen regie te komen. In 

de afgelopen twintig jaar zijn ook 
enkele Eigen Kracht-conferenties 
georganiseerd voor mensen in detentie. 
De resultaten zijn veelbelovend. Met 
de bijdrage van de fondsen werkt de 
Eigen Kracht Centrale de komende 
jaren aan een structurele mogelijkheid 
voor deze manier van plannen maken. 
Onderzoek laat zien dat deze plannen 
succesvol zijn, bijdragen aan sociale 
cohesie en dat een minder groot beroep 
wordt gedaan op professionele hulp.

Heeft u iemand in gedachten voor wie 
een Eigen Kracht-conferentie een goed 
idee is? Iemand die graag samen met 
familie, vrienden of andere bekenden 
aan zijn of haar toekomst wil werken? 
Of wilt u graag eerst meer informatie: 
085-0498564? 
Na aanmelding kan direct gestart 
worden met de voorbereidingen voor 
een Eigen Kracht-conferentie.

Van de redactie 

Den Haag - Zedenrechercheurs 
moeten meer aandacht hebben voor 
de behoeften en verwachtingen van 
zedenslachtoffers. Daarmee kan de 
frictie die nu optreedt in het onder-
linge contact, worden voorkomen. 
Dit stelt de Inspectie Justitie en 
Veiligheid (JenV) in haar onderzoek 
‘Verschillende perspectieven’. Daarin 
bekeek zij hoe zedenrechercheurs 
omgaan met zedenslachtoffers en 
hoe de slachtoffers dit zelf ervaren.
Slachtoffers van zedenmisdrijven die 
naar de politie stappen, zijn over het 
algemeen positief over hun contact met 
de zedenrechercheurs. Zij kunnen ook 
negatieve ervaringen hebben. Die 
ontstaan als de werkwijze van 
zedenrechercheurs niet aansluit op de 
behoefte en verwachtingen van 
slachtoffers. Dit kan tot frictie leiden, 
blijkt uit het onderzoek. 
Wanneer hier meer aandacht voor is, 
kunnen zedenrechercheurs die frictie 
voorkomen. De Inspectie JenV beveelt 
de politie aan om de aandacht hiervoor 
beter in te bedden in haar werkwijze. 
Verder zouden er meer opgeleide 
zedenrechercheurs moeten komen om 
de hoge werkdruk van zedenrecher-
cheurs te verlichten.

Drie momenten
De negatieve ervaringen van zeden-
slachtoffers in hun contact met de 
politie komen vooral op drie momen-
ten voor: tijdens het informatieve 
gesprek dat slachtoffers met de politie 
hebben voordat ze aangifte kunnen 
doen, rondom de bedenktijd voor het 
doen van aangifte en in de periode ná 
de aangifte. In het informatieve 
gesprek kunnen zedenrechercheurs 
veel nadruk leggen op de 

onmogelijkheden van een zaak en de 
negatieve gevolgen voor het slachtof-
fer als diegene aangifte doet. Zij doen 
dit om slachtoffers zo volledig moge-
lijk te informeren over het vervolg. Dit 
houdt sommige slachtoffers tegen om 
aangifte te doen. Verder geven zeden-

rechercheurs standaard alle slachtof-
fers bedenktijd voor het doen van 
aangifte. Ook daardoor kan een slacht-
offer een belemmering voelen om aan-
gifte te doen. In principe hoeft deze 
bedenktijd alleen als de verdachte een 
bekende van het slachtoffer is. 
Zedenrechercheurs dienen met het 
slachtoffer afspraken te maken over 
hoe er na de bedenktijd weer contact 
tussen hen is, maar dit gaat vaak niet in 
overleg. Als slachtoffers zelf weer 
contact moeten leggen, ervaren zij dit 
als een drempel. Een zedenrechercheur 
dient zelf contact te leggen als een 
slachtoffer niks meer van zich laat 
horen. Zij doen dit echter niet altijd. 
Na het doen van aangifte voelen 
slachtoffers zich onvoldoende geïnfor-
meerd over het onderzoek door de 

zedenrechercheurs. Zij ervaren daar-
naast onvoldoende persoonlijk contact. 
Dat geldt ook voor slachtoffers die 
geen aangifte hebben gedaan. Als ze 
toch nog vragen hebben, kunnen zij 
voor hun gevoel niet meer terecht bij 
de rechercheur. Ze weten niet goed bij 
wie ze wel terecht kunnen. Slachtoffers 
verwachten hier meer van de recher-
cheurs dan deze moeten doen. Dit 
betekent dat de zedenrechercheurs en 
het slachtoffer uitdrukkelijk met elkaar 
moeten bespreken wat de verwachtin-
gen zijn en wat de zedenrechercheurs 
hierin kunnen betekenen
.
Aanbevelingen
Volgens de Inspectie JenV voeren 
zedenrechercheurs hun werk met de 
juiste intentie uit. 
Voor een optimaal contact tussen 
zedenslachtoffers en de rechercheurs, 
is het belangrijk dat de werksituatie 
van de rechercheurs op orde is. 
Daarom beveelt de Inspectie JenV de 
politie aan om de werkdruk bij de 
zedenteams te verminderen. Aandacht 
voor de bezetting van deze teams, het 
opleiden van zedenrechercheurs en het 
sneller afhandelen van zedenzaken is 
daarbij van belang. Daarnaast beveelt 
de Inspectie JenV aan om de werk-
wijze bij het informatieve gesprek, de 
bedenktijd en de periode na de aangifte 
te verbeteren, met meer aandacht voor 
behoeften en verwachtingen van de 
zedenslachtoffers.
De Inspectie JenV wil aan het einde 
van dit jaar weten welke verbetermaat-
regelen de politie heeft getroffen en 
hoe zij die uitvoert. 

(Bron: Ministerie van Justitie) 

Onderzoek naar bejegening door zedenrechercheurs

Meer aandacht nodig voor behoeften 
zedenslachtoffers

Demi Sterk 

Den Haag - De Eerste Kamer heeft onlangs 
ingestemd met het wetsvoorstel Straffen en 
Beschermen. Gedetineerden komen niet meer 
vanzelfsprekend voorwaardelijk vrij na twee 
derde van hun straf, waar dat thans nog wel 
het geval is. Waar de zogenoemde voorwaarde-
lijke invrijheidsstelling nu nog kan oplopen tot 
tien jaar, zal dit in de toekomst gemaximeerd 
worden op twee jaar.
Het Openbaar Ministerie kan middels de huidige 
wetgeving een vordering tot uitstel of afstel van 
de voorwaardelijke invrijheidsstelling bij de 
rechter indienen. Wanneer de nieuwe wet in 
werking treedt, zal de voorwaardelijke invrij-
heidsstelling niet langer van rechtswege worden 
toegekend, maar neemt het Openbaar Ministerie 
per gedetineerde een afzonderlijke beslissing 
over het al dan niet toekennen ervan. Zij zullen 
per individueel geval bekijken of de invrijheids-
stelling ‘mogelijk en verantwoord’ is. Bij deze 
beslissing wordt rekening gehouden met het 
gedrag van de gedetineerde gedurende zijn deten-
tie, slachtofferbelangen en het gevaar voor de 
maatschappij. 

‘Stokje’ achter de deur
De reden? De Minister voor Rechtsbescherming, 
Sander Dekker, zegt het volgende: ‘Als iemand 
acht jaar voor het einde van de straf alweer op 
vrije voeten komt, dan doet dat afbreuk aan ons 
rechtsgevoel. Dit is niet goed voor de geloof-
waardigheid van straffen en dat moet dus anders. 
Straf is straf.’ Het maximeren van de voorlopige 

vrijheidsbeperking heeft echter verschillende 
consequenties. Zo wordt de welbekende ‘stok 
achter de deur’, een ‘stokje’ achter de deur. Waar 
de gedetineerde vandaag de dag nog voor het 
plegen van een zwaar delict 24 jaar opgelegd 
krijgt en dus in beginsel vrijkomt na zestien jaar, 
zal dit in de toekomst pas na 22 jaar zijn. Op het 
moment dat een gedetineerde tijdens zijn voor-
waardelijke invrijheidsstelling wederom de fout 
in gaat, zal hij niet nog acht jaar uit moeten 
zitten, maar slechts twee jaar.
Het doel van de Wet Straffen en Beschermen is 
duidelijk: de straf moet optimaal benut worden 
om recidive te voorkomen en de maatschappij te 
beschermen. ‘Als iemand een tijd moet zitten, 
laten wij dan die tijd goed benutten. We gaan niet 
passief achteroverleunen tot de straf erop zit. 
Voortaan geldt vanaf dag één: in de bak is aan de 
bak,’ aldus Dekker. Op dit moment gebeurt er 
tijdens de detentie nog weinig om het leven van 
gedetineerden te verbeteren. Door het instellen 
van deze wet zullen gedetineerden vanaf dag één 
dus aan hun re-integratie moeten werken. 

Veilige terugkeer
Wat zal er voor de gedetineerden tijdens hun 
detentie expliciet veranderen? Er wordt een 

groter beroep gedaan op de eigen verantwoorde-
lijkheid. Dit betekent dat hij of zij alleen in aan-
merking komt voor verlof bij goed gedrag. 
Daarnaast wordt goed gedrag tevens beloond met 
privileges zoals meer keuze in werk en recreatie-
uren. Dit betekent dat bij de beslissing tot het al 
dan niet verlenen van de voorwaardelijke invrij-
heidsstelling, wordt meegewogen of iemand 
agressief is geweest tegen anderen, met smokkel-

waar in de weer is geweest of drugs in bezit heeft 
gehad. De gedetineerden krijgen daarentegen 
tegen het einde van hun straf meer hulp bij de 
terugkeer in de samenleving. Vanuit detentie 
wordt er gewerkt aan meer grip op schulden, het 
regelen van onderdak, werk, zorg en het krijgen 
van hun legitimatiebewijs. Op het moment van 
invrijheidsstelling zullen de gemeentes en reclas-
sering een actieve rol spelen bij een veilige 
terugkeer. 

Het duurt nog even voor de wet in werking treedt 
(naar alle waarschijnlijkheid 21 mei 2021) en het 
blijft de vraag of deze nieuwe vorm van voor-
waardelijke invrijheidsstelling daadwerkelijk de 
kans op recidive zal verminderen. Vanaf 1 mei 
2021 heeft Dekker op zijn minst over een punt 
gelijk: in de bak is aan de bak.

(Demi Sterk is voorzitter van het Juridisch 
Spreekuur Gedetineerden in Amsterdam) 

In de bak is aan de bak

Demi Sterk.

Straf is straf

Er wordt een groter 
beroep gedaan 

op de eigen 
verantwoordelijkheid

Teken des tijds dat de persoonlijke levenssfeer wordt aangetast

Raad Strafrechttoepassing: problemen met privacy zorg
Jaap Brandligt

Den Haag - De minister voor rechtsbescher-
ming wil een reparatiewet forensische zorg. In 
die reparatiewet zijn bepalingen opgenomen 
voor de persoonlijke levenssfeer van pati-
enten in de forensische zorg. De Raad voor 
Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming 
(RSJ) heeft er zo zijn kanttekeningen bij. Het 
ziet ernaar uit dat de minister – in lijn met 
meer maatschappelijke ontwikkelingen – meer 
greep wil krijgen op wat in het verleden 

nog privacy heette. Nu is het de persoonlijke 
levenssfeer. Taal telt ook hier. 
We volgen de RSJ in zijn commentaar op de wet, 
of beter het advies dat de RSJ aan de minister 
heeft uitgebracht. Het is overigens – dat voor de 
goede morde – nog een conceptwetsvoorstel. De 
minister wil dat het mogelijk wordt dat hij per-
soonsgegevens zoals het burgerservicenummer 
voor beleidsdoeleinden kan krijgen. De RSJ 
vraagt zich af hoever de reikwijdte van het 

verstrekken van die gegevens gaat. De RSJ zou 
willen dat die nummers worden geanonimiseerd. 
Hooguit in uitzonderlijke gevallen – als het 
onderzoeksdoel dat echt nodig heeft – zou het 
niet geanonimiseerd moeten mogen.

Touwtrekkwestie
De minister wil ook dat de inspectie – hij dus – 
inzagerecht in de medische gegevens van een 
patiënt krijgt. Weg met het medisch beroepsge-
heim dus. Dat is al heel lang een touwtrekkwestie 
waar nu maar eens een eind aan moet komen, 
klaarblijkelijk. De RSJ gaat daar niet voor liggen 
als het echt dringend is om een medisch incident 
te onderzoeken. Dat dat op grote schaal zou gaan 
gebeuren, acht de RSJ disproportioneel, zoals dat 
heet. Te veel van het goede (of slechte) kun je het 

ook noemen. Naar goed Nederlands gebruik stelt 
de RSJ een soortement geschillencommissie voor 
als er verschil van mening bestaan. Dat de minis-
ter aan ‘niet meewerken’ een dwangsom ver-
bindt, dat gaat de RSJ waarlijk te ver.
Dan is er tenslotte nog een heet hangijzer waar 
het de rechtspositie van niet ter beschikking 
gestelden betreft die wel zijn opgenomen in een 
instelling voor de verpleging voor ter beschik-
king gestelden. Daarbij is het niet duidelijk voor 
de RSJ welk wettelijk kader de rechtspositie van 
die patiënten bepaalt. Nu wordt het technisch. De 
wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is 
voor de minister de leidraad. Daarmee maakt hij 
het werken van de klachtencommissie binnen die 
wet het functioneren moeizaam – die commissies 
zijn er niet toe toegerust beslissingen te nemen 
die gaan over instellingen voor de verpleging van 
ter beschikking gestelden. De RSJ wil een aparte 
wettelijke regeling voor hen. 
Het is een teken des tijds dat de persoonlijke 
levenssfeer wordt aangetast ten gunste van 
beheersing van het leven van mensen in dit land. 
Je ziet het ook aan de voorstellen in deze con-
ceptwet. Gedetineerden en ter beschikking 
gestelden hebben een kwetsbare positie waar het 
hun privacy betreft. Hopelijk luistert de minister 
naar de RSj en ook naar de privacy waakhond die 
ook zo zijn kanttekeningen heeft geplaats bij dit 
wetsvoorstel.

Weg met het medisch 
beroepsgeheim dus

Eigen Kracht kan weer verder

Van de redactie

Brussel/Straatsburg - Robert 
Malewicz, advocaat voor Lawyer 
Across Borders, schreef in Comeback, 
het blad van Epafras een artikel dat 
ook van belang is voor achterblijvers 
van in het buitenland verblijvende 
gedetineerden. En uiteraard voor de 
gedetineerden in het buitenland zelf. 
Waar gaat het om?
We kennen allemaal het verschijnsel 
dat er in het buitenland zwaarder wordt 
gestraft dan in Nederland, zeker waar 
het drugszaken betreft. Malewicz geeft 
daarvan een voorbeeld: Je wordt in 
Engeland veroordeeld tot elf jaar voor 
de invoer van xtc. Dat zou je in 
Nederland nooit krijgen, zo’n hoge 
straf. Het Hof in Arnhem, dat daar spe-
ciaal voor is, kijkt er eens naar en 
maakt er zeven jaar van. Redelijk naar 

Nederlandse maatstaven. Die aanpas-
sing van de buitenlandse straf mag niet 
meer, de Nederlandse regels om de 
straf aan te passen zijn in strijd met 
Europese regels.  We hebben het dan 
over gedetineerden met een zogeheten 
terugkeergarantie. 

Europese Hof van Justitie
Terug naar het eerdere voorbeeld van 
xtc en Engeland. In het genoemde 

geval is de persoon in kwestie aan 
Engeland overgeleverd met een terug-
keergarantie. Die terugkeergarantie 
kan wel blijven bestaan, maar de straf 
wordt niet meer aangepast. Het 
Europese Hof van Justitie vindt dat die 
aanpassing niet meer mag, omdat de 
straf opgelegd door rechters in het ver-
oordelende land in de Europese Unie 
na terugkeer in Nederland zo goed als 
mogelijk ten uitvoer moet worden 
gelegd. Dus zonder verlaging naar 
Nederlandse maatstaven. Deze 
Europese redenering gold al voor 
zaken waarin geen sprake was van 
overlevering. Stel: je bent aangehou-
den in Duitsland voor een drugsdelict 
en daarna door een Duitse rechter ver-
oordeeld, dan kun je die straf via de 
Wet wederzijdse erkenning en tenuit-
voerlegging vrijheidsbenemende en 
voorwaardelijke sancties (WETS) ook 
wel Nederland uitzitten, maar die straf 
kan dan niet worden aangepast. Dat 
betekent nu dat de WETS een terug-
keer naar Nederland mogelijk blijft 
maken, maar dat door de nieuwe regels 
van het Europese Hof de straffen in 
Nederland niet meer zo maar verlaagd 
kunnen worden. Malewicz wijst er 
daarbij terecht op dat dat als gevolg 
van de uitspraak van het Europese Hof 
de Nederlandse WETS-regeling moet 
worden aangepast. Het is nog niet 
helemaal duidelijk wanneer dat 
gebeurt, maar wel dat dit niet lang 
meer zal duren.
Maar – en dat voor de goede orde – 
met de uitspraak van het Europose Hof 
van Justitie komt er een voor iedereen 
(dus ook de mensen met een terugkeer-
garantie) die vanuit het Europese bui-
tenland naar Nederland komt om de 
rest van zijn straf uit te zitten een einde 
aan de mogelijkheid om de buiten-
landse straf aan te passen aan 
Nederlandse maatstaven. 

Het feest is voorbij:

Geen strafvermindering 
meer voor gedetineerden 
uit het buitenland

Dat zou je in 
Nederland nooit 

krijgen, zo’n 
hoge straf

Europese Hof van Justitie dwingt Nederland wet aan te passen.

Als slachtoffers 
zelf weer contact 
moeten leggen, 
ervaren zij dit als  

een drempel
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Paul Grijpma

Diemen/Amsterdam - ‘Wij gaan niet zomaar 
een gedetineerde aannemen. Maar als hij 
sociaal is en zich kan aanpassen, maakt hij 
of zij wel een goede kans. Ze moeten het 
echt heel graag willen.’ zegt Frank Steverink, 
communicatieadviseur van Pantar, het groot-
ste sociaal leer- en werkbedrijf in de regio 
Amsterdam. Het bedrijf is er voor mensen die 
(nog) niet volledig zelfstandig kunnen werken, 
maar ook niet onder de zorg vallen. 
Frank Steverink: ‘De mensen hier in Diemen 
hebben vaak fysieke en/of verstandelijke beper-
kingen. Mensen met een justitieverleden zijn ook 
welkom, als ze maar geen verstoring veroorzaken 
voor de anderen, bijvoorbeeld door agressief te 
zijn. 
Op onze fietsenwerkplaats in Amsterdam-Noord 
werken bijvoorbeeld wel ex-gedetineerden. Die 
komen uit de top 600, de lijst van 600 
Amsterdammers die in de afgelopen jaren high-
impact delicten hebben gepleegd en mensen die 
via de reclassering of de gemeente bij ons zijn 
gekomen.’ Steverink weet niet precies de aantal-
len, omdat deze mensen niet als zodanig worden 
geregistreerd. ‘Soms weten we dat iemand ‘top 
600’ is, maar soms ook niet. De reclassering gaat 
heel precies te werk, want ze sturen alleen maar 
mensen als ze daar veel vertrouwen in hebben. 
De reclassering, de gemeente of DJI betaalt 
immers ook voor de begeleiding.’
Er wordt gewerkt in de groenvoorziening, in het 
transport en er wordt van alles en nog wat inge-
pakt. Bij Pantar werken ruim 2800 mensen.

Ouderwetse sociale werkplaatsen
Pantar is in de jaren vijftig begonnen als sociale 
werkplaats. Maar in 2014 werd de SW-wet afge-
schaft. De lieden van de werkplaats moesten 
doorstromen naar bedrijven, want die zouden 
open genoeg staan voor mensen met een beper-
king. Maar daar bleek in de praktijk niets van. 
Men komt nu terug bij het idee van de ouder-
wetse sociale werkplaatsen, want de arbeidsmarkt 
is gewoon niet flexibel genoeg. Er zit bijvoor-
beeld een hele groep Wajong-jonggehandicapten 
gewoon thuis. En ook de politiek weet wel dat 
een deel van de mensen die voorheen op de 

sociale werkplaatsen zaten, nu gewoon thuis 
zitten te verpieteren, te verkommeren.
Die mensen hebben een beschermde werkplek 
nodig. En dat geldt ook voor ex-gedetineerden 
die vaak na hun verblijf in de bajes het beste 
kunnen starten in een beschermde omgeving 
waar wat te leren en te verdienen valt. Bedrijven 
werken nog steeds niet echt mee aan het onder-
brengen van mensen uit de bajes. 
De koepelorganisatie Cedris waar ook Pantar 

onder valt, heeft overleg gehad met de Dienst 
Justitiële Inrichtingen over het onder dak brengen 
van ex-gedetineerden. Er is een samenwerkings-
verband ontwikkeld met afspraken over huisves-
ting, zorg en schulden.

(Informatie Pantar: 020––4168000/ info@
pantar.nl/www.pantar.nl/Kriekenoord 3, 1111PT 
Diemen/Stekkerweg 51, 1033DA Amsterdam)

Grootste sociaal leer- en werkbedrijf regio Amsterdam

Na detentie aan de slag bij Pantar, 

Frank Severink: ‘Ex-gedetineerden moeten het echt willen.’

Ex-gedetineerden 
kunnen na hun 

verblijf in de bajes het 
beste starten in een 

beschermde omgeving 
waar wat te leren en 

te verdienen valt

het kan

Tekenwedstrijd

Esserheem - Penitentiair 
Inrichtingswerker Nynke stuur ons 
het bericht dat er in de PI Veenhuizen 
in Esserheem een tekenwedstrijd 
is gehouden. De tekenaars hadden 
twee weken de tijd om een creatie in 
te zenden. 
Eind vorige maand werden de win-
naars bekend: 

Gedetineerde E. van Oost van de 
afdeling O won de 1ste prijs met ‘De 
bewaker en de koets’.

De 2de prijs ging naar M. Bos van de 
afdeling BN met het ‘Roodborstje’. 

Veel creatieve activiteit in PI Veenhuizen Esserheem

GA VOOR SPOED NAAR: www.strafzaken.nl

Tel. 073 610 2005

voor gedetineerden: Tel. 0800-1001 

De talloze reacties tonen aan dat deBonjo  

goed wordt gelezen. 

Ook goed voor onze adverteerders!
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Boekbespreking Boekbespreking

Inktzwarte humor van Christian Frascella in:

Het is te koud om te sterven
Arno Ruitenbeek 

Een goede thriller schrijven is moeilijk. Alles moet 
kloppen: intrige, dialogen, karakters, ontknoping, geloof-
waardigheid. Er dan ook nog de juiste hoeveelheid en kwa-
liteit (liefst inktzwarte) humor aan toevoegen, zonder de 
spanningsopbouw af te breken, is slechts weinigen gegeven. 
Elmore Leonard ooit, Harlan Coben als de grootmeester en 
nu ook deze Italiaanse auteur. Als na dit voortreffelijke 
debuut een minstens zo overtuigende tweede boek over pri-
védetective Contrera volgt, heeft hij het pleit wat mij betreft 
gewonnen. De veertiger Contrera werkt vanuit de 

wasserette van Mohamed, gevestigd in de Turijnse achter-
buurt Barriera, aan klusjes waarvoor hij als politieman 
waarschijnlijk zijn neus had opgetrokken. Maar ja, een cor-
rupte, drugsverkopende ex-dienaar die weinig geld en nog 
minder vrienden heeft, neemt alles aan. Zo raakt hij ver-
zeild in een moordzaak, trapt hij de ‘Ndrangheta en zijn 
Albanese zetbazen op hun teentjes, en weet nog meer vijan-
den te maken. Het sarcasme waarmee hij de wereld, inclu-
sief zichzelf, benadert, is van ongekende klasse. Frascella 
belooft een trilogie, ik kan niet wachten

(Uitgeverij Brooklyn / € 18,99)

Jaap Brandligt

‘Verlos ons van het boze’, is de titel van het 
boek waar het hier over gaat. Op de achter-
flap is te lezen dat betrokkenen, burgers en 
deskundigen zich afvragen of ons land veilig 
genoeg is. Of we met zijn allen alert genoeg 
zijn. Moeten we met het soort incidenten 
dat we tegenkomen rond misdadigers leren 
leven of kan het beter, vraagt auteur George 
Knottnerus zich af. Er zal wellicht een markt 
zijn voor dit boek. En dat dan onder de mensen 
die geen kennisnemen van de misdaadstatis-
tieken waaruit blijkt dat criminaliteit afneemt. 
Maar er is altijd een groep mensen die vindt 
dat het gevoel van onveiligheid belangrijker is 
dan de feiten.
 Ik ga het boek wat onconventioneel bespreken 
en wel door er vrijelijk uit te citeren. Dan kan de 
potentiële lezer het best bij zichzelf nagaan of het 
boek – Knottnerus noemt het een pamflet – iets 
voor hem of haar is. En ja, er worden soms 
fouten gemaakt door opsporingsinstanties. Zoals 
daar zijn de moordenaar van Anne Faber en de 
man met wie Knottnerus het pamflet opent en 
wel Philip O. die ‘een onschuldige, nietsvermoe-
dende vader doodstak’. Hij ‘werd veel te vrij 
gelaten in de samenleving waardoor hij opnieuw 
kon toeslaan’. ‘Er zijn voldoende signalen dat de 
dalende misdaadstatistieken een vertekend beeld 

geven’. En ‘veel te vaak druist de veroordeling 
van ernstige misdadigers in tegen het rechtvaar-
digheidsgevoel van slachtoffers en burgers’. ‘Het 
strafrechtsysteem is te weinig toegesneden op het 
voorkomen van recidive en de bescherming van 
(potentiële) slachtoffers. ‘Het is naïef,’ zegt 
Knottnerus, ‘te denken dat het huidige rechtssys-
teem de gewetenloze en professionele misdaad 
en in het kielzog daarvan de seriemisdadiger 
binnen het huidige strafrechtsysteem kan worden 
bestreden.’ 

Gesundes Volksempfinden
Interessant is ook dat Knottnerus vindt dat de 
huidige spelregels zo ondoorzichtig zijn gewor-
den dat een slimme advocaat altijd wel een maas 
in het net vindt. Als je de aanklacht intact laat, 
ook als hij niet deugt, dan gaat het beter. De boef 
achter de tralies ook als het bewijs rammelt, maar 
het gesundes Volksempfinden vindt dat hij de 
echte boef is. ‘Dat beschermt beter,’ zo wil 
Knottnerus ons vertellen. En natuurlijk komt hij 
uit bij Bart van U, de moordenaar van Els Borst. 
Reclassering en GGZ hadden niet bijtijds 
gewaarschuwd. En dat is natuurlijk waar. Maar 
bij Lucy de B. werkte het andersom en bij de 
Schiedamse Parkmoord, maar die komen in het 
pamflet niet voor. Boeiender en wel passend in 
een tijd waarin repressie belangrijker is dan 

rechtvaardigheid, is Knottnerus’ betoog om bij de 
veroordeling van de dan nog verdachte er geen 
rekening moet worden gehouden als de verdachte 
werkelijk berouw toont. Strafvermindering is pas 
mogelijk als hij tijdens detentie of tbs blijk geeft 
te weten wat hij heeft aangericht. En een contract 
tekent waarin staat dat hij de schade zal vergoe-
den. Als dat niet kan, is er geen strafvermindering 
of voorlopige invrijheidsstelling. Interessant is 
het betoog om rechters te beoordelen. En niet 
door anderen uit de rechterlijke of justitiële 
kringen, maar ook door mensen uit de burgerij. 
Degradatie of ontslag kunnen gevolgen zijn. Je 
ziet het aankomen: rechters die naar de mening 
van het ‘volk’ onvoldoende straffen, krijgen te 
horen: wegwezen. Rechters die het gevoel van 
het ‘volk’ goed aanvoelen, mogen dan blijven. 
Wie hier aan Polen of Hongarije denkt, wordt 
ongelukkig of juist misschien wel heel gelukkig. 
Zwijgen bij de rechter mag ook niet. Zwijgen is 
dan een impliciete schuldbekentenis en dus volgt 
de zwaarst mogelijke sanctie voor het vergrijp 
dat aan de orde is. 

Dictators
Voor tbs’ers heeft Knottnerus ook een oplossing. 
Hij gelooft niet dat een stoornis werkelijk behan-
delbaar is en dus zal de betrokkene niet vrij 
mogen rondlopen zolang hij niet dood is. 

Gelukkig mag volgens Knottnerus betrokken 
tbs’er dan wel euthanasie aanvragen en er zelfs 
recht op hebben. Een werkelijk humane invals-
hoek. Er is nog veel meer te citeren. Zo moeten 
wetten worden aangepast als de meerderheid van 
de bevolking dat wil. Alweer een reden om aan 
dictators te geloven. Die doen altijd wat het volk 
wil en met hen de parlementen van dictatoriale 
staten. Ook het hotel komt voorbij. Een tv op cel 
of het recht om niet te werken of te kiezen voor 
patat in plaats van brood, dat is geen leefomge-
ving die – alweer – de doorsnee Nederlander 
beoordeelt als een afschrikwekkend gevangenis. 
Met deze vergelijking diskwalificeert Knottnerus 
zich definitief. Als klap op de vuurpijl wil 
Knottnerus de doodstraf herintroduceren. 
Gelukkig weet hij een plaats waar je kunt werken 
aan voorkomen van misdaad. En dat zijn – 
natuurlijk – de scholen. Weer een taakje voor het 
onderwijs. Ach, dit is wel genoeg. Wie dit boek 
wil lezen, leest waarschijnlijk steeds weer wat hij 
zelf ook vindt. Meer repressie, minder re-integra-
tie, een maatschappij waarin populisme het tref-
woord is. Dat willen we in Nederland toch niet. 
En als je dat wel wil, is dit een prima pamflet

(George Knottnerus. Verlos ons van het boze/  
€ 15,75. Uitgeverij Gopher/ISBV 
9789492984364)

Over jongeren die in aanraking komen met politie en justitie

En dan ben ik ineens crimineel
Soest - Het boek van Loes Groenestein (1964) is een 
verhalenbundel over jongeren die in aanraking komen met 
politie en justitie. De titel van het boek doet al vermoeden 
dat het niet bij elke jongere de bedoeling is om crimineel te 
worden. Soms loopt het gewoon zo. Het zijn zes verhalen, 
allemaal uit de praktijk geplukt. Onherkenbaar gemaakt 
door kleine wijzingen in persoon, tijd en plaats. De verha-
len laten zien dat bepaalde beslissingen die jongeren nemen 
heftige gevolgen kunnen hebben voor henzelf en hun 
omgeving. Groenestein wil met het haar boek bereiken dat 
jongeren criminele jongeren niet als foute individuen zien, 
maar als jongeren die zij gepakt. Wat ook hen had kunnen 
gebeuren, want criminaliteit is dichterbij dan je denkt. Dit 
jeugdboek wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Vingers

De zes verhalen gaan over jongeren die naar school gaan 
of werken en in het weekeinde uitgaan. Ze roken een joint 
en drinken er eentje, soms twee of meer. Gewone jongeren, 
totdat ze een besluit nemen dat hun leven verandert. Er is 

geen weg meer terug. Achteromkijken heeft geen zin. Het is 
gewoon gebeurd. Soms niet zo bedoeld. Wat zou jij hebben 
gedaan? 
Toen de auteur Loes Groenestein voor de klas stond, vroeg 
zij haar leerlingen wie er geen crimineel verleden had. 
Bijna alle vingers gingen omhoog. Wie er nooit wat had 
gestolen? Er waren al veel minder vingers omhoog. Wie 
er nooit een bedreiging had geuit? En weer verdwenen er 
vingers in de lucht. En bij de volgende vraag gingen er 
nog een heel aantal omlaag, want rijden onder invloed, dat 
hadden er ook al heel wat gedaan. Uiteindelijk kwamen de 
leerlingen erachter dat de jongeren die in aanraking zijn 
gekomen met politie en justitie soms niet zoveel verschillen 
van henzelf. Hoe zit dat bij jou?
Loes Groenestein werkt al jaren bij de reclassering. Haar 
specialisatie in het werken met jongvolwassenen heeft haar 
aangezet tot het schrijven van deze verhalen. 

En dan ben je ineens crimineel, 
uitgever Erwin de Haan/ISBN: 9789464032925/ € 16,99

‘Verlos ons van den boze’ 

Een prima pamflet voor wie van populisme houdt

Beste Fred, beste Sander,

Wat leuk dat jullie willen logeren in het ‘hotel’ waar ik ook 
verblijf. Jullie mogen kiezen, enkel verblijf of gezellig samen 
op een dubbel verblijf. Let wel op. Bij aankomst word je wel 
letterlijk en figuurlijk in je nakie gezet, even ter controle. Ook 
mag je niet te veel kleding bij je hebben. 

Dan je verblijfsruimte. Deze is voorzien van tv met analoge 
doorgifte. Handdoeken kun je thuislaten, want je krijgt er eens 
per week twee. Douche kan hier op cel, let niet op de zeer 
slechte staat van de sanitaire ruimte. We hebben last van 
zwarte schimmel, maar je mag hier wel slippers dragen.
Het vaste menu wordt geserveerd in een mooie zwarte box. 
Die volgens richtlijnen voldoet aan bepaalde eisen. Het water 
om het goedje door te slikken wordt gratis geleverd.

Sporten kan in onze accommodatie natuurlijk ook. Niet iedere 
dag, maximaal twee keer per week. Mocht je de handen uit de 
mouwen willen steken, dan kan dat ook. De honorering is € 
3,10 per dagdeel. Bellen naar het thuisfront kan hier vier keer 
per week. Mits je natuurlijk aan de beurt komt. Want iedereen 
moet tegelijk bellen. Helaas is er geen telefoon in je 
privéruimte.
Mochten jullie nog in willen checken dan vernemen we dat 
graag bijtijds. Want we zitten vol.

Vriendelijke groet uit PI Krimpen a/d IJssel
(Naam bij de redactie bekend)

Post uit de bajes

Echt nooit meer

Als ik de poort

Van PI Vught uitloop

Dan kijk ik nog een keertje om

Dan denk ik bij mezelf van

Dit was het dan

Mijn detentie is voorbij

Ik ben een ex-gedetineerde

Die met een nieuwe start

In zijn leven kan beginnen

En van zijn vrijheid genieten kan

Ik heb mijn straf gehad

Ook ik ben een persoon

Die een tweede kans verdient

Ik zeg houdoe, toedeloe en tot nooit meer ziens

Want mij zul je echt nooit meer zien

Dennis Zegers

Echt nooit meer

Afkomst
Amsterdam - Als de jonge schrijver Nabil el 
Maroudi zijn eerste verhalenbundel heeft gepu-
bliceerd, dringt zich bij hem het gevoel op om in 
het verleden te duiken. Wat maakt toch dat de 
relatie met zijn vader, een eerste generatie-immi-
grant van Marokkaanse afkomst, zo bar en kaal 
is? Wat zou zijn Pools-Duitse overgrootmoeder 
gevoeld hebben toen ze een onderscheiding van 
het naziregime ontving? Via werkelijke en imagi-
naire reizen door Nederland, Marokko, Polen en 
Duitsland pluist Nabil de geschiedenis van zijn 

familie uit.
Wat heeft er destijds plaatsgevonden? Hoe zou de 
geschiedenis zijn gelopen als de gebeurtenissen 
van toen anders waren geweest?
Auteur Rashid Novaire (41) won al in 1996 de El 
Hizjra-Literatuurprijs, een aanmoedigingsprijs 
voor opkomende auteurs van Marokkaanse 
afkomst. 

(Psychologische roman/uitgeverij De Geus/ISBN 
9789044527933/ Ebook € 7,49)
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BonjoContactBureau
ZO WERKT HET CONTACTBUREAU
1. Je stuurt je advertentie naar Bonjo contactbureau, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam. 2. Bonjo stuurt de advertentie naar een beoorde lings  commissie. Deze moet goedkeuring geven 
voor plaatsing. 3. Bij goedkeuring plaatst Bonjo je advertentie in deBonjo en/of op de website. 4. Een reactie op een advertentie stuur je naar Bonjo contactbureau. Vermeld hierbij wel het 
advertentienummer anders kunnen wij je reactie niet doorsturen. Doe een postzegel op de enveloppe en stuur ’m op. 5. Als je reageert maar niet wilt dat je adres bekend wordt, vermeld je 
adres dan niet in je brief maar op een bijgevoegd papiertje. 
Zonder je adres kunnen wij geen reacties naar je terug sturen. Een eerlijk verhaal scoort het best. Dus schrijf een brief met daarin je interesses, hoe lang je nog moet, wat je graag wilt en wat 
weer niet. Ieder die de site bezoekt weet dat hij/zij met een gedetineerde te maken heeft. Transparanter kan niet!

Woordzoeker

1873
Hoi dames,
Ik ben Stanley, 33 jaar en rond de 1 
meter 80 kort. Ik ben half Nederlands, 
half Indisch. Ik zit in de TBS. Ik sta 
goed in mijn behandeling en ga ook 
met begeleid verlof. Ik hou heel erg 
veel van lezen en nog meer van 
muziek, waarin ik een behoorlijk brede 
smaak heb. Ik vind het ook leuk om 
veel sporten te volgen op tv, waaronder 
sowieso voetbal, Formule1, wielren-
nen, darten en tennis. Ik ben meer van 
het kijken daar sporten dan echt zelf 
sporten, de beste stuurlui staan immers 
aan wal. Al sport ik wel en dat heb ik 
ook echt nodig, met mijn overgewicht. 
Ik vind het ook leuk om zo nu en dan 
een spelletje te doen. Ik ben bezig om 
te leren basgitaar te spelen, maar vind 
het ook fijn om creatief bezig te zijn, al 
is dat een breed begrip. Ik vind het fijn 
om goed en lekker te eten en/of te 
maken, daaraan heb ik ook grotendeels 
mijn overgewicht te maken, maar ik 
vind het het fijnst als het ook nog eens 
zo gezond mogelijk is, want ik hou 
echt van gezond eten. Met name van 
indisch en italiaans eten. In eerste 
instantie zoek ik contact om mee te 
corresponderen en om in elk geval een 
vriendschap mee op te bouwen, later 
zien we wel verder. Heel veel liefs en 
groetjes en tot schrijfs, Stanley

1874
Hey jij,
Ben jij die lieve, vrolijke zorgzame 
vrouw die ik zoek? Meld je dan bij 
mij. Ik ben Remco, 35 jaar, 1,78 lang, 
80 kg, grijs/blauwe ogen en kort don-
kerblond haar. Ik hou van pretparken, 
kermissen, muziek maken/luisteren en 
gezelligheid. Hou jij hier ook van? 
Schrijf me dan snel. Ik verveel me 
dood hier. Verveel jij je ook en wil je 
gewoon schrijven wat je bezig houd 
laat het me dan weten. Ik sta inmiddels 
op de wachtlijst voor de woenselse 
poort. Dus ben hopelijk snel weg uit pi 
vught. Ik zoek dus een lieve vrouw 
voor gezellig contact. Hou het vooral 
open en eerlijk. En als je met iets zit 
hoor ik dat graag. Heel veel liefs, x 
Remco

1875
Hey,
Ik heet Ilham en ben 26 jaar oud. Ik 
ben Bosnisch van afkomst en ben een 
volslanke roodharige meid. ik heb 
lange krullen. Ik ben afkomstig uit 
Amsterdam. Mijn karaktereigenschap-
pen zijn humoristisch, spontaan en 
doorzettingsvermogen, heb geen blad 
voor de mond. Ik ben op zoek naar een 
caramelkleurige sportieve jongeman, 
van de leeftijd 25 t/m 30 jaar die ook 
van lachen houd .... dus humor heeft 
om penvrienden mee te worden. Ik heb 
best nog een tijd voor de boeg..... dus 
genoeg tijd! Nou lijkt het je wat ... pak 
je pen op en begin te schrijven, je zal 
altijd antwoord terug krijgen en zeker 
als je een postzegel mee kunt sturen. 
Zou leuk zijn als je een foto meestuurt. 
Groetjes van deze topper.

1876
Ik heet Giovanni, ben 36 jaar. ik heb 
half Arubaans, Caboverdiers. geboren 
in Rotterdam. Ik bem 1m83. Hep een 
brede postuur. Ben als beroep kapper 
voor voetbalspelers en rapper. Ik ben 
op zoek naar een meid tussen de 26/36 
jaar. Wil jij mijn FIRST lady zijn 
schrijf mij dan.

1877
Hallo vriendelijke damen,
Ik ben een man van 46 jaar, blauwe 
ogen, kort haar. Ik zit op dit moment in 
een TBS kliniek onder de rook van 
Rotterdam. Ik ben op zoek naar een 
leuke meid waar ik lief en leed mee 
kan delen. Die niet weg loop als het ff 
tegen zit. Die samen met mij er iets 
moois van wil maken. Ik ben lief, 
eerlijk en trouw. Ik hou van hard 
werken. Wil jij me beter leren kennen 
schrijf me dan een leuke brief. Foto 
zou leuk zijn. Ik schrijf altijd terug en 
wie weet ben jij de waren voor mij en 
kunnen we een steun voor elkaar zijn. 
Hopelijk schrijven we snel met elkaar. 
Veel lieve groetjes XXX

1878
Lieve dames...
Mijn naam is Aldo, een 27 jarige jonge 
man. Ben 1.72 cm lang, weeg 70 kilo, 
heb zwart lang haar, bruine ogen, met 
een licht getinte huidskleur, ben goed 
verzorgd en goed uitziende. Ben goed 
gebouwd, heb een gespierd lijf en een 
six pack, met tattoos. Ik train ook 
regelmatig. Mijn hobby’s zijn kickbok-
sen, fitness, hardlopen. motorcroxx 
rijden, muziek maken en tattoos 
maken. Kan en hou ook van koken. Als 
ik mezelf moet omschrijven zou ik dan 
zeggen spontaan, zorgzaam, respect-
vol, eerlijk, betrouwbaar, ruimden-
kend, loyaal, attent, liefdevol en 
sociaal. Ik hou van gezelligheid, 
lachen, slapen en samen zijn. Maar ik 
ben ook te vinden voor een serieus 
gesprek. Ik zit momenteel gedetineerd 
en heb nog 4 jaar te gaan. Ik ben op 
zoek naar een leuke, lieve, curvy jon-
gedame voor een serieus relatie. Ik hou 
wel van pittige vrouwen met een sterk 
temperamentje. Leeftijd en afkomst 
zijn niet van belang. Dus ben je die 
dame die ook naar een maatje zoekt? 
Die liefde en aadacht wilt! Pak dan 
jouw pen en stuur gerust een brichtje. 
Liefst met een foto. Ik antwoord altijd 
terug. Nou tot gauw. Groetjes Aldo 
XXX...
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Oplossing puzzel, zie pagina 8.

Ik

Ik ben ik, dat is niet fijn
Zou zo graag een ander zijn
Hoe moet ik het zeggen?
Zal proberen het uit te leggen:
Mijn gedachten doen soms raar
Lopen kriskras door elkaar
Van binnen voel ik een strijd, een storm, een orkaan
Voor een normaal mens niet te verstaan
Zou mijn woede en boosheid voor vrede willen ruilen
Me van deze gedachten bevrijden
Niet meer strijden, geen mensen vermijden
Ik voel me vredig bij jou
Omdat ik je vertrouw
Soms wil ik met je praten
Maar ik ben bang dat je me gaat haten
Soms wil ik je afstoten, ver weg uit mijn bestaan
Toch wil ik niet dat je me laat gaan
Soms is er liefde, soms is er haat
Mijn grillen en nukken
Hakken mijn leven in stukken
Ik kwets mensen van wie ik hou
Dat is echt niet zoals ik het graag hebben zou

John

1880
Hallo dames,
Ik ben op zoek naar een leuke spontane 
vrouw om elkaar te schrijven, eventu-
eel te skypen en bij een goede klik een 
leuke vrienschap op te bouwen. Mijn 
naam is Danny, ik ben begin 40, 1.80 
meter lang, donkerblond haar en 
groene ogen. Ik ben sportief, onderne-
mend en houd van reizen. Ik kom eind 
van dit jaar vrij. Spreekt deze adver-
tentie je aan schrijf me dan gauw! Je 
krijgt sowieso antwoord, maar brieven 
met foto krijgen voorrang! Tot gauw, 
Danny

 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!

1879
Mijn naam is Benny. Ik ben 34 jaar 
jong. Blond krullend haar, blauwe 
ogen. Ik ben 1.78 lang en weeg 90 
kilo. Ik ben een verzogd type. Ik zit 
momenteel gedetineerd en heb nog 11 
maanden te gaan. Ik hou van lekker 
eten. Het liefst buitenlands eten. Ik ben 
zelf half Joegoslavisch van moeders 
kant. Mijn hobby’s zijn auto’s en tai-
boxen. Ik hou om mijn toekomstige 
wie weet vrouwtje in de zon te zetten. 
Bosje bloemen enzo. Ik ben heel lief 
van karakter. Ik ben op zoek naar een 
vrouw of dame tussen de 25 en 40 jaar 
die ook een verzorg uiterlijk heeft. Een 
beetje curvy is niet erg als je maar 
mooi en goed van binnen bent. Ik zou 
het leuk vinden om brieven te schijven 
met een leuke, spontane, eerlijke 
vrouw en wie weet word jij door mij in 
het zonnetje gezet. Spreek mijn 
berichtje jou aan en wil je meer weten 
over mij schrijf gerust. Ik geef altijd 
antwoord, Groetjes, liefs en vooral vol-
houden in deze tijd. Kus Benny.

Ik ben ik, 
dat is niet fijn...
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Paul Grijpma

Parijs - Dat zijn we niet gewend, de winnaar van de Tour de France die pas 
op 20 september in Parijs op het podium staat. De pandemie heeft de hele 
wereld in de war gebracht en ook de wielersport moest de agenda trekken 
om te kijken of er nog ergens in het jaar verantwoord kon worden gekoerst. 
De Giro d’Italia moest de Tour laten voorgaan. 
Dat betekent nu dat de Grand Départ is op 29 augustus in Nice, de start van een 
heuvelachtige etappe Nice - Nice van 156 kilometer door het achterland van Nice 
met toch nog vier keer bergopwaarts. Al in de 2de etappe krijgen de coureurs het 
flink voor de kiezen.
Ze moeten over de Col de Colmiane, Col de Turini, Col d’ Èze en de Col de Qutre 
Chemins en met een lange afdaling naar de beroemde Promenade des Anglais in 
Nice.
In de vierde rit is er al een aankomst bergop. Dan zal meteen al wel veel duidelijk 
worden in het klassement. En dan wordt ook al meteen zichtbaar wie mogelijk 
Parijs niet gaat halen. Want onze beroemde ex-coureur Rini Wagtmans heeft ons 
verteld dat het een ‘rare tour gaat worden met renners die door de coronaepidemie 
helemaal geen wedstrijdritme hebben.’ ‘Er gaan renners door het luik vallen’, 
zoals Wagtmans dat elders in deze krant zegt. 
Het is opvallend dit keer dat de tour zich voornamelijk in het zuidelijk deel van 
Frankrijk afspeelt. 
Via het hooggebergte in de Pyreneeën met onder andere de Peyresourde en de 
Ausbique gaat het vanuit Laruns onder Pau met het vliegtuig naar de Atlantische 
kust voor een rustdag in Île d’Oléron en een vlakke etappe naar Île de Ré. Verder 
gaat het dwars door het land oostwaarts waar de Alpen wachten. In de 19de 
etappe komt de La Planche des Belles Filles de renners voor de wielen. De aller-
laatste aankomst bergop. De volgende dag een tijdrit van 36 kilometer en dan op 
zondag 21 september de aankomst over de kasseien van de Champs-Élysées in de 
Franse hoofdstad. 
(*Op de foto staat Rini Wagtmans met zijn toerfiets. Links aan de wand de gele 
trui die hij in 1971 één dag gedragen heeft tot woede van Eddy Merckx.)

Tour de France

*Rini Wagtmans: ‘Het wordt een hele rare tour; coureurs hebben geen wedstrijdritme’ (Foto Ronald Bos).

Al snel wordt zichtbaar wie ‘Parijs’ niet haalt

Rini Wagtmans: ‘Er gaan renners door het 
luik vallen’

DAG DATUM PARCOURS KM TYPE
01 29-08 Nice - Nice 156 heuvels

02 30-08 Nice - Nice 187 bergen

03 31-08  Nice - Sisteron 198 vlak

04 1-09 Sisteron - Orcières-Merlette 157 bergen 

05 2-09 Gap - Privas 183 vlak

06 3-09 Le Tell - Mont Aigoual 191 heuvels

07 4-09 Millau - Lavaur 168 vlak

08 5-09 Cazères - Loudenvielle 140 bergen

09 6-09 Pau - Laruns 154 bergen

Rustdag 7-09

10 8-09 Île D’Oléron - Île de Ré 170 vlak

11 9-09 Châtelaillon Plage - Poitiers 167 vlak

12 10-09 Chauvigny - Sarran 218 heuvels

13 11-09 Châtel-Guyon - Puy Mary 191 bergen

14 12-09  Clermont Ferrand - Lyon 197 heuvels

15 13-09 Lyon - Grand Colombier 175 bergen

Rustdag 14-09

16 15-09 La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans 164 bergen

17 16-09 Grenoble - Col de la Loze 168 bergen

18 17-09 Méribel - La Roche-sur-Foron 168 bergen

19 18-09 Bourg-en-Bresse - Champagnole 160 vlak

20 19-09 Lure - La Planche des Belles Filles 36 tijdrit 

21 20-09 Mantes-la-Jolie 122 vlak

Tour  
de 

France 
per dag

Bij het ter perse gaan van deze editie van deBonjo was 
het nog niet honderd procent zeker dat de Tour de France 
ook inderdaad zou doorgaan

(De redactie)
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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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BUZING Puzzels

V R E E M D E S P D M A F
O O O E I C A R A V A N
R O E S E A R E N A N W
E V E R O M T K O I

M A D E P P A L S
W A D D E N E I L A N D E N
P L E E T N R D S O S

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

Horizontaal

1. Vreemdeling - 6. Duitse partij - 9. Dwaas - 11. Onderofficier - 12. Uitroep - 13. Slaapplaats in de
vakantie - 15. Bedwelming - 17. Strijdperk - 18. Noordwest - 20. Om het genoemde - 21. Ons inziens - 23.
Jongere broer - 24. Vader - 27. Deze 5 liggen boven Nederland - 30. Bestekamer - 31. Eerwaarde heer -
32. Noodsignaal - 34. Geliefde provincie om op vakantie te gaan - 37. Wig - 39. Voorzetsel - 40. Uitroep
om aandacht - 41. Houding - 43. Glazen uitbouw - 45. Hemellichaam - 47. Politieke partij - 49. Schuifbak
- 50. Afvalplaats - 52. Gekruld haar - 54. Zuster - 55. Homp - 56. Public relations - 57. Geliefd
vakantiegebied - 59. Wilde haver - 60. Opnieuw - 62. Achter - 63. Grondsoort - 65. Briefaanhef - 66.
Muziekterm - 68. Wagen - 70. Cosmetisch product - 71. Per persoon per dag.

Verticaal

1. Ploegsnede - 2. Regionale Omroep Oost - 3. Griekse godin - 4. Persoonlijk vnw. - 5. Artis en Blijdorp
zijn dit - 6. Treiter - 7. Park met attracties - 8. Judograad - 9. Moeder - 10. In het jaar - 13. Verblijfplaats
in de vakantie - 14. Beroep - 16. En volgende (afk.) - 19. Zeker - 20. Plaats in Gelderland - 22. Rare gast -
23. Levenslucht - 25. Zuid-Amerikaanse bergketen - 26. Onderricht - 27. Winterpeil - 28. Turkse titel - 29.
Groot water - 33. Wapen - 35. Nut - 36. Regeringsreglement - 38. Haarverzorgingsproduct - 40.
Takelmiddel - 42. Tegenover - 44. Dwarsmast - 45. Plak - 46. Woonboot - 47. De oudste - 48. Wortel - 51.
Metselspecie - 52. Gil - 53. Weekdier - 56. Koeienmaag - 58. Gooi - 60. Speeltuig - 61. Vogeleigenschap -
64. Rijksgebouwendienst - 66. Noot - 67. Rekening-courant - 69. Amsterdams Peil.
 

Horizontaal
1. Vreemdeling - 6. Duitse partij - 9. Dwaas - 11. Onderofficier - 12. Uitroep -  
13. Slaapplaats in de vakantie - 15. Bedwelming - 17. Strijdperk - 18. Noordwest - 
20. Om het genoemde - 21. Ons inziens - 23. Jongere broer - 24. Vader - 27. Deze 
5 liggen boven Nederland - 30. Bestekamer - 31. Eerwaarde heer - 32. Noodsignaal 
34. Geliefde provincie om op vakantie te gaan - 37. Wig - 39. Voorzetsel -  
40. Uitroep om aandacht - 41. Houding - 43. Glazen uitbouw - 45. Hemellichaam 
- 47. Politieke partij - 49. Schuifbak - 50. Afvalplaats - 52. Gekruld haar -  
54. Zuster - 55. Homp - 56. Public relations - 57. Geliefd vakantiegebied - 
59. Wilde haver - 60. Opnieuw - 62. Achter - 63. Grondsoort - 65. Briefaanhef - 
66. Muziekterm - 68. Wagen - 70. Cosmetisch product - 71. Per persoon per dag.

Verticaal
1. Ploegsnede - 2. Regionale Omroep Oost - 3. Griekse godin - 4. Persoonlijk vnw. 
5. Artis en Blijdorp zijn dit - 6. Treiter - 7. Park met attracties - 8. Judograad -  
9. Moeder - 10. In het jaar - 13. Verblijfplaats in de vakantie - 14. Beroep - 16. En 
volgende (afk.) - 19. Zeker - 20. Plaats in Gelderland - 22. Rare gast - 23. Levens-
lucht - 25. Zuid-Amerikaanse bergketen - 26. Onderricht - 27. Winterpeil -  
28. Turkse titel - 29. Groot water - 33. Wapen - 35. Nut - 36. Regeringsreglement -
38. Haarverzorgingsproduct - 40. Takelmiddel - 42. Tegenover - 44. Dwarsmast - 
45. Plak - 46. Woonboot - 47. De oudste - 48. Wortel - 51. Metselspecie -  
52. Gil - 53. Weekdier - 56. Koeienmaag - 58. Gooi - 60. Speeltuig - 
61. Vogeleigenschap - 64. Rijksgebouwendienst - 66. Noot - 67. Rekening-courant 
69. Amsterdams Peil.

VoetbalcompetitiedeBonjo Bajes Puzzel

Oplossing puzzel, zie pagina 8.

Van de redactie 

Zeist - De KNVB heeft de speeldagenkalender voor het seizoen 
2020/2021 in de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie afge-
rond. De voetbalbond kiest er onder meer voor om de belang-
rijkste wedstrijden later in het seizoen te organiseren. Daarmee 
geeft de voetbalbond gehoor aan het plan van Edwin van der 
Sar. De algemeen directeur van Ajax pleitte ervoor om de top-
duels in de eredivisie pas in 2021 op het programma te zetten. 
De hoop is dat er tegen die tijd weer in volle stadions kan 
worden gespeeld.
Volgens de KNVB kunnen clubs aangeven wat voor hen twee 
mooie tegenstanders zijn voor uit- en thuisduels. Deze wedstrijden 
worden dan – net als de derby’s en de wedstrijden die het afgelo-
pen seizoen niet zijn gespeeld – zoveel mogelijk richting het einde 
van het programma geplaatst. De eredivisie gaat in het weekend 
van 12 en 13 september van start. Op verzoek van de clubs en uit-
zendgemachtigde Fox Sports wordt op zaterdagen om 18.45 uur, 
20.00 uur en 21.00 uur afgetrapt, waarbij 16.30 uur wellicht ook 
nog een mogelijkheid wordt. Voorlopig staan er geen wedstrijden 
voor zondagavond om 20.00 uur op de planning. Dit kan 

veranderen wanneer clubs die op de voorafgaande donderdag-
avond Europa League-verplichtingen hebben (net als afgelopen 
seizoen) toch om dit tijdstip vragen.   
De Keuken Kampioen Divisie gaat van start op vrijdag 28 augus-
tus. In de eerste periode wordt er – op verzoek van de clubs – op 
vrijdag tot en met dinsdag gevoetbald. Daarna is vrijdag voorals-
nog de vaste speeldag. 

Twintig clubs onmogelijk
Het Supporterscollectief is tevreden met de nieuwe speeldagenka-
lender van de KNVB. De organisatie is vooral blij dat er niet struc-
tureel op zondagavond 20.00 uur zal worden gespeeld. ‘Mooi dat 
naar de mening van de supporters is geluisterd,’ zegt voorzitter 
Matthijs Keuning. ‘Zondagavond is voor supporters heel onwense-
lijk, omdat veel mensen de volgende dag weer vroeg naar school 
of werk moeten.’ Een enquête van het Supporterscollectief wees 
eerder al uit dat een grote meerderheid van de voetbalsupporters 
tegen wedstrijden op zondagavond is. In de nieuwe kalender is 
maximale flexibiliteit nagestreefd, met het oog op mogelijke 

verstoringen van het seizoen door bijvoorbeeld een tweede corona-
golf. Er zijn extra inhaalmomenten ingebouwd en er kan worden 
uitgeweken naar andere regio’s.
Volgens de voetbalbond is het schema vol vanwege de late start als 
gevolg van de coronacrisis en het feit dat na het seizoen een EK op 
het programma staat. Dat bewijst volgens de bond dat een eredivi-
sie met twintig clubs daadwerkelijk onmogelijk was. Dat voorstel 
was gedaan door Cambuur en De Graafschap, de clubs die na het 
stopzetten van de competities naast promotie naar de eredivisie 
grepen. De eerstedivisieclubs vingen vorige maand echter bot bij 
de rechter, die de KNVB in het gelijk stelde. Om het schema zo 
compact mogelijk te houden, worden de play-offs om Europees 
voetbal en promotie/degradatie (tweede helft van mei) niet in 
dubbele, maar in enkele wedstrijden afgewerkt. De wedstrijd om 
de Johan Cruyff Schaal gaat bij gebrek aan een kampioen en een 
bekerwinnaar niet door. Het is ook nog niet duidelijk of er een 
echte winterstop kan worden gehouden. In deze periode moeten 
mogelijk afgelaste wedstrijden worden ingehaald. Het kerstreces in 
de eredivisie staat gepland tussen 23 december en 8 januari. 

Ze zijn eruit in het Zeistbos

KNVB: belangrijke wedstrijden 
later in het seizoen

Interlands 
vrijdag 4 september: 
Nederland - Polen 20.45
maandag 7 september: 
Nederland - Italië 20.45

Eredivisie
zaterdag 12 september:
FC Utrecht - AZ 16.30
Heerenveen - Willem II 18.45
PEC Zwolle- Feyenoord 20.00
FC Twente - Fortuna Sittard 21.00

zondag 13 september:
FC Emmen - VVV Venlo 21.15
Heracles - ADO Den Haag 14.30
Sparta Rotterdam - Ajax 14.30
FC Groningen - PSV 16.45
RKC Waalwijk - Vitesse 16.45

vrijdag 18 september: 
VVV Venlo - FC Utrecht 20.00

zaterdag 19 september: 
AZ - PEC Zwolle 16.30 
Vitesse- Sparta Rotterdam 18.45
Ajax - RKC Waalwijk 20.00
Fortuna Sittard - sc Heerenveen 21.00

zondag 20 september: 
ADO Den Haag - FC Groningen 12.15
Feyenoord - FC Twente 14.30
Willem II - Heracles 14.30* PSV - Emmen 
*Eventueel op verzoek naar 20.00

vrijdag 25 september:
FC Twente - Groningen  TIJD??

zaterdag 26 september:
PEC Zwolle - Sparta Rotterdam
Fortuna Sittard - AZ 18.45 *
sc Heerenveen- VVV Venlo 20.00 #
Ajax - Vitesse 21.00 # 

zondag 27 september:
Feyenoord - ADO Den Haag 12.15
FC Utrecht - RKC Waalwijk 14.30 **
Heracles - PSV 14.30 
 FC Emmen - Willem II 16.45 *
 * Indien AZ 24 september UEL speelt, gaat wed-
strijd naar zondag 27 september 14.30
** Indien AZ donderdag 24 september UEL 

speelt, gaat FC Utrecht -RKC Waalwijk naar 
zaterdag 26 september 18.45

# Indien AZ donderdag 24 september UEL speelt 
gaat Ajax - Vitesse naar 20.00 
en sc Heerenveen - VVV Venlo naar 21.00 uur, 
eventueel op verzoek naar 20.00

vrijdag 2 oktober:
FC Utrecht - sc Heerenveen 20.00 

zaterdag 3 oktober:
Vitesse - Heracles 16.30
RKC Waalwijk - PEC Zwolle 18.45
VVV Venlo - ADO Den Haag 20.00
FC Twente - FC Emmen 21.00

zondag 4 oktober:
FC Groningen - Ajax 12.15
Sparta Rotterdam - AZ 14.30
Willem II - Feyenoord 14.30
PSV - Fortuna Sittard 16.45* 
*Eventueel op verzoek naar 20.00

Gaat het echt weer gebeuren?

De wedstrijden voor september:

Het schema is zwaar onder voorbehoud in 
verband met de pandemie.
De KNVB houdt alle opties open.
(De redactie)
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