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Verder in deze editie diverse ver-
halen over alles wat met de bajes 
samenhangt. Reacties van gedeti-
neerden vanuit hun cel, verhalen 
van leden van Bonjo, van deskundi-
gen en advocaten. En er zijn oproe-
pen, aankondigingen en natuurlijk 
de puzzel en het Bonjo Contactbu-
reau. Wie informatie heeft of een 
mening, wordt gevraagd die aan 
deBonjo te melden.

Flevoland had in 2018 naar verhouding de meeste vrouwelijke criminelen, Drenthe de minste

Europol: ‘Van de 21 meest 
gezochte voortvluchtige 
criminelen zijn er 18 vrouw’
Lees verder op pagina 06 het verslag van Bregje Veltman.

Deze Johanna is onderwerp van discussie in Deventer. Zij zou zijn ontsnapt uit de vrouwengevangenis. Maar onderzoekers zeggen dat dat niet klopt.   
Wie hier meer over wil weten gaat naar: www.debuurt.nl/deventer/genieten-van/mysteries/deventer-mysteries-opgelost-is-er-ooit-een-vrouw-ontsnapt-uit-de-oude-vrouwengevangenis~5368/ 

(Foto: indebuurt, genomineerd voor Website van het jaar 2020, Deventer/ Poppenmaker Joop de Bont)
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Jaap Brandligt

Den Haag - Bonjo heeft haar ooit ge-
vraagd of ze zin had in het bestuur 
van Bonjo te stappen. Want ze heeft 
precies de bevlogenheid die je van 
een bestuurder van Bonjo wil. Ze 
had toen helaas geen tijd, want de 
handen vol aan haar werk bij het 
Straat Consulaat in de Parkstraat 
in Den Haag. Het gaat dan over Elly 
Burgering. Sinds kort geen directeur 
meer van het Straat Consulaat, want 
daar met pensioen vertrokken. Het 
Straat Consulaat is in Den Haag een 
ontzettend belangrijke behartiger 
van daklozen, van thuislozen en van 
drugsgebruikers. Op hun website 
staat het te lezen. ‘Velen van ons 
spreken uit eigen ervaring, we on-
derhouden intensief contact met de 
praktijk, met de mensen op straat 
en in de instellingen’. Naast het re-
levante overleg met bijvoorbeeld de 
gemeente. ‘We willen ertoe bijdra-
gen dat iedereen toegang heeft tot 
wonen, voeding, scholing, informatie 
en zorg en zich in gelijkwaardigheid 
verbonden weet met anderen in de 
samenleving’. 

We beginnen het gesprek met het 
elkaar bevragen waardoor we in dit 
werk terecht gekomen zijn, wat ons 

bindt aan de – in beleidsjargon – doel-
groepen waar we het voor doen. In 
het geval van Elly Burgering nu deed, 
maar al snel blijkt dat de spirit nog 
lang niet weg is. ‘Het Straat Consulaat 
was mijn leven’. Ze staat voor recht-
vaardigheid. ‘Het is niet eerlijk dat 
mensen met het meeste geld de 
meeste kansen krijgen’. En: ‘Het is 
onzin dat er geen geld is voor de 
arme mensen, voor de zorg, door 
echte opvang, echte praktische hulp 
voor mensen die dat nodig hebben.’ 

Joop den Uyl
Zoals in veel echte gesprekken waait 
het gesprek met Elly soms uit. We 
vragen ons af sinds wanneer de zoge-
heten linkse partijen vergeten zijn 
voor wie ze ook weer opgericht zijn. 
Ik herinner aan de uitspraak Joop den 
Uyl, ooit voorman van de PvdA, dat 
als alle arbeiders een Volkswagen 
voor de deur hebben dat dan de 
emancipatie van de arbeider ge-

slaagd is. ‘Ja,’ zegt Elly, ‘dat zijn mijn 
mensen’. Maar sinds het eerste 
kabinet Kok zie je dat links neo-libe-
raal geworden is, vergeten is voor wie 
ze het ook weer deden, ooit. Maar 
terug naar het geld. Het geld- dat 

sinds een groot aantal jaren langza-
merhand steeds meer naar de rijken 
gegaan is. 
‘Het geld is er wel,’ zegt Elly enigszins 
verbeten, ‘Het ligt er alleen aan waar 
je het aan uitgeeft, aan de politie met 
veel glimmende Mercedes-busjes, 
aan het leger om voor € 100.000,- een 

minuut te kunnen schieten op een 
ballon. Aan snelwegen, aan belasting-
ontduikers, aan multinationals, aan 
de topsalarissen bij de overheid en 
aan het bedrijfsleven met de bekende 
kutsmoezen en lulkoek. Of investeer 
je in de juiste praktische hulp, zorg 
en opvang en voor een gelijkwaardi-
ge verdeling en solidariteit waardoor 
er vanzelf minder politie en minder 
leger nodig is.’ 

Wachtlijst voor bedden 
Hoe zit het in Den Haag met de zorg 
voor gedetineerden en ex-gedetineer-
den? Elly komt met het voorbeeld 
van Mourad. Die heeft veel domme 
dingen gedaan, heeft in de Inrichting 
Stelselmatige Daders (ISD) gezeten. 
En valt buiten alle criteria voor be-
hoorlijke behuizing. ‘Mensen worden 
weggestuurd voor gedrag waarvoor 
ze juist zorg nodig hebben.’ Naast alle 
bureaucratische rimram en wat daar-
over te mopperen valt, is de zorg voor 
behoorlijk wonen een knelpunt van 
je welste, ook in Den Haag en niet 
alleen daar. ‘De afgelopen tien jaar 
verdriedubbelde het aantal dakloze 
jongeren en ouderen. Als je na een 
scheiding een woning nodig hebt, 
dan kun je het zonder vaste baan en 
zonder vrienden en kennissen verge-
ten.’ Dat geldt ook voor mensen die 
uit de bajes komen. Die komen of op 
straat terecht of in voorzieningen 
voor daklozen waar ze het risico 
lopen in een oude subcultuur ver-
zeild te raken. Daar wordt een mens 
niet blijer van. En dan gaan we ervan 
uit dat er bedden zijn. ‘Vergeet het 
maar. Er is een wachtlijst voor 
bedden.’ Voor de nachtopvang is de 
overloop gesloten, te weinig plekken. 
De politiek houdt de schijn op. Het 
stoort me verschrikkelijk dat het 

recht op wonen en waardigheid van 
iedere burger in Nederland zo ge-
schaad wordt ten gunste van kenne-
lijk andere keuzes: de winst van de 
multinational, van de televisieserie 
Mammon, the rich stay rich and the poor 
stay poor. ‘In mijn dertien jaar Straat 
Consulaat is het aantal daklozen ver-
dubbeld. Zijn arbeidsmigranten en 
ongedocumenteerden die voorheen 
een bed hadden niet-rechthebbend 
verklaard en die liggen nu buiten’.

Zieker en onmenselijker
Soms waren er stappen voorwaarts 
maar het grote verhaal is dat het 
systeem zieker en vooral onmenselijk 
is geworden. ‘Ik heb soms een droom, 
dan droom ik van een beweging die 
de wal het schip van het grote geld en 
de macht gaat keren. Waarin geen 
mensen verdrinken in de 
Middellandse Zee of ophokken in on-
menselijke kampen. Een wereld 
zonder ongelimiteerde hebzucht, 
oorlogen en honger, waar mensen-
rechten worden gerespecteerd en na-
geleefd.’ Maar helaas in de periode 
van de bankencrisis zijn de verschil-
len groter geworden en we mogen 
vrezen dat het ook in de crisis na 
corona weer het geval zal zijn. De 
zorg voor de kwetsbaren en daklozen 
zit er in deze samenleving blijkbaar 
niet in. Daar zijn we het vreselijk over 
eens. Maar dat is geen reden om bij 
de pakken neer te gaan zitten. Elly 
Burgering doet dat door in de raad 
van toezicht van de Stam te gaan 
zitten, een organisatie voor versla-
vingszorg. Juist de situatie die de 
kwetsbaren onder wie ook gedeti-
neerden en ex-gedetineerden in het 
nauw brengt, roept op tot actie. Tot 
niet bij de pakken neerzitten.

BERICHTEN UIT DEN HAAG

Elly Burgering: ‘De politiek houdt de schijn op.’

Afscheid directeur Elly Burgering van Straat Consulaat in Den Haag 

‘Ze doen geen donder 
voor ex-gedetineerden’

‘ We willen ertoe 
bijdragen dat 

iedereen toegang 
heeft tot wonen, 

voeding, scholing, 
informatie en zorg’

‘ Het is niet eerlijk 
dat mensen met het 

meeste geld de meeste 
kansen krijgen’
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Jet Hiemstra

Groningen -In de huidige Nederlandse 
samenleving lijkt de tolerantie jegens 
gestraften steeds meer af te nemen. 
Er worden strengere straffen 
geëist en er wordt beweerd 
dat de Nederlandse gevan-
genissen een hotel zouden 
zijn, hetgeen de gestraften 
niet verdienen. Hieruit blijkt de wan-
trouwende opvatting over gedetineer-
den in Nederland. Als gedetineerde in 
Nederland word je dan ook vrijwel altijd 
met wantrouwen benaderd. Dit komt 
niet alleen terug in de opvatting van 
de maatschappij, maar ook binnen het 
gevangeniswezen zelf. Het merendeel 
van het personeel zal de gedetineerde 
nooit helemaal vertrouwen, internet 
behoort zelden tot nooit tot de moge-
lijkheden en cellen kunnen in principe 
ieder moment gecontroleerd worden. Dit 
zijn allemaal voorbeelden van wantrou-
wen binnen het gevangeniswezen. Wat 
voor effect hebben deze zaken op de 
gedetineerde zelf? 

Wantrouwen hoeft niet altijd schadelijk 
te zijn. Volgens Frans Jacobs, hoogleraar 
Ethiek aan de Universiteit van 

OPINIE

Jet Hiemstra is 
maatschappelijk 

filosoof en 
specialiseert zich 
in de forensische 

filosofie 

Het merendeel van 
het personeel zal de 
gedetineerde nooit 

helemaal vertrouwen

Minder nadruk op 
controle, meer nadruk 

op vertrouwen.

Amsterdam, kan wantrouwen in jezelf 
en in anderen heel nuttig zijn. Maar dan 
wel met mate. Een gezonde dosis wan-
trouwen, dat is waar we van kunnen pro-
fiteren in het leven. Zo kan wantrouwen 
richting jezelf productief zijn, aldus 
Jacobs. Wanneer we onszelf met een der-
gelijke kritische houding beschouwen, 
zijn we in staat om onze eigen kwalijke 
eigenschappen te erkennen. Zodoende 
kunnen we ze bedwingen en ermee om 
leren gaan. Jezelf net niet helemaal ver-
trouwen, dat loont dus. Ook richting 
anderen kan van een dergelijke houding 
worden geprofiteerd. Geen blind ver-
trouwen, maar een enigszins wantrou-
wende blik is wat we nodig hebben om 

de kwalijke neigingen van anderen te 
doorzien. Dat is essentieel wanneer we 

ervoor willen zorgen dat zij die over 
macht bezitten, deze niet misbruiken. 
Zoals je eigen wantrouwen je in staat 
stelt om jezelf en je minder goede eigen-
schappen te controleren, zorgt wantrou-
wen in anderen ervoor dat je hen beter 
kan inschatten en controleren. In de 
woorden van Joseph Stalin: ‘Vertrouwen 
is goed, controle is beter’. Maar waar 
wantrouwen in meerdere gevallen pro-
ductief is, kan het ook schadelijk zijn. 
Vertrouwen zorgt ervoor dat mensen 
zich erkend voelen en ruimte ervaren 
om te bloeien. Te veel controle kan 
echter het tegenovergestelde effect 
hebben. Jacobs vertelt over het werk 'Op 
zoek naar de verloren tijd' van de Franse 
schrijver Marcel Proust. De hoofdper-
soon Marcel wordt gekweld door zijn 
eigen wantrouwen richting zijn geliefde 
Albertine. Hij vertrouwt haar niet, ver-
denkt haar van overspel en het zijn die 
gedachten die hem steeds meer overne-
men en uiteindelijk de liefde tussen 
Albertine en hem kapotmaken. Marcel 
streefde naar absolute zekerheid. Jacobs 
concludeert echter: absolute zekerheid, 
die krijg je nooit. Wantrouwen kan dus 

niet alleen productief, maar ook destruc-
tief zijn. En dat brengt ons terug naar het 
gevangeniswezen. 

Wantrouwen heiligt de  
middelen
Als gedetineerde in Nederland word je 
op vele punten met wantrouwen bena-
derd, zo concludeer ik aan de hand van 
mijn eigen onderzoek naar de praktijk 
van het (levenslange) gevangeniswezen. 
In sommige penitentiaire inrichtingen 
wordt er gebruikgemaakt van een schei-
ding tussen de gestrafte en zijn bezoek, 
die fysieke aanrakingen zoals een kus en 
een knuffel op z’n minst lastiger maakt. 
De scheiding wordt door de gestraften 
als een belemmering ervaren, maar blijk-
baar heiligt het doel de middelen. Want 
zonder dergelijke scheidingen zouden er 
te veel drugs worden doorgeschoven. 
Wantrouwen neemt een grote rol in 
binnen het huidige Nederlandse gevan-
geniswezen, zo blijkt ook uit het feit dat 
brieven worden gecensureerd en tele-
foongesprekken worden afgeluisterd. In 
een niet-Nederlandse moedertaal 
spreken is uitgesloten, ook al belemmert 
dit wellicht de gespreksvoering met 
familie, vrienden en kinderen. Bewakers 
moeten namelijk kunnen meeluisteren. 
Indien zij dat niet kunnen, verliezen zij 
hun controle over de gestrafte. En 
binnen het gevangeniswezen wint con-
trole het van vertrouwen. Dit verlangen 
naar controle uit zich ook in het feit dat 
gestraften weinig eigen spullen in hun 
cel mogen hebben. Zelfs voor het bezit-
ten van religieuze voorwerpen, zoals 
elektrische lampjes voor bij het bidden, 
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Gedetineerde in Nederland vrijwel altijd 
met wantrouwen benaderd
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Bewindslieden ministerie van Justitie & Veiligheid
krijgen post uit de bajes

Beste Ferd, beste Sander,

Wat leuk dat jullie willen logeren in het 'hotel' waar ik ook ver-
blijf. 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 televisie 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 schim-
mel, 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, één 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

PI Krimpen a/d Ijssel
Naam bij de redactie bekend

BERICHTEN UIT DEN HAAG
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moeten beklagprocedures gevoerd worden. 
Wantrouwen lijkt in dit geval eerder destruc-
tief dan productief, specifiek voor het nastre-
ven van een geloof. Maar ook op het gebied van 
verbondenheid met de natuur en de wereld om 
ons heen is de destructieve rol van wantrou-
wen zichtbaar. Bij de meeste PI’s is er sprake 
van een muur, die ervoor zorgt dat gestraften 
zich des te meer afgesloten voelen van de rest 
van de wereld. Gestraften weten bij wijze van 
spreken niet eens of het zomer of winter is en 
of het zonnig of regenachtig is. Een muur is bij 

uitstek een voorbeeld van wantrouwen in gede-
tineerden. Een hek in plaats van een muur mag 
dan als iets kleins klinken, maar voor gedeti-
neerden is het allesbehalve. Zoals eerder 
gezegd: een gezonde dosis wantrouwen is niet 
verkeerd. Uit bovengenoemde voorbeelden 
blijkt echter dat er ten opzichte van gedeti-
neerden een ongezonde dosis wantrouwen 
bestaat. 

Een gezonde dosis vertrouwen
De huidige mate van wantrouwen binnen het 
gevangeniswezen is allesbehalve productief. 
Eenieder van ons, zowel binnen als buiten de 

gevangenis, profiteert van een verfijnde balans 
tussen wantrouwen en vertrouwen. Niet volle-
dig beheersen, maar ook niet helemaal laten 
lopen. Niet blind vertrouwen, maar evengoed 
niet dodelijk controleren. Deze balans legt 
Jacobs uit in termen van plankenkoorts. ‘Je ver-
trouwt jezelf niet helemaal, je bent bang dat je 
niet meer uit je woorden zult komen als je 
eenmaal op het toneel staat. Je bereidt je 
daarom goed voor en je neemt je speech of je 
rol voor de zekerheid nog een paar keer door. 
Tegelijkertijd durf je daardoor ook het toneel 
op te gaan. Je hebt net genoeg vertrouwen in 
een goede prestatie.’ Met andere woorden: een 

gezonde dosis wantrouwen
Het Nederlandse gevangeniswezen voldoet 
hier niet aan. Het verlangen naar controle en 
de grote mate van wantrouwen lijken destruc-
tieve gevolgen te hebben op vele gebieden: van 
contact met familie tot aan de mogelijkheid 
om een geloof na te streven. Wantrouwen kan 
productief zijn, maar in een omgeving waar 
gedetineerden vrijwel altijd met wantrouwen 
worden benaderd, is het vooral de destructieve 
rol die zichtbaar wordt. In termen van 'een 
gezonde dosis wantrouwen' valt er nog veel te 
winnen: minder nadruk op controle, meer 
nadruk op vertrouwen.  
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De advocaten zijn woedend. Zij 
menen dat het Openbaar Ministerie, 
als zij dit vermoeden heeft, naar de 
Deken had moeten stappen. De 
Deken houdt namelijk toezicht op de 
advocatuur. De advocaten kunnen 
zich nu niet verdedigen tegen de 
beschuldigingen, omdat zij zijn 
gebonden aan de geheimhoudings-
plicht met hun cliënten.
De situatie die het Openbaar 
Ministerie omschreef ging over ver-
dachten die in beperkingen zaten. 
Dat houdt in dat de verdachte alleen 
contact mag hebben met zijn advo-
caat. Reden daarvoor is dat gedu-
rende die stand van het onderzoek 
geen informatie mag worden uitge-
wisseld, omdat dit het onderzoek zou 
kunnen schaden. Advocaten dienen 
zich te houden aan de regels uit de 
Advocatenwet. Daar is in bepaald dat 
een advocaat ten aanzien van alles 
waarvan hij in zijn functie als advo-
caat kennisneemt, tot geheimhou-
ding is verplicht. Dat betekent dat de 
advocaten die nu vragen krijgen 
vanuit het OM, de rechtbank en de 
maatschappij, met hun rug tegen de 
muur staan. 

Aan gevaar blootgesteld
Vervolgens werd op 27 augustus 2020 
het volgende kritiekpunt bekend: het 
schaduwen van advocaten.
Advocaten Meijering en Van Kleef 
zijn door de politie gevolgd op 
Schiphol en tijdens hun verblijf in 
Dubai. Bij het Openbaar Ministerie 

was eerder een tip binnengekomen 
dat advocaat Meijering een afspraak 
zou hebben met Ridouan T. De advo-
caten zijn als gevolg daarvan in de 
gaten gehouden door de politie 
tijdens hun verblijf aldaar. Het OM 
heeft beaamd dat deze situatie heeft 
plaatsgevonden en legt uit dat de 
advocaten als burgers zijn 
beschouwd omdat zij niet de advo-
caat zijn van Ridouan T. Nu klopt het 

dat zij niet de advocaten zijn van T., 
maar wel van vele andere cliënten. 
Het is ook zeer ongewenst voor 
andere verdachten dat hun advocaat 
wordt geobserveerd door de politie. 
Het Openbaar Ministerie wijst ook 
op de Aanwijzing toepassing opspo-
ringsbevoegdheden en dwangmidde-
len tegen advocaten. Advocaten 
noemen dit een ernstige inbreuk. 
Niet alleen op de vertrouwelijkheid 
die zij genieten, maar ook op de vrij-
heid van personen om zich vrij tot 
hen te kunnen wenden. Daarnaast 

worden advocaten hiermee aan 
gevaar blootgesteld. Beseft het OM 
dit ook? Of is het belang van waar-
heidsvinding en criminaliteitsbe-
strijding zo groot dat er geen grenzen 
meer lijken te zijn? 

Verschoningsrecht niet abso-
luut
'Aanwijzing toepassing opsporings-
bevoegdheden en dwangmiddelen 
tegen advocaten' beschrijft welke 
normen het Openbaar Ministerie in 
acht dient te nemen. Het eerste wat 
in de aanwijzing staat is dat advoca-
ten een verschoningsrecht toekomt. 
De reden daarvoor is als volgt, en ik 
citeer: ‘Het achterliggende grotere 
maatschappelijke belang van het ver-
schoningsrecht beschermt ook het 
vertrouwen dat eenieder mag 
hebben, dat een advocaat niets zal 
behoeven te openbaren van hetgeen 
hem of haar functioneel bekend is 
geworden.’ De aanwijzing vermeldt 
zelfs dat in het algemeen het belang 
van waarheidsvinding moet wijken 
voor het belang dat een burger vrij 
met zijn advocaat kan communice-
ren, een belang dat wordt beschermd 
door de geheimhoudingsplicht en 
het verschoningsrecht van de advo-
caat. Het OM dient bij onderzoeken 
de geheimhoudingsplicht van de 
advocaat ten opzichte van zijn cliënt 
en het verschoningsrecht te respecte-
ren. Maar het verschoningsrecht van 
een advocaat is niet absoluut.  
Volgens de Hoge Raad kan als zeer 

uitzonderlijke omstandigheid bij-
voorbeeld worden gedacht aan een 
advocaat die een crimineel samen-
werkingsverband heeft met  cliënten, 
waarbij hij misbruikt maakt van zijn 
bijzondere positie als advocaat. In 
zo’n uitzonderingssituatie mag de 
inbreuk van het Openbaar Ministerie 
niet verder gaan dan strikt noodzake-
lijk is en zij dient ten alle tijden een 
belangenafweging te maken. De 
inhoudelijke behandeling van het 
Marengo-proces is nog niet begon-
nen. Het is afwachten hoe de recht-
bank hier verder mee omgaat. 

Advocaten zijn woedend

Wie staan terecht in het  
Marengo-proces?  
De verdachten of hun advocaten? 
Nikki Alberts

Amsterdam/Schiphol - Het Marengo-proces, met als meest bekende verdachte Ridouan T., is veel in 
opspraak. Op 11 augustus 2020 werd in deze strafzaak een proces-verbaal aan het dossier toegevoegd, 
dat volgens het Openbaar Ministerie is opgesteld om na te gaan of de verklaringen van de kroongetuige 
juist zijn. Als gevolg daarvan kwam een stroom van krantenartikelen op gang waarin stond dat advoca-
ten geheime informatie zouden hebben gedeeld met leden van de criminele organisatie van Ridouan T. 
Het Openbaar Ministerie stelde vervolgens op de zitting dat er inderdaad sprake was van het delen van 
geheime informatie door advocaten die medeverdachten in het Marengo-proces bijstaan. 

De Burj Khalifa in Dubai is het hoogste gebouw ter wereld met 828 meter. Wie bovenin 
naar beneden wil kijken, moet wel vooraf een kaartje kopen, want geregeld staan er lange 

rijen belangstellenden. Maar daar had ons Openbaar Ministerie geen tijd voor bij het 
volgen van de Nederlandse advocaten. (Foto: Lies rond de wereld/online reismagazine)

Nikki Alberts is lid van deBonjo 
redactie en voorzitter van de Raad 

van Toezicht van het Juridische 
Spreekuur Gedetineerden, Faculteit 

der Rechtsgeleerdheid aan de 
Universiteit van Amsterdam 

Daarnaast worden 
advocaten hiermee aan 

gevaar blootgesteld. 
Beseft het OM dit ook?
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Bregje Veltman

Leeuwarden - Bepaalde beroepen worden door 
menigeen vrijwel direct geassocieerd met een 
bepaald geslacht. Zo wordt bij het ‘beroep’ cri-
mineel vaak gedacht aan een man. Ongeacht 
het feit dat de statistieken de waarschijnlijkheid 
van deze aanname ondersteunen, zijn er ook 
veel vrouwelijke misdadigers. De voorlopige 
cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek 
wijzen uit dat in 2019 circa achttien procent van 
de verdachten vrouw was. Procentueel gezien 
een relatief kleine groep, maar dit betreft toch 
ruim 29.000 vrouwen. Hierbij gaat het om uniek 
geregistreerde verdachten die ter veroordeling 
doorgestuurd zijn naar het Openbaar Ministerie. 
Los van deze vrij algemene gegevens is het inte-
ressant om te bekijken waar vrouwen zich over 
het algemeen schuldig aan maken en in welke 
straffen dit resulteert

Als vanzelfsprekend verschilt de tijd van 
vroeger op veel gebieden sterk van de huidige, 
zo ook aangaande criminaliteit. Historica 
Manon van der Heijden heeft uitgebreid 
onderzoek gedaan naar het aandeel criminele 

vrouwen in de vroegmoderne tijd van 1600-
1800. In deze periode was soms meer dan de 
helft van de misdadigers tegen wie vervolging 
werd ingezet vrouw. Opvallend is dat in deze 
periode het aandeel vrouwelijke criminelen 
Europees gezien het grootst was in Holland. 
Geschilbeslechting vond destijds vaak plaats 
middels fysiek geweld, zowel door mannen 
als door vrouwen. Bijna de helft van de ver-
mogensdelicten werd begaan door vrouwen. 
Overigens waren waarzeggers en bedelaars in 

die tijd ook strafbaar. Vrouwen begingen met 
name zedendelicten, maar liefst 67 procent van 
de zedenmisdadigers was vrouw. Prostitutie 
was strafbaar, evenals overspel en seks voor het 
huwelijk. Incest en kindermoord konden resul-
teren in de doodstraf. Kindermoord was veelal 
een wanhoopsdaad, in veel gevallen omdat de 
(ongewenst) zwangere vrouwen geen vader 
konden aanwijzen of dat niet wilden. Wat 
betreft incest gold dat hiervoor zowel dader als 
slachtoffer bestraft kon worden. 

Vrouwenoverschot
 Men kon zich destijds niet voorstellen dat der-
gelijke delicten plaatsvonden zonder schuld 
van beide partijen. Overspel van vrouwen werd 
destijds grotendeels verklaard door het feit dat 
zeemansvrouwen alleen achterbleven, de helft 
van de bemanning van de koopvaardij kwam 
namelijk nooit meer thuis. Slechts indien aan-
getoond kon worden dat haar man was overle-
den was een nieuwe relatie van een gehuwde 
vrouw géén overspel. De Republiek (1588-1795) 
was in vergelijking tot andere landen in West-
Europa opvallend verstedelijkt. Er heerste een 
enorm vrouwenoverschot en dan vooral in de 
steden. Veel van deze vrouwen waren alleen-
staand en (financiële) steun vanuit de familie 
was vaak niet mogelijk. Zodoende leidden 
vrouwen in steden vaker een risicovol bestaan 
dan op het platteland en was de kans dat zij in 
aanraking kwamen met justitie groter. 

Testosteron
Vorig jaar publiceerde Europol, het samenwer-
kingsverband van politiediensten uit de 
Europese Unie, een lijst met daarin de 21 meest 
gezochte voortvluchtige criminelen. Daarvan 
waren er 18 vrouw. De lijst volgde uit een cam-
pagne getiteld Crime has no gender. Hierbij werd 
aangestipt dat vrouwen in vergelijking tot 
mannen doorgaans vaker betrokken zijn bij 
financiële criminaliteit en juist minder vaak bij 
bijvoorbeeld geweldsdelicten. Uiteraard zijn 
geweldsdelicten niet enkel voorbehouden aan 
mannen, maar vrouwen begaan deze vaker 
vanuit ernstige psychische problematiek. 
Hierbij doen moeders hun kinderen vaker iets 
aan indien deze nog erg jong zijn. Naast fraudu-
leuze zaken begaan vrouwen vaak 

winkeldiefstal en valse aangifte. In de laatste 
decennia is het aantal criminele vrouwen 
gegroeid, mogelijk verklaard door hun toege-
nomen emancipatie. Opvallende verschillen 
tussen de criminaliteitsvormen begaan door 
de twee geslachten kunnen allereerst volgen 
vanuit biologische verschillen. Zo zijn mannen 
sterker geneigd tot risicovol gedrag en hebben 
zij meer testosteron. Daarnaast kunnen de ver-

schillen volgen vanuit socialisatieprocessen 
waarin het vrouwelijke geslacht doorgaans 
meer beschermd wordt.

Zorgzaam en liefdevol
In Nederland telde de provincie Flevoland in 
2018 naar verhouding de meeste vrouwelijke 
criminelen, daar was dat jaar ruim 21 procent 
van de verdachten vrouw (landelijk bedroeg 
dit 17,8 procent). Een speculatieve verklaring 
hiervoor volgt uit de nog altijd relevante age-
crime curve waarin criminaliteit oploopt tot 
een piek aan het eind van de tienerjaren en ver-
volgens afneemt. Flevoland kent een relatief 
jonge bevolking. De provincie Drenthe had in 
2018 de minste vrouwelijke misdadigers, name-
lijk 16,3 procent. Ook deze cijfers betreffen ove-
rigens uniek geregistreerde verdachten.
Gelet op de straffen worden vrouwen gemid-
deld genomen minder zwaar gestraft dan 

mannen. Dit volgt hoogstwaarschijnlijk uit het 
heersende beeld dat vrouwen zorgzaam en lief-
devol zijn en criminele uitspattingen voortko-
men uit dwang van mannen of uit mentale 
stoornissen. Zodoende wordt bij criminele 
vrouwen verminderde verantwoordelijkheid 
aangenomen, resulterend in lichtere straffen. 
Bovendien wordt bij vrouwen vaker besloten 
tot verminderde toerekeningsvatbaarheid. 
Afsluitend belanden mannen vaker in de 
gevangenis terwijl vrouwen vaker een hulpver-
leningstraject toebedeeld krijgen. In geval van 
moord of doodslag krijgen vrouwen gemiddeld 
1,7 jaar minder celstraf opgelegd dan mannen. 
Bovendien krijgt een vrouw die een man ver-
moordt gemiddeld 1,6 jaar minder celstraf dan 
een man die een man vermoordt. Verder 
blijken mannen die vrouwen vermoorden een 
langere gevangenisstraf te krijgen.

Moeder-kindrelatie 
Nederland beschikt over drie penitentiaire 
inrichtingen (PI) voor vrouwen: PI Zuidoost in 
Ter Peel (226 plaatsen), PI Utrecht in 
Nieuwersluis (220 plaatsen) en PI Zwolle (143 
plaatsen). In Nederland worden jaarlijks 3.000 
vrouwen ingesloten op één van deze locaties. 
Het aantal gedetineerde vrouwen bedraagt 
daarmee 7,5 procent van het totale aantal van 
jaarlijks instromende gedetineerden. Van deze 
vrouwen verblijft 80 procent korter dan drie 
maanden in de gevangenis en nagenoeg 60 
procent korter dan een maand. Zo’n 70 procent 
van de vrouwelijke gedetineerden is moeder 
van minstens één minderjarig kind. Kinderen 
van gedetineerde moeders lopen verhoogd 
risico op het ontwikkelen van gedragsproble-
men. Om dit risico in te perken wordt vanuit 
het gevangeniswezen geïnvesteerd in het 
behouden van de moeder-kindrelatie gedu-
rende detentie.

Bregje Veltman is criminologe en  
lid van deBonjo redactie

Tekening: Minke Veltman.

Uiteraard zijn 
geweldsdelicten niet enkel 

voorbehouden aan mannen, 
maar vrouwen begaan 

deze vaker vanuit ernstige 
psychische problematiek

Zo zijn mannen sterker 
geneigd tot risicovol 
gedrag en hebben zij 

meer testosteron
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Europol: ‘Van de 21 meest gezochte voortvluchtige criminelen zijn er 18 vrouw’
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Dini van het Noorden

Sinds kort is onze taal een nieuw 
woord rijker: ‘Warmhartigheid.’ Een 
woord dat volgens het Nederlandse 
publiek het beste omschreven kan 
worden als de band die ontstaat 
wanneer twee onbekenden naar 
elkaar omkijken. (Bron: Onze Taal). 
‘Warmhartigheid’ is verwant aan 
‘barmhartigheid’. Barmhartigheid is 
daadwerkelijk steun verlenen aan 
mensen die het moeilijk hebben. 
Het woord ‘barmhartigheid’ is een 
oud woord. Vrijwel iedereen kent 
de betekenis, en zo niet, dan is het 
wel te vinden in een woordenboek. 
‘Warmhartigheid’ zal als nieuw 
woord ook in de woordenboeken 
verschijnen. Een woord met een 
mooie betekenis. 

A ls ik, als taalvrij-
willigster, het 
voor het zeggen 
had, zou in elke 
cel een goed 
woordenboek 
liggen. Het zou 

fijn zijn als gedetineerden online de 
betekenis van een onbekend woord 
konden opzoeken, maar dat is nu 
eenmaal niet zo. En daarom zijn 
woordenboeken zo belangrijk in 
PI’s. Niet alleen voor 
Nederlandstaligen, maar ook voor 
anderstaligen. Vaak is het geen pro-
bleem om in de bajesbieb naast 
Nederlandse woordenboeken, een 
woordenboek te lenen van de meest 

gangbare talen zoals Engels, Duits, 
Frans en Spaans. En meestal is er ook 
wel de mogelijkheid om aan Oost-
Europese woordenboeken te komen. 
Maar bij andere talen is dat moeilij-
ker. Neem bijvoorbeeld Mandarijn, 
de taal die de meeste Chinezen 
spreken. Of Tigrinya, de taal van het 
grootste deel van de Eritreeërs. 
Daarom pleit ik voor meer woorden-
boeken in de PI’s, en in verschillende 
talen.

Foutloos schrijven
Maar ik zal mijn zin niet krijgen, 
daar ga ik althans van uit. Want wie 
zal dat betalen? Het is niet aan te 
nemen dat PI’s een budget hebben 
voor dit doel, en het is de vraag of 
'hogerhand' het nut van de woor-
denboeken wel inziet. Toen ik mijn 
wens hier en daar opperde kreeg ik 
reacties als: ‘Leuk idee, maar er zal 
maar een klein deel van de gedeti-
neerden gebruik maken van een 
woordenboek, dus in elke cel een 
woordenboek heeft weinig zin.’ En: 
‘Voor zoiets zijn vast geen 'potjes', 
dus vergeet het maar.’ En ook, erg 
flauw: ‘Misschien zijn er gedetineer-
den die ergens een buit hebben ver-
stopt en dit project willen bekosti-
gen?’ Die laatste suggestie kunnen 
we meteen wel wegstrepen, maar 
aan de andere twee reacties valt mis-
schien te tornen. Per slot moet men 
bij problemen in oplossingen 
denken, ook als het om de pecunia 
gaat. Ten eerste: misschien zijn er 

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

Het zou fijn zijn als 
gedetineerden online 
de betekenis van een 

onbekend woord 
konden opzoeken

geen 'potjes' voor woordenboeken, 
maar men zou eens kunnen kijken of 
de inhoud van andere 'potjes' ook 
deels aan woordenboeken kan 
worden besteed. Reactie nummer 
twee, er geen vertrouwen in hebben 
dat gedetineerden de woordenboe-
ken zullen gebruiken, kwam van 
iemand die geen weet heeft van het 
leven in een gevangenis. Natuurlijk 
zijn er gedetineerden die een woor-
denboek nooit zullen gebruiken. 
Misschien omdat ze laaggeletterd 
zijn, of juist omdat ze denken dat zíj 
geen woordenboek nodig hebben. 
Voor deze groep ter informatie: zelfs 
de meest doorgeleerde heren en 
dames hebben af en toe een woor-
denboek nodig, en daar schamen zij 
zich niet voor. En er zijn echt genoeg 
gedetineerden bij ons op Onderwijs, 
en in de bibliotheek, die geregeld 
een woordenboek gebruiken. Dit zijn 
de mensen die graag foutloos schrij-
ven of hun woordenschat willen 
verrijken.

‘Potjespenningmeesters’
Maar goed, het probleem is dus het 
geld. Mijn hoop is gevestigd op de 
medewerking van 'potjespenning-
meesters', én op de welwillendheid 
van vrijwilligersorganisaties. 
Vrijwilligersorganisaties zijn door-
gaans niet rijk, maar ook kleine 
donaties kunnen zorgen voor een 
mooi totaalbedrag. Hoewel ik niet 
goed in rekenen ben, moeten vrijwil-
ligersorganisaties naar mijn idee dit 

jaar wel wat geld hebben bespaard. 
Immers, door de corona-maatregelen 
gingen verscheidene activiteiten niet 
door.  
Geen vergaderingen, geen vrijwilli-
gersbijeenkomsten, geen trainingen 
of cursussen. Dus was er geen zaal-
huur en docentenhonoraria te 
betalen. Kerkvrijwilligers konden 
niet helpen bij de kerkdiensten, en 
bezoekvrijwilligers bleven ook thuis. 
Er waren daarom geen reiskosten te 
declareren. En natuurlijk wordt dat 
bespaarde geld echt wel besteed aan 
gedetineerden en/of vrijwilligers, op 
welke manier dan ook. Maar wat zou 
het mooi zijn als vrijwilligersorgani-
saties en potjespenningmeesters 
daarnaast een donatie zouden schen-
ken aan bajesbibliotheken. Een 
donatie bestemd voor de aanschaf 
van woordenboeken in verschillende 
talen. Dat zou een genereus gebaar 
van warmhartigheid zijn, en in grote 
dank worden aanvaard.

‘ Mijn hoop is 
gevestigd op de 

medewerking van 
'potjespenning

meesters .’

'Warmhartigheid'

Pleidooi voor woordenboeken in de cellen
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Onafhankelijke krant voor het gevangeniswezen

Corona

De wereld is om zeep, als je dat maar weet

Met mondmasker gaan shoppen, maar anderen moeten op hun kin kloppen

Dat coronagedoe is iedereen moe

Met muilbanden op onze monden, net als razende honden

En dan zullen we nog maar zwijgen, van de extreme hitte die we krijgen

De wereld is niet meer normaal, van de extreme hitte die we krijgen

De wereld is niet meer normaal, wat krijgen we nog allemaal?

Er valt zelfs niet genoeg regen, maar daar heb ik niets op tegen

Ons gras is geel, maar wordt ook weer groen, een vrijer leven hebben, we van doen

Met al onze vrienden en familie bij elkaar, het gemis van een knuffel of zoen is heel zwaar

Wetenschappers gaan jullie wel iets vinden, om dat virus te kunnen verslinden?

Oh ja, wij gaan dit samen overwinnen, mannen en vrouwen, jullie kunnen toch swingen?

Komaan jong en oud: met z’n allen strijden, om niet langer in ons kot te moeten blijven.

Weldra iedereen weer heel dicht bij elkaar, dus nog even volhouden maar!

Willy Verstreken
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Ronald Bos 

Den Haag - Sinds 1995 is het koken op locatie 
in de meeste PI’s afgeschaft, daarvoor in de 
plaats zijn de diepvriesmaaltijden op het 
menu gekomen, die door Sodexo worden 
verzorgd. Sodexo verzorgt ook de kantine-
maaltijden voor het personeel. Het is een 
Franse multinationale onderneming die in 76 
landen actief is met 470.000 medewerkers. In 
Nederland worden de door de Nederlandse 
tak van Soxexo geleverde versvriesmaaltijden 
bereid door de Marfo Food Group in Lelystad, 
die ook maaltijden aan vliegmaatschappijen 
en zorginstellingen levert. 

Hoe komt het dat het Franse Sodexo de voed-
selvoorziening verzorgt en niet een 
Nederlands bedrijf ?
Adviseur Wolter van der Vlist: ‘In 2015 heeft 
Sodexo de internationale aanbesteding 
‘gewonnen’, waarmee zij voor een looptijd 
van acht jaar (2015-2023) een contract hebben 
afgesloten de maaltijden te leveren. Het gaat 
om zo’n 10.000 monden per dag, er is slechts 
een klein aantal bedrijven die dit in deze 
omvang kan organiseren. Het is een contract 
op basis van een jaarlijks bedrag van 21 
miljoen euro. In 2023 is er weer zo’n aanbeste-
ding, waarvoor nu de voorwaarden worden 
vastgesteld door een werkgroep van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI). De uitgangspun-
ten van die voorwaarden worden vastgesteld 
door de directie Gevangeniswezen.’

Veel maaltijden worden door gedetineerden 
geweigerd. Wat doet DJI daaraan?
Adviseur Van der Vlist: ‘In de praktijk bleek 
inderdaad dat dertig tot veertig procent van 
de maaltijden in de vuilnisbak verdwijnt, 
soms zelfs voor de ogen van de PIW’er. Die 
gedetineerden willen liever zelf de maaltijd 
bereiden, en dat doen ze met ingrediënten uit 
de gevangeniswinkel. Met de magnetron op 
cel of in de keuken op de afdeling, die ze in 
hun recreatietijd kunnen gebruiken. Sinds 
vorig jaar wordt er geprobeerd de voedselver-
spilling tegen te gaan, door zoveel mogelijk 
tevoren te achterhalen wie geen maaltijden 
wil. De maaltijden die niet worden gebruikt, 
kunnen ook niet naar de voedselbanken: Die 
zitten niet te wachten op de maaltijden die 
allang niet meer vers zijn, en accepteren die 
niet. Er zijn natuurlijk ook gedetineerden die 
geen zin hebben dat zelf te doen: ‘Ik ga toch 
zeker niet zelf koken, heb ik nooit gedaan.’ Zij 
gebruiken de maaltijden wel, evenals de gede-
tineerden die te kort zitten om zich er druk 
om te maken, of omdat ze nog niet over de 

artikelen uit de winkel kunnen beschikken. 
Dat zijn de situaties waarbij de diepvriesmaal-
tijd de enige mogelijkheid is.’

Wordt de kwaliteit van de maaltijden op basis 
van de voorwaarden in het contract 
gecontroleerd?
Van der Vlist: ‘Ja, hiervoor zijn de afspraken 
vastgelegd in het contract en de kwaliteit 
wordt regelmatig in de gaten gehouden.’

Er zijn onderzoeken gedaan naar voeding in 
de gevangenis waaruit blijkt dat de diepvries-
maaltijden niet de voorkeur verdienen. Wat 
doet DJI daarmee?
Van der Vlist: ‘Dat klopt er zijn onderzoeken 
gedaan met diverse specialisten. Het voorzien 
in voeding voor gedetineerden is een inge-
wikkeld vraagstuk. Er zijn bijvoorbeeld veel 
diëtisten die vinden dat alle gevangeniswin-
kels moeten worden gesloten. Op die manier 
zou er met een uitgekiend dieet voor gezorgd 
kunnen worden dat gedetineerden gezonder 
eten. Maar hoe moet dat dan met die dertig 
tot veertig procent die zelf de maaltijden 
bereidt? Als er meer zelf gekookt zou worden, 
komt bovendien het kostenaspect om de 
hoek. Nieuwe keukens moeten dan worden 
gebouwd. 
Er zijn drie locaties met een centrale keuken: 
PI Middelburg, PI Grave en PI Veenhuizen. 
Daar wordt door gedetineerden in samenwer-
king met Sodexo-medewerkers gekookt. In PI 
Heerhugowaard is een proef met zelf koken; 
daar koken de gedetineerden zelf met ingre-
diënten die ze centraal bestellen. Maar het 
grootste deel wordt gevormd door degenen 
die voor zichzelf koken, het zogenaamde 
recreatieve koken. Ze doen dat in hun recrea-
tietijd in de afdelingskeuken, als ze de 
beschikking hebben over het geld dat nodig 
is om de ingrediënten te kopen.’

Zijn er plannen om het zelf koken meer in te 
voeren? 
Van der Vlist: ‘Dat is een zaak voor de directie 
Gevangeniswezen. Wij zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoering. En zoals gezegd, we 
hebben een contract tot 2023. Als er iets zou 
kunnen veranderen, dan nog is DJI daaraan 
gebonden. Aangezien de afspraken omtrent 
voedsel zijn vastgelegd in een gedetailleerd 
contract zijn we daaraan gebonden en daar-
door zo log als een olietanker. Het is dus aan 
de directie om meer flexibiliteit in het nieuwe 
contract toe te staan.’ 

Over voeding in de PI’s heeft onze krant het afgelopen jaar 
een aantal artikelen gepubliceerd, met name als reactie op 
de onvrede over de beruchte zwarte bakken. Deze keer een 
interview – per telefoon vanwege Corona - met Wolter van der 
Vlist, adviseur Inkoop beleid & strategie van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen. In januari had hij al verteld dat dertig tot veertig 
procent van de maaltijden wordt geweigerd. Hoe zit dat nu 
precies met de zwarte bakken, de voedselverspilling en het 
zelfkoken en ‘recreatief ’ koken door gedetineerden?

De maaltijden die niet worden 
gebruikt, kunnen ook niet 

naar de voedselbanken

De keuken van de voormalige PI Tilburg waar tijdelijk gedetineerden uit België werden ondergebracht. 
Die Belgen wilden allemaal keihard wegrennen, omdat ze het eten zo slecht vonden.

'Voeding voor gedetineerden is 
ingewikkeld vraagstuk'

‘ De directeur draagt zorg dat aan de gedetineerde voeding, 
noodzakelijke kleding en schoeisel worden verstrekt dan 

wel dat hem voldoende geldmiddelen ter beschikking 
worden gesteld om hierin naar behoren te voorzien.’

Antwoord DJI: 

* Om hierin te voorzien wat de voeding betreft is een contract afgesloten met Sodexo. 
Daarin is afgesproken dat de maaltijden de dagelijkse benodigde voedingstoffen 
moeten bevatten. Aanvullend zijn er koosjere, halal en dieetmaaltijden beschikbaar. 

* De maaltijden zijn gevarieerd en voldoen aan de schijf van vijf van het Voedingscentrum. 

* Daarnaast hebben de gedetineerden (voornamelijk de langgestraften) de mogelijkheid 
om in recreatietijd zelf te koken op de afdelingskeuken (indien aanwezig). 

* Gedetineerden kiezen er soms voor om de door DJI verzorgde maaltijd niet te nuttigen 
en zelf voor hun eten te zorgen. 

* Als een gedetineerde zelf zijn of haar maaltijd kookt en tegelijkertijd een maaltijd 
heeft afgenomen van DJI, dan wordt de door DJI uitgeleverde diepvriesmaaltijd niet 
meer gebruikt, omdat een maaltijd één keer geserveerd mag worden.

* Volgens de HACCP*richtlijnen (de regels voor voedselveiligheid en voedselkwaliteit 
red.) kun je een diepvriesmaaltijd nadat deze ontdooid is namelijk niet opnieuw 
koelen of invriezen. 

* Om verspilling tegen te gaan is het project voedselverspilling door het hele land 
gestart.

* Gedetineerden kunnen zelf aangeven of ze een door DJI verzorgde maaltijd willen 
krijgen of niet. De locatie kan er zelf ook naar vragen. Door middel van een gezamenlijke 
inspanning moet deze aanpak ervoor zorgen dat de kantenklare maaltijden die niet 
gegeten worden ook niet worden verstrekt.

*HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points

Den Haag - De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaf al eerder antwoord op 
schriftelijke vragen van onze zijde. Het betrof onder meer de tekst in de 
Penitentiaire Beginselenwet (PBW) over voeding: 

‘De directeur draagt zorg dat 
aan de gedetineerde voeding, 

noodzakelijke kleding en schoeisel 
worden verstrekt dan wel dat 

hem voldoende geldmiddelen ter 
beschikking worden gesteld om 
hierin naar behoren te voorzien.’
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VERDWAALD? 
Bonjo en haar lidorganisaties 

helpen je weer op weg!

Vergeving

Het doet me pijn
Als ik je zie staan

Met steven in je hand
klaar om te veroordelen
En in de grond te boren

Wat ik je wil vragen is
Juist het tegenovergestelde

Probeer een warm hart te hebben
Voor alle mensen om me heen

En zeker mensen zoals ik
Geef zoveel warmte en tederheid

Zoals je zelf ook willen ontvangen
Alleen dan kan je duidelijk maken

Dat er een God van liefde is
Want op de manier

Waarop jij kan vergeving schenken
Kunnen ze ervaren wat het betekent

In vrede te leven en met liefde
Met zichzelf en met elkaar

 Jan van Asselt

Mandy Ortner

Maastricht - Hoe moeilijker het wordt 
om misdrijven op te lossen, hoe meer 
het Openbaar Ministerie de grenzen 
opzoekt van het toelaatbare. Of het 
OM de grenzen niet overschrijdt 
- zoals met het volgen van niet-ver-
dachte advocaten of live meekijken 
met chatverkeer tussen personen 
die nog geen strafbaar feit hebben 
gepleegd - valt nog te bezien, maar 
erg magistratelijk zijn deze handelin-
gen in ieder geval niet. 

Natuurlijk is het 
goed als mis-
drijven worden 
opgelost, maar 
niet tegen elke 
prijs. Ook de 
overheid dient 

zich aan de regels te houden. Niet 
alleen ter bescherming van de bur-
gerrechten, bijvoorbeeld op het 
gebied van privacy, maar ook 
vanwege een voorbeeldfunctie rich-
ting de burger. 
De Hoge Raad heeft het OM de laatste 
jaren veel ruimte gegeven bij de 
opsporing van strafbare feiten. Ook 
omdat het maatschappelijk veel 
onbegrip opriep, als verdachten van 
ernstige misdrijven door een vorm-
fout vrijuit gingen. Maar de wetgever 
wil nu toch dat het OM zich strakker 
aan de regels houdt en heeft een con-
ceptwetsvoorstel opgesteld. Met dit 
wetsvoorstel beoogt de wetgever 
onrechtmatigheden in het strafrech-
telijk vooronderzoek te 
verminderen. 

Drempelvoorwaarden
Het huidige artikel over vormverzui-
men is in 1996 in werking getreden. 
De in de wet vastgelegde rechtsgevol-
gen van vormverzuimen zijn: straf-
vermindering, bewijsuitsluiting en 
niet-ontvankelijkheid OM. In de loop 
der jaren heeft de Hoge Raad aan de 
toepassing van dit artikel richting 
gegeven. In de rechtspraak zijn drem-
pelvoorwaarden gevormd voor het 
toepassen van het artikel. Verder zijn 
door de Hoge Raad - voor elk van de 
in de wet genoemde rechtsgevolgen 
-gedetailleerde voorwaarden gesteld. 
Wanneer aan de voorwaarden voor 

een rechtsgevolg is voldaan, dient de 
rechter nog een aantal factoren te 
wegen zoals het belang dat is 
geschonden, de ernst van het 
verzuim en het nadeel dat daardoor 
is veroorzaakt. Als er in de ogen van 
de rechter geen sprake is van een 
ernstig verzuim of nadeel zal de 
rechter het vormverzuim dus door de 
vingers zien. Deze ontwikkeling heeft 
ertoe geleid dat beroepen op bewijs-
uitsluiting of niet-ontvankelijkheid, 
nauwelijks nog worden toegewezen. 

Hellend vlak
Op de gang van zaken is steeds meer 
kritiek gekomen. Doordat nauwelijks 
rechtsgevolgen worden verbonden 
aan bepaalde vormverzuimen, 
zouden de met opsporing belaste 

autoriteiten het signaal kunnen 
krijgen dat aan door hen begane 
fouten niet zwaar wordt getild. Als 
het gaat om privacy schendingen 
begeven de autoriteiten zich 
daarmee op een hellend vlak. Een 
nog groter gevaar voor het zonder 
rechtsgevolg blijven van vormverzui-
men is gelegen in de aantasting van 

de integriteit en het gezag van de 
overheid. Hierbij wordt niet alleen 
gedoeld op aantasting van de integri-
teit en het gezag van het OM, maar 
ook van de strafrechter die de eind-
verantwoordelijke is voor een straf-
proces. Indien autoriteiten die met 
opsporing zijn belast – zonder conse-
quenties – rechtsregels kunnen 
schenden, wordt aan de samenleving 
niet het signaal gegeven dat eenieder 
zich dient te houden aan de strafrech-
telijke rechtsregels. 
In de voorgestelde wijzigingen voor 
art. 359a Sv wordt dan ook meer 
ruimte aan de rechter geboden om 
daadwerkelijk een rechtsgevolg te 
verbinden aan een vormverzuim. 
Hierdoor zou ook eerder een succes-
vol beroep op bewijsuitsluiting of 
niet-ontvankelijkheid OM kunnen 
worden gedaan. 

Grove verontachtzaming
Kenmerkend voor het conceptvoor-
stel is ‘alle belangen en argumenten die 
voor bewijsuitsluiting pleiten worden 
afgewogen tegen alle belangen en argu-
menten die tegen bewijsuitsluiting 
pleiten’. Dat heeft tot gevolg dat ‘bewijs-
uitsluiting bij schending van minder 
belangrijke strafvorderlijke voorschriften 
of rechtsbeginselen niet bij voorbaat is 
uitgesloten’. Anders gezegd, ook als er 
geen sprake is van ernstige vormver-
zuimen kan de rechter tot bewijsuit-
sluiting overgaan. 
Een ander verschil betreft de ruimte 
die wordt geboden voor de niet-ont-
vankelijkheid van het OM. Volgens de 
huidige rechtspraak is met name de 
mate waarin opsporingsambtenaren 

JURISTERIJ

Openbaar Ministerie zoekt steeds verder grenzen op 

‘Blijf verweer voeren tegen vormfouten!’

‘ Natuurlijk is het 
goed als misdrijven 

worden opgelost, maar 
niet tegen elke prijs’

Mandy Ortner

Mw. mr. M.F.M. Ortner is advocaat bij Penn 
advocaten in Maastricht.

‘doelbewust of met grove ver on- 
achtzaming’ hebben gehandeld van 
belang. Het dient daarbij ook te gaan 
om schendingen van het recht op een 
eerlijk proces. De mogelijkheid van 
niet-ontvankelijkheid van het OM 
blijft in het conceptvoorstel beperkt 
tot uitzonderlijke gevallen, maar er 
wordt een bredere benadering 
gehanteerd: niet-ontvankelijkheid 
volgt ook, indien de vervolging als 
gevolg van onrechtmatig handelen 
op een andere grond, niet is te vereni-
gen met de goede procesorde. 
Vanwege deze bredere benadering 
zouden beroepen op de niet-ontvan-
kelijkheid van het OM eerder succes 
kunnen hebben. 

Kwestie van tijd
Verder wordt in het conceptvoorstel 
de verplichte weging van de factoren 

(belang van geschonden norm, ernst 
van het verzuim, nadeel) losgelaten. 
Dit houdt in dat de rechter niet 
langer wordt verplicht deze factoren 
stapsgewijs langs te gaan, maar per 
geval kan beoordelen in hoeverre een 
bepaald rechtsgevolg passend is. 
Of het conceptwetsvoorstel de eind-
streep haalt, is niet zeker. Een wet die 
de rechten van de verdachten beter 
waarborgt, zal maatschappelijk enige 
weerstand oproepen. Maar het 
Europees Hof voor de rechten van de 
Mens heeft de grondrechten van 
burgers hoger in het vaandel, dus 
wellicht is het een kwestie van tijd. 
Deze ontwikkeling is in ieder geval 
een belangrijke bevestiging dat pro-
cedurele verweren gevoerd moeten 
blijven worden om verandering te 
bewerkstelligen.

De Hoge Raad heeft 
het OM de laatste jaren 

veel ruimte gegeven 
bij de opsporing van 

strafbare feiten



11oktober 2020 JURISTERIJ

Een praktijk die bij veel advocaten en hun cliënten woede en frustratie opwekt

Onrechtmatige opsporing mag niet langer zonder consequenties blijven.

Arthur van der Biezen:

is strafrechtadvocaat

Arthur van der Biezen 

‘s-Hertogenbosch - Processen-verbaal die niet blijken 
te kloppen. Opzettelijk achterhouden van ontlastende 
stukken. Het spreken van onwaarheden en/of onvol-
komenheden door verbalisanten tijdens verhoren. Het 
tappen en het verrichten van opsporingshandelingen 
zonder de vereiste juridische grondslag. Het inschake-
len van burgers bij de opsporing zonder dat dat ook 
maar in enig proces-verbaal vermeld staat. Het ver-
volgens verzwijgen van deze opsporingshandelingen. 

Het zijn allemaal onrechtmatige (opsporings-) han-
delingen die zich de laatste jaren niet alleen in mijn 
strafrechtpraktijk hebben voorgedaan doch ook in 
vele andere door collega’s behandelde strafzaken. 
Handelingen die simpelweg het juridische daglicht 

niet kunnen verdragen en die desondanks door over-
ijverige opsporingsambtenaren gewoon zijn ingezet 
met de kennelijk achterliggende gedachte dat het 
‘doel de middelen wel heiligt’. Een praktijk die bij 
veel advocaten en natuurlijk cliënten woede en frus-
tratie heeft opgewekt omdat het simpelweg niet 
houden aan de wet door overheidsinstanties, en het 
niet sanctioneren van dit soort onrechtmatig gedrag 
als zeer ‘unfaire’ wordt ervaren en indruist tegen het 
rechtvaardigheidsgevoel van eenieder. De overheid, 
en als onderdeel daarvan de politie, zou de burger 
immers moeten kunnen vertrouwen als zijnde de 
hoeder van haar eigen wetten.

Creatieve redeneringen
Maar door aangescherpte wetgeving en door juri-
disch creatieve redeneringen van ons hoogste rechts-
college de Hoge Raad vindt er feitelijk géén correctie 
meer plaats op overheidsoptreden dat niet door de 
beugel kan. 

Zo dient een advocaat in hedendaagse strafrechte-
lijke procedures, bij niet navolging van wettelijke 
bepalingen door opsporingsambtenaren, aan te 
tonen welke norm is geschonden en hoe door het 
schenden van die norm cliënt in enig belang is 
geschaad en nadeel heeft ondervonden. Per geval 
moet dus uitgebreid worden gemotiveerd waarom 
onrechtmatig overheidsoptreden enige consequen-
tie zou moeten hebben in een strafzaak. Als dan al 

(vaak met veel moeite door 
toedoen van tegenwerking van 
politie en OM) aangetoond is 
dat er onrechtmatig is gehan-
deld, heeft de rechter nog de 
mogelijkheid om het vorm-
verzuim c.q. de onrechtmatig-
heid te constateren zonder 
daar echter enige consequen-
tie aan te verbinden. Het 
gevolg is dat aan het niet 
handhaven en volgen van de 
wet door opsporingsambtena-
ren in negen van de tien keer 
géén enkele consequentie ver-
bonden wordt. Vrijwel géén 
enkel corrigerend effect kent 
ons strafrechtelijk systeem 
zodoende. En dat is een slechte 
zaak.

Bar weinig geleerd
De geschiedenis heeft ons geleerd dat iedere periode 
van harde aanpak en stringent beleid wordt gevolgd 
door een periode van nuancering en het leren van 
gemaakte fouten. Zo is het gegaan met de ‘groei 
informant’ wat is uitgemond in een ‘crisis in de 
rechtspraak’ en een daaropvolgend verhelderend 
rapport van de commissie Van Traa.* Een periode 
waarvan men nu terugkijkend bar weinig heeft 
geleerd. Nu is de wetgever momenteel bezig met een 
‘modernisering van het Wetboek van Strafvordering’, 
het wetboek waarin de opsporing nader geregeld is. 
Een prima moment om de opsporing eens goed 
onder de loep te nemen en te analyseren hoe goed 
en/of hoe slecht onze strafrechtelijke procedures 
eraan toe zijn.

De minister van Justitie en Veiligheid schrijft in zijn 
contourennota het volgende: ‘De naleving van de gel-
dende voorschriften door de in de strafvordering betrok-
ken autoriteiten essentieel voor de legitimiteit van het ver-
trouwen in het strafvorderlijk overheidsoptreden.’ Mooie 
woorden waarbij hij tevens aankondigde dat hij 
nader zou laten onderzoeken ‘of die naleving in het 
bestaande samenstel van intern, extern en rechterlijk toe-
zicht adequaat en systematisch wordt gecontroleerd en 
gestimuleerd.’

Onwenselijk
Hoopgevend is verder dat als reden voor herziening 
van artikel 359a SV (het belangrijkste artikel als we 
het hebben over gevolgen van onrechtmatig over-
heids- optreden /opsporing) wordt aangegeven dat 
het huidige artikel ‘betrekkelijk vrijblijvend’ is gefor-
muleerd en dat dat de conceptwetgever thans 
minder juist voorkomt. Tevens wordt daarbij opge-
merkt dat het de rechter vrij staat in concreto enig 
rechtsgevolg aan de geconstateerde onrechtmatig-
heid te verbinden. Deze huidige vrijblijvende gang 
van zaken, waarbij de rechters dus vaak kiezen om 
niets te doen, acht de nieuwe wetgever dus onwense-
lijk. Een hoopvol standpunt. Gebleken is immers dat 
we het van enig corrigerend effect van de recht-
spraak in de hedendaagse opsporing niet moeten 
hebben.  Terecht dat de wetgever dus nu gaat ingrij-
pen in deze vrijblijvende en bijna laks te noemen 
houding van de rechterlijke macht in reactie op 
onrechtmatig overheidsoptreden. Een houding die 
vrijwel de gehele strafrechtadvocatuur reeds sinds 
jaar en dag een doorn in het oog is. 
Maar niet te vroeg gejuicht de wetsvoorstellen 
omtrent bewijsuitsluiting en niet ontvankelijkheid 
bij onrechtmatig overheidsoptreden zijn nog vers en 
onderwerp van discussie. Afwachten of de wetgever 
knopen durft door de hakken en duidelijke lijnen 
durft uit te zetten waardoor aan onrechtmatig over-
heidsoptreden eindelijk consequenties verbonden 
gaat worden en men in de opsporing niet zomaar 
meer z’n gang kan gaan. We gaan het zien.

*De Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmetho-
den, naar haar voorzitter ook bekend als de Commissie-
Van Traa, werd ingesteld op 6 december 1994.

Vrijwel géén enkel corrigerend 
effect kent ons strafrechtelijk 

systeem zodoende

Niets geleerd van het verhelderend rapport van de commissie Van Traa

Een houding die vrijwel de 
gehele strafrecht  advocatuur 

reeds sinds jaar en dag 
een doorn in het oog is
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Demi Sterk 

Amsterdam - In september was het weer zover: 
Een grote groep nieuwe rechtenstudenten start 
met zijn juridische carrière aan de Universiteit 
van Amsterdam. Door alle maatregelen van 
afgelopen maanden starten de studenten dit 
jaar niet op de campus, maar via reeds opgeno-
men filmpjes en online meetings. Het is wennen. 
De kersverse studenten leren elkaar nauwelijks 
kennen en de afstand tussen docent en student 
is groter dan ooit. Desondanks proberen we 
er met elkaar een mooie start van te maken. 
Niet alleen voor de eerstejaars is het wennen. 
Ook voor de nieuwe masterstudenten voelt het 
onwennig. Nóg meer zelfstudie dan voorheen 
en vragen stellen via een chat in plaats van in 
fysieke klassen.

Tijdens een eerste fysieke bijeenkomst met de 
nieuwkomers in kleinere groepjes, vraag ik hen 
naar de redenen achter hun studiekeuze. Die 
redenen lopen uiteen. Zo studeert de één 
rechten bij gebrek aan een betere keuze, is de 
ander niet toegelaten bij een andere opleiding 
en een klein groepje wilde het liefst een tussen-
jaar gevuld met een lange reis naar Zuidoost-
Azië. Daarbij bestaat er ook een groep studen-
ten die al langere tijd weet dat zij rechten 
willen studeren. Wederom lopen de redenen 
uiteen. Een groot gevoel voor rechtvaardig-
heid, een advocaat in de familie of te veel Suits* 
gekeken

Het menselijk aspect 
Op het moment dat het nieuwe studiejaar 
start, neemt het Juridisch Spreekuur 

Gedetineerden vaak nieuwe gemotiveerde en 
gedreven rechtenstudenten aan. Waarom stu-
deren onze medewerkers rechten? Ik vroeg het 
aan Veere van der Ploeg. Zij wilde als sinds 
2HAVO rechten studeren. Om die reden heeft 
zij langer op de middelbare school gezeten, 
haar VWO-diploma gehaald en studeert zij nu 
rechten aan de Universiteit van Amsterdam. De 

reden? Ze wil graag advocaat worden. In welk 
rechtsgebied weet ze nog niet precies, maar het 
menselijke aspect trekt haar. Ze zou dus graag 
iets willen doen met gezondheidsrecht of straf-
recht. ‘Het strafrecht is heel technisch, maar 
juist daarom ook heel leuk om te doen’. Ik 
vroeg haar ook of ze door haar rechtenstudie 
anders in het leven is gaan staan. ‘Dat valt in 
mijn geval wel mee, maar je komt alles wat je 
leert in theorie ook écht tegen in de praktijk en 
dat maakt de studie zo leuk. Je herkent het 
recht ineens overal’. Ondertussen zit Van der 
Ploeg al in haar tweede jaar van de bachelor 
Rechtsgeleerdheid. Aan het einde van haar 

eerste jaar, na het behalen 
van haar propedeuse, 
wilde zij graag iets extra’s 
doen binnen het juridisch 
werkveld. Ze solliciteerde daarom onlangs bij 
het Juridisch Spreekuur Gedetineerden en met 
succes! Binnenkort hoopt zij haar eerste telefo-
nische spreekuur te draaien. De reden voor 
haar sollicitatie is wederom het menselijke 
aspect. Ook gedetineerden hebben rechten 
binnen het gevangenisleven en zij wil hen 
graag helpen. Daarnaast hoopt zij via dit werk 
vast een kijkje in de strafrechtswereld te 
kunnen nemen.

Vrij rondlopen
Niet alleen Veere van der Ploeg studeert 
rechten omdat zij het menselijke aspect zo 
belangrijk vindt. Siphra Zoetelief wil na het 
behalen van haar masters arbeidsrecht en straf-
recht aan de slag als advocaat. Zij wilde altijd al 
rechten studeren met het idee dat zij op een 
dag in de rechtszaal staat. Waarom zij zich spe-
cialiseert binnen deze rechtsgebieden? ‘De 

rechtszaken binnen het arbeidsrecht en straf-
recht gaan over ontzettend belangrijke dingen: 
iemand zijn vrijheid en zijn inkomen.’ Om die 
reden is zij net als Van der Ploeg werkzaam bij 
het Juridisch Spreekuur Gedetineerden. Het 

leuke aan het werk vindt zij dat je overal in de 
penitentiaire inrichtingen vrij mag rondlopen. 
‘Zelfs advocaten komen niet op de afdelingen’. 
Op deze manier weet zij ten minste wat er 
speelt binnen de welbekende vier muren. 
Ik kijk uit naar een jaar vol met goede adviezen 
voor onze cliënten aan de ene kant en een leer-
zame periode naast de studies van onze mede-
werkers aan de andere kant!

*Suits is een Amerikaanse juridische dramaserie 
van de zender USA Network. Hoofdrolspeler Mike 
Ross is een luie maar briljante schoolverlater die 
zonder een diploma bij een sollicitatiegesprek 
terecht komt met een van de beste advocaten in 
New York: Harvey Specter. 

Nieuwe medewerkers bij Juridisch Spreekuur Gedetineerden

Ambitieuze studenten willen graag advocaat 
worden: ‘Je herkent het recht ineens overal’

Demi Sterk is lid van deBonjo 
redactie en voorzitter van 

het Juridische Spreekuur 
Gedetineerden/ Faculteit 

der Rechtsgeleerdheid 
Universiteit van Amsterdam

Siphra Zoetelief 
wil aan de slag als 
advocaat

Een groot gevoel voor 
rechtvaardigheid, een 

advocaat in de familie of 
te veel Suits* gekeken 

Op deze manier weet zij ten 
minste wat er speelt binnen 
de welbekende vier muren
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Reclassering kan  
monopolie-
positie veel 
 sterker uitspelen

Hans Smits

Amsterdam - Een toogdag Hulp-
verlening aan (ex)-delinkwenten. 
Zo werd een congres genoemd dat 
in december 1973 plaatsvond in 
Rotterdam. De organisatoren waren 
studenten en medewerkers van de 
Erasmus Universiteit, niet toeval-
lig sympathisanten van de in 1971 
opgerichte Coornhert-Liga, de vereni-
ging voor strafrechthervorming. De 
belangrijkste inleider op dat congres 
was dan ook prof. mr. Louk Hulsman, 
hoogleraar strafrecht aan de Erasmus 
Universiteit en voorman van de 
Coornhert-Liga. Hij vroeg aandacht 
voor een discussiestuk dat door het 
ministerie van Justitie was geprodu-
ceerd en waarin de suggestie werd 
gedaan om de toen bestaande reclas-
seringsraden te vervangen door per 
arrondissement zo breed mogelijk 
samengestelde raden voor de straf-
rechttoepassing. Het in die jaren 
bestaande systeem droeg volgens 
Hulsman in belangrijke mate bij aan 
een versterking van de bestaande 
ongelijkheid in de samenleving

De aanleiding 
voor de 
'toogdag' was 
het 150-jarig 
bestaan van de 
reclassering in 
Nederland. In 

1823 werd namelijk het Nederlandsch 
Genootschap tot Zedelijke Verbetering 
der Gevangenen opgericht, later het 
Nederlands Genootschap tot 
Reclassering geheten. In 1972 kondig-
den de vier grootste reclasseringsin-
stellingen (dr. Meyers-vereniging, de 

Protestants Christelijke Vereniging, 
de Katholieke Vereniging en het 
Genootschap) aan dat zij van plan 
waren te fusioneren. Dat werd tijd, 
want de versnippering had de reclas-
sering krachteloos gemaakt, terwijl 
binnen de instellingen jonge maat-
schappelijke werkers aan de slag 
wilden. In juli 1973 hielden zij al een 

actiebijeenkomst waarin een her-
waardering van de contacten met 
justitie werd geëist. En dat gezocht 
moest worden naar aansluiting bij 
andere vormen van maatschappelijk 
werk.

Strafrechtelijke schulp
In Amsterdam functioneerde sinds 1 
oktober 1972 een door de gezamen-
lijke reclasseringsinstellingen op 
poten gezet Overlegcentrum voor jonge-
ren met strafrechtmoeilijkheden, 
waarvan de latere strafrechtadvocaat 
Jan Boone de coördinator was. De 
reclasseringsmedewerkers worstel-
den al lang met het probleem dat zij 
in conflict kwamen met justitie 
wanneer zij zich als hulpverleners 
gedroegen, solidair met hun 

cliënten. De reclasseringsverenigin-
gen deden al jaren verwoede pogin-
gen om een beetje dichter bij elkaar 
te komen en uit hun strafrechtelijke 
schulp te kruipen. Dat leidde uitein-
delijk tot een Vereniging van 
Reclasseringsinstellingen, met een 
Nationaal Bureau. En sinds 1971 tot 
een gecombineerd blad, Kri geheten, 
dat trouwens werd opgedoekt in 
1987 toen het te kritisch was gewor-
den jegens justitie.
De reclassering was door de jaren 
heen het strijdtoneel geweest van 
verschillende doelstellingen. Hoofd-
doelstelling was aanvankelijk de 
hulpverlening aan justitiabelen. Die 
doelstelling werd in de jaren tachtig 
nevengeschikt gemaakt aan de 
dienstverlening aan de 
straf rechtspleging.
Na een reeks van reorganisaties 
waarbij de Algemene Reclasserings-

vereniging fuseerde met de reclasse-
ringsraden en de rijksreclassering, 
ontstond in 1986 de Nederlandse 
Federatie van Reclasserings-
instellingen waarin nu vijf regio’s 
zijn, die verantwoording moeten 
afleggen aan het departement. De 
Stichting Reclassering Nederland, de 
huidige naam, werd in 1989 uitvoer-
der van taakstraffen en gedragstrai-
ningen (aanvankelijk leerstraffen) en 
werd later ook nog eens mede-uit-
voerder van het elektronisch toezicht 
(enkelbanden) en het GPS-toezicht. 

Algemeen welzijnswerk
Toen ik in 1973 aanwezig was op de 
'toogdag' kon niemand nog vermoe-
den dat de reclassering uiteindelijk 
zou worden gebruikt als uitvoerder 
van controlerende taken in dienst 

van justitie. De socioloog Bert Snel, 
verbonden aan het Criminologisch 
Instituut van de Vrije Universiteit die 
naam maakte als onderzoeker van de 
reclassering, toonde zich op het 
congres voorstander van het onder-
brengen van de reclassering bij het 
algemeen welzijnswerk. Zo zou de 
reclassering volgens hem alles in het 
werk moeten stellen om te bereiken 
dat de strafrechtelijke vervolging 
van iemand die een delict heeft 
gepleegd en gearresteerd is, zoveel 
mogelijk wordt beperkt. 
Bijvoorbeeld door een deel van de 
taak van een welzijnsorganisatie op 
zich te nemen en te gaan functione-
ren als een centrum waar een zaak 
tussen daders en slachtoffers onder-
ling kon worden geregeld. Men zou 
volgens Snel moeten proberen con-
flicten en gevolgen van strafbare 
feiten zoveel mogelijk op te lossen 
voordat tot strafrechtelijke vervol-
ging wordt overgegaan. 
Opmerkelijk was de deelname aan 
het congres van de stichting 
Belangengroepering Wetsovertreders 
(BWO), opgericht door ex-delinquen-
ten. De BWO had zich aangesloten 
bij de Coornhert Liga. ‘Dat men het 
ervaringsarsenaal van de (ex-)delin-
quent uitdrukkelijk wenst te gaan 
rekenen als een niet te ontberen bij-
drage aan het hulpverleningsproces 
aan andere delinquenten, bewijst 
dat er een kentering op komst is in 
het denken over delinquenten’, 
aldus een vertegenwoordiger van de 
BWO.

Verloren illusies
Manuel Kneepkens en Stijn 
Hogenhuis schreven, namens de 

Coornhert-Liga, in het voorwoord 
van het boekje 'Reclassering in de 
ring', dat in 1974 verscheen bij de 
Stichting Ars Aequi: ‘De reclasse-
ringswereld lijkt tegenwoordig 
inderdaad wel op een (boks)ring. De 
oude sfeer van hulp aan de gestrui-
kelde medemens, via eerbiedige 
dienstbaarheid aan het justitiële 
apparaat, verdwijnt. Een accentver-
schuiving van individueel hulpbe-
toon naar een meer structuurge-
richte aanpak, bespeurbaar op het 
gehele terrein van het maatschappe-
lijk werk en volksgezondheid, is ten-
slotte ook aan de reclassering niet 
voorbijgegaan.’ Zij noemden de 
reclassering een van de weinige syste-
men die nog interacteren met justi-
tie, ‘Van een partnership op voet van 
gelijkheid is echter geen sprake. Toch 
zou de reclassering haar monopolie-
positie veel sterker kunnen uitspe-
len. Als justitie niet verder wenst te 
vereenzamen, dan dient het een prijs 
te betalen. Deze prijs zou moeten 
zijn: een voet van gelijkheid tussen 
enerzijds het strafrechtsysteem en 
anderzijds de reclassering en andere 
voor delinquenten relevante hulp-
verleningssystemen.’ 
Het zijn anno 2020 verloren illusies 
uit het verre verleden van de jaren 
zeventig, toen de verbeelding nog 
aan de macht was. ‘Uiteindelijk heeft 
de reclassering zichzelf verkocht met 
het aanvaarden van steeds meer con-
trolerende taken in dienst van justi-
tie,’ zoals Constance Vrijdaghs, ooit 
actief in de reclassering en bestuurs-
lid van de Coornhert-Liga, dat zo tref-
fend formuleerde in mijn boek 
‘Strafrechthervormers en hemelbe-
stormers.’

COMMENTAAR

Louk Hulsman (r) voorman van de Coornhert-Liga in gesprek met de politici Bram Peper en Piet Reckman

Al in 1973 een 
actiebijeenkomst 

waarin een 
herwaardering van 

de contacten met 
justitie werd geëist

Verloren illusies uit verre verleden van de jaren zeventig, toen de verbeelding nog aan de macht was
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Buitenwettelijke opsporing en misbruik van bevoegdheden passen niet in een democratisch land

Inlichtingendiensten hebben 
lak aan de wet
Arthur van der Biezen

‘s-Hertogenbosch - De omstreden in-
lichtingenwet werd in 2018 ingevoerd 
die in de volksmond beter bekend 
staat als de ‘sleepwet’, dit vanwege 
de tot dan toe ongekende mogelijkhe-
den tot het onderscheppen, slepen , en 
vergaren van omvangrijk data verkeer. 
De sleepwet was een vervanging van 
een oude wet die dateerde uit 2002 en 
was een grote wens van de geheime 
diensten, Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
(MIVD), die vonden dat de oude wet 
hen geen mogelijkheden bood om ‘on-
gericht’ grote hoeveelheden telefoon-
verkeer, e-mails en ander materiaal te 
onderscheppen die via internetkabels 
worden verstuurd.

Met deze wet mogen de inlichtingendiensten 
inmiddels op grote schaal en ongericht het 
internet en alle andere sociale media kanalen 
onderscheppen. In de toelichting op de wet 
noemt de minister als voorbeelden dat de 
gehele privé communicatie van een app, social 
media of game kunnen worden onderschept 
en geanalyseerd als dat past in een bepaald 
'target'. Ook kan in dat kader de communicatie 
van en naar een bepaald conflict of risicoland 
worden onderschept en afgeluisterd. Deze 
onderscheppingen kunnen plaatsvinden door 
inmiddels geïnstalleerde 'aftappunten' die 
door de AIVD bij grote kabel-internetpunten 
zijn aangebracht. 

Onschuldige individuen
Dat met deze activiteiten enorme hoeveelhe-
den communicatie van volstrekt onschuldige 

individuen, zoals u en ik, worden binnenge-
haald en worden opgeslagen neemt de rege-
ring op de koop toe. Omtrent deze omvang-
rijke privacy schendingen en de controle op 
deze gegevens zijn in de wet zorgvuldigheids-
bepalingen opgenomen waaraan de geheime 
diensten zich dienen te houden en die in 
genoemde wet zijn opgenomen. Critici twijfel-
den echter reeds jaren geleden aan de in deze 
wet opgenomen waarborgen. Die waren te 
zwak en zouden naar verwachting door de 
geheime diensten toch niet nagekomen 
worden wegens het ontbreken van sancties en 
toezicht. De critici van toen hebben helaas 
gelijk gekregen. Nu na 2 jaar werken met de 
sleepwet blijkt dat de geheime diensten 
AIVD en MIVD inderdaad lak hebben aan de 
waarborgen die door de politiek (als wetge-
ver) aan het Nederlandse volk werden voor-
gespiegeld. De commissie van Toezicht op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Ctivd) 
rapporterende deze maand dan ook als 
volgt: ‘De geheime diensten AIVD en MIVD 
hebben verzuimd om grote hoeveelheden data die 
zijn onderschept in onderzoeken naar mogelijk 
verdachte personen dan wel organisaties, te ver-
nietigen. Deze zogenaamde bulkdata mogen 
maar anderhalf jaar worden bewaard. Maar 
beide diensten hebben kunstgrepen gebruikt om 
de bewaartermijn te verlengen’.

Trucje
Honderdduizenden wellicht miljoenen 
datagegevens aan 'bijvangst' blijven voor de 
diensten beschikbaar en worden niet tijdig 
vernietigd. Die enorme datasets bevatten gege-
vens van personen en organisaties die niet ver-
dacht zijn en ook nooit zullen worden. Om de 
in de wet gestelde maximale bewaartermijn 
van deze onschuldige en privacygevoelige 

gegevens te omzeilen hebben de diensten een 
trucje verzonnen door de vergaarde data te 
splitsen en in 'nieuwe sets' onder te brengen. 
Als je dat vlak voor het verstrijken van de maxi-
male bewaartermijn doet, kan je de data dus zo 
lang je maar wilt bewaren. Van een vernieti-
ging na anderhalf jaar is in de praktijk dus 
géén sprake. Het Nederlandse volk is met die 
waarborg in de praktijk gewoon misleid. De 
toezichthoudende commissie (Ctivd) oordeelt 
dan ook dat deze handelswijze een inbreuk 
vormt op de privacy en daarmee in strijd is 
met (de geest) van de wet. Zoals bij zoveel 

opsporingsmethodes misbruiken de inlichtin-
gendiensten nu wederom de aan hen, via 
democratische weg tot stand gekomen, instru-
menten en overtreden daarmee simpelweg de 
wet. Buitenwettelijke opsporing en misbruik 
van bevoegdheden passen niet in een demo-
cratisch land als het onze waar je voor het 
minste en geringste vergrijp als burger een 
bekeuring krijgt en vervolgens een strafblad. 

Ingrijpen
Nu de (ernstige) wetsovertredingen geconsta-
teerd zijn en helder in kaart gebracht zijn, is 
het hopen dat de verantwoordelijke ministers 

van binnenlandse zaken en/of justitie nu eens 
hard ingrijpen en de verantwoordelijken voor 
deze misstand ter verantwoording roepen. 
Maar naar verwachting zal er niets gebeuren 
en zal het blijven bij de enkele constatering dat 
de wet ingewikkeld is om goed uit te voeren. In 
genoemd rapport vallen dat soort excuses 
immers nu al als verklaring te lezen. Dankzij 
genoemd onderzoeksrapport is echter één 
ding duidelijk geworden en dat is dat alle 
tegenstanders van deze wet gelijk hebben 
gekregen op het punt dat onze vergaarde data 
bij onze overheid niet in betrouwbare handen 
zijn.

Vergaarde data bij 
onze overheid niet in 
betrouwbare handen

Maar naar verwachting 
zal er niets gebeuren

Head Quarters van de AIVD, voorheen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Zoetemeer
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Jaap Brandligt

Leeuwarden - Gino Tibboel is sinds enige tijd 
de nieuwe directeur van de PI in Leeuwarden, 
voorheen De Marwei. Hij wil rust brengen in de 
gevangenis daar, nadat voor hem een aantal 
directeuren er (te) kort hebben gezeten. Hij 
wil ook veranderingen in deze bajes, vernieu-
wingen omdat er iets niet deugt aan de manier 
waarop we met gedetineerden om gaan. Als 
het hem lukt, zijn het wellicht toonzettende 
veranderingen waar andere gevangenissen 
hun voordeel mee kunnen doen. Hij lichtte zijn 
opvattingen al eerder in de lokale pers toe en 
maakt ze nog wat concreter in het gesprek met 
onze krant. Dat maakt zijn opmerkingen ook 
waardevol, want hij bereikt met deBonjo een 
grote doelgroep.

 ‘We willen dat gedetineerden verantwoorde-
lijkheid nemen.’ Een gevangenisafdeling 
zonder bewaarders. Een zelfsturende gevange-
nisafdeling. Daarmee haalt hij een oud thema 
uit de organisatiekunde naar de gevangenis. 
Uit de organisatiekunde is bekend dat als je 

mensen verantwoordelijkheid geeft voor hun 
dagelijkse zaken dat dan de kwaliteit van hun 
bestaan toe neemt en daarmee – in gevangenis-
termen – de kans dat ze niet als gehospitali-
seerde typetjes straks weer de samenleving in 
gaan. ‘Alles is nu van tevoren vastgelegd’, zegt 
Tibboel. ‘We halen de verantwoordelijkheid bij 
de mensen weg. Ze gaan bijvoorbeeld van acht 
tot twaalf uur werken, zitten dan tot één uur op 
de cel om te eten, gaan om half twee sporten, 
krijgen om half vier bezoek. De hele dag is vol-
gepropt met een door anderen bedachte 

volgorde van activiteiten. Waarom kunnen ze 
niet zelf bepalen wanneer ze naar de biblio-
theek willen, een afspraak maken met een 
gemeente voor wat er na detentie moet gebeu-
ren? Waarom kunnen ze niet zelf aangeven 
wanneer ze gaan werken of sporten? Ze 
worden dan opgehaald door een bewaarder.’ 
Tibboel ziet het voor zich: 24 mensen op een 
afdeling, de cel is je kamer. Een beetje zoals het 
vroeger op de vrouwengevangenis Amerswiel 
was. Daar was een soort huiskamer en gingen 
de vrouwen naar cel als het celtijd was. Veel 
regelden ze samen. Het is dus al eens gepro-
beerd – en redelijk succesvol – waarom dan niet 
in Leeuwarden?’ 

Eenheidsworst
Hij realiseert zich dat dat voor de PIW’ers een 
grote omslag zou zijn. Ze krijgen veeleer een 
begeleidende taak dan een beheersende. Het 
betekent iets voor de opleiding en zeker voor 
de nascholing van de PIW’ers. ‘Niet iedereen zit 
op hetzelfde instapniveau.’ Maar dat hoeft 
natuurlijk ook niet. Ook de functie van PIW’er 
is geen eenheidsworst. Tibboel realiseert zich 
dat het een hele klus is om zijn organisatie erin 

mee te krijgen. ‘Hoe krijg ik mijn organisatie 
mee?’ Maar er zijn ontwikkelingen in de rich-
ting van een healthy prison concept. En daar zou 
zijn model van zelfsturende teams prima in 
passen, individugericht, persoonsgericht. 
Tibboel realiseert zich dat niet alle afdelingen 
binnen zijn instituut even geschikt zijn voor 
deze manier van werken. Hij wil daar niet veel 
over kwijt in dit gesprek, maar het is duidelijk 
dat hij doelt op de meer beveiligde afdelingen 
die hij ook in huis heeft. 

Ajax
 Dichterbij de werkelijkheid van alle dag is dat 
hij de gevangenen zelf wil laten koken. Maar 
revolutionair is toch wel de gedachte dat er op 
elke afdeling een kookruimte moet zijn en dat 
hij gedetineerden die dat willen een dag in de 
week kookopvoeding wil geven. Het samen 
komen is, evenzeer als het samen plannen en 
organiseren van de dag, goed voor de sociale 
cohesie op de afdeling. En het zou dienstig zijn 
om de voedselverspilling die nu op grote 
schaal plaatsvindt door het weggooien van de 
zwarte bakken, te bestrijden. Kenmerkend voor 
hem is dat hij niet vindt dat iedereen eraan 

mee moet doen. Wie dat wil, krijgt zijn zwarte 
bak. Hij ziet een soort puntensysteem voor 
zich. Iedereen krijgt elke maand 50 punten. Een 
zwarte bak telt voor twee punten, weekver-
strekking voor een punt. Sodexo – de veel 
bekritiseerde leverancier van het eten – moet 
dan wel in staat zijn dat te leveren. Het is als de 
catering van Ajax. Als Ajax thuis speelt, dan 
staat er een cateringwagen voor die levert wat 
gevraagd wordt. Het zou een revolutionaire 
verandering zijn. 
Aan het eind van het gesprek passeert nog even 
de rol die Tibboel ziet voor de vrijwilligers in 
zijn organisatie na corona-tijd of eigenlijk 
meteen. ‘Ik weet het nog niet, ik denk erover 
na. Ik heb wel ideeën, maar nog geen echte 
plannen. We zijn voorzichtig bezig de dingen 
te openen. Ik denk om te beginnen aan ouder-
kind-activiteiten en aan taalles’.

Vernieuwingen omdat er iets niet deugt aan de manier van omgaan met gedetineerden

Gevangenisdirecteur Gino Tibboel:  
‘Hoe krijg ik mijn organisatie mee?’

‘ We willen dat gedetineerden 
verantwoordelijkheid nemen’

‘ Ik heb wel ideeën, maar 
nog geen echte plannen’
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Adverteren in deBonjo 
Brengt u in de bajes

Je kunt meedoen als: 
– je in de gevangenis verblĳ ft
– je kind niet ouder is dan 17 jaar
– je kind in Nederland woont
– als de andere ouder of verzorger 
 toestemming geeft.

(De kosten zĳ n voor onze rekening)

Bel GRATIS naar 0800 331 05 68
(niet geblokkeerd)

VERRAS JE KIND MET KERST

werken, kun je gewoon naar de JJI 
gaan.’ Er zijn ook contra-indicaties. 
Dat zijn risico op onttrekking, onder-
zoeksbelang dan wel het in beper-
king zitten, de nabijheid van het 
slachtoffer dan wel de slachtoffers en 
potentieel maatschappelijke onrust. 

Up-fucken
Wat maakt nou zo’n kort verband 
ideaal of - wat voorzichtiger gezegd - 
een belangrijke optie. Een paar 
citaten uit de sessie. ‘Ja, dit is echt 
een kans. In de JJI heb je geen kans, 
dat is gewoon zo. Je bent gepakt of je 
bent niet gepakt, klaar. Maar hier 
weet je, vanuit hier kan je jezelf 
bewijzen, je kan school oppakken, je 
kan werk regelen. Hoe meer je regelt, 
hoe beter het gaat in jouw zaak. Zo 
zie ik het en ik denk dat veel anderen 
het ook zo gaan zien als ze hier 

terecht komen’ en ‘de medewerkers 
zijn gericht op jouw individuele ont-
wikkeling. Dat is binnen (in een JJI) 

anders. Daar zijn meer standaard 
sancties, dit of dat. Daar is het meer 
wij versus zij’. En een laatste ‘kijk, je 
ziet echt dat ze jou een kans geven: of 
je gaat het zelf doen of je gaat het zelf 
verpesten. Hier kan niemand het 
voor jou verpesten. Je kan het zelf 
gewoon goed gaan doen, omdat je 
die ruimte krijgt. Maar je kan het ook 
zelf up-fucken, want ook die ruimte 
krijg je. Je kan zo de deur uitlopen, 
niemand die je tegen houdt. Het is 
jouw keuze. Als je gaat, ga je. Ik ben 
heel impulsief, ik reageer op het 
moment gewoon en heb daar geen 
controle over. Toch is het zo dat ik 
herinnerd word aan het feit van doe 
maar niet’. 

Opgroeiende kroost
Zoals Mulder en Souverein terecht 
zeggen is KV niet de oplossing voor 
al uw problemen. Het blijft een com-
plexe populatie en de context is ook 
niet eenvoudig. Maar ze hebben ook 
vastgesteld dat het in de KV veilig is 
en behoorlijk – zoals ze het uitdruk-
ken – therapeutisch. En belangrijk: er 
is een breed draagvlak. De medewer-
kers zijn gemotiveerd, de bestuur-
ders willen wat met de jeugd uit de 
eigen omgeving, de politiek lijkt 
ervoor te zijn, de ouders hebben hun 
opgroeiende kroost in de buurt. En 
belangrijk: de buurt is enthousiast, 
voelt zich betrokken. Is ook soms te 
gast in de KV. Er is wel een nieuwe 

min. De gemeente is uit het project 
weg als opdrachtgever en financier. 
Het is nu justitie en dus rijden er bij-
voorbeeld weer de bekende DV&O-

busjes rond. Dat vindt de buurt niet 
plezierig. Daar zou iets op gevonden 
moeten worden. Maar hou de goede 
dingen vast: de ouders zijn zeer 
betrokken, er is laagdrempelig 
bezoek en de jonge mannen – het 
zijn eigenlijk bijna allemaal mannen 
– krijgen behoorlijk snel verlof. 
Terugschakelend naar de volwasse-
nenbajesen blijft het natuurlijk de 
vraag hoe je die vertaald van groot-
schaligheid naar kleinschaligheid, 
van een systeem dat gebouwd is op 
wantrouwen en veiligheid naar een 
systeem dat gebaseerd is op vertrou-
wen en evenzeer veiligheid. Naar een 
systeem waarin de bajes zoals de KV 
in Amsterdam in de wijk staat, zoals 
dat heel vroeger ook het geval was 
met bijvoorbeeld de koepelgevange-
nissen en niet op een ver verwijderd 
industrieterrein met hoge muren 
van waaruit straalt: ‘Hier zitten 
boeven, pas op.’

OPINIE

Jaap Brandligt

Amsterdam - Nu al weer geruime tijde hebben we in Nederland een organi-
satie die zich inzet voor kleinschalige detentievoorzieningen. Dat is re-scaled. 
Onder de enthousiaste leiding van Veronique Achoui wordt er hard gewerkt 
om onder allerlei ogen en in allerlei oren te brengen dat kleinschaligheid voor 
gedetineerden beter is dan de huidige grootschalige voorzieningen. In dat 
kader vond er redelijk recent een zogeheten zoom-bijeenkomst plaats die ging 
over kleinschalige voorzieningen voor de jeugd. Niet geheel nieuw – die klein-
schalige voorzieningen – want er is al een drietal pilots in het land geweest 
waarin nagegaan is wat de voordelen van kleinschaligheid zijn. Eva Mulder 
en Fleur Souverein van de Academische Werkplaats Risicojeugd namen ons in 
die sessie mee. Daarna was er nog een telefonisch gesprek met Eva Mulder. 
Allemaal in corona-tijd waarin geen plaats was helaas voor echte gesprekken. 
Het ging specifiek om de kleinschalige voorziening in Amsterdam. 

Eerst maar even wat cijfers. Tachtig procent van de jongeren in Justitiële 
Jeugd Inrichtingen (JJI’s) zit daar preventief vast. Vijftig procent zit er korter 
dan een maand. Voor zestig procent is het de eerste keer dat ze vast zitten. De 
'binnenzitters' zitten er in preventieve hechtenis dan wel zijn ze na een PIJ-
maatregel (jeugd tbs) aan resocialisatie toe of na jeugddetentie. ‘De KV (kort-
verband) is voor jongens die geïnteresseerd zijn, die nog gemotiveerd zijn 
hun leven te veranderen. Die willen leren van hun fouten. Als je niet mee wilt 

Geen bajes meer op een industrieterrein van waar uitstraalt: ‘Hier zitten boeven, pas op.’

Enthousiasme over kleinschaligheid: ‘Van hieruit kan je jezelf 
bewijzen, kan je school oppakken en kan je werk regelen’

Tekeningen: Ferry - via pastor Geert Rozema van PI Alphen aan den Rijn.

De buurt is 
enthousiast, voelt 

zich betrokken

‘ Kijk, je ziet echt 
dat ze jou een 
kans geven’
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Uit het diepst van mijn hart

Twee hete zomers later. De coronavirus. Ruim twee jaar voorbij
Nu is het dan eindelijk tijd voor een volgende stap
De stap naar vrijheid en wat meer zelfstandigheid

Veel kwijtgeraakt. Veel achtergelaten, maar heel veel teruggekregen 
Voor ik echt weg ga, wil ik jullie het volgende even laten weten

Soms dacht ik wel eens: kon ik alles maar overdoen
Soms dacht ik wel eens: kon ik alles maar terugdraaien
Heel vaak dacht ik dan; ik wil helemaal niets overdoen
Het gaat erom wat je met je verleden doet. Leer ervan

Alleen is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan
Wat jullie voor me hebben gedaan. Daarvoor ben ik jullie allemaal dankbaar

Heel veel kansen benut. Dankzij jullie heb ik die gekregen
Heel veel gedaan. Van jullie alle tijd gekregen

Voor mijn was het hier zeker geen einde, maar een nieuw begin
Alles wat goed was, neem ik mee als mooie herinnering
Alle tranen laat ik hier achter als deel uit het verleden

Ik verlaat als een ander mens straks hier de deuren
Positief, dankbaar, blij en met een diepe buiging
De tijd zal ik mijn leven lang niet meer vergeten

Het was niet gemakkelijk, maar dankzij jullie draaglijk
Het was vaak draaglijk. Maar niet altijd gemakkelijk

Ik wil jullie bedanken uit het diepst van mijn hart
Ieder mens is de moeite waard. Dat moet je onthouden

Missie geslaagd. Bij deze. Hou dat vast. Het ga jullie goed
Voor mijzelf; bijna alles kwijt, maar heel veel teruggekregen

Ik bedank jullie voor alles.

Jan van Asselt 
juli 2020 bij zijn ontslag uit de PI Alphen

GA VOOR SPOED NAAR: www.strafzaken.nl

Tel. 073 610 2005

voor gedetineerden: Tel. 0800-1001 
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‘Muziek is ultieme manier om verbinding te 
 leggen tussen wat je denkt en wat je voelt’

Iso Records leert ex-gedetineerden te ontwikkelen tot artiest, kunstenaar of manager

Rotterdam - Als je tegenwoordig kijkt naar de Top 10 zul je zien dat het vol staat met rap- en 
straatcultuur. Veel gedetineerden zijn erg getalenteerd in het maken van muziek en schrijven veel 
teksten terwijl ze hun tijd uitzitten. Het is een manier voor gedetineerden om zichzelf te uitten 
over hetgeen wat ze meemaken of hebben meegemaakt. Dit is volgens ons een vorm van zelfont-
wikkeling die lijdt tot een toekomstperspectief voor de gedetineerden die als waardig personen 
zouden moeten re-integreren.

Het verhaal begon bij Ilia 
Gavria (ook wel bekend 
als rapper Skaffa) die vast 
kwam te zitten voor een 
vergrijp. Hij had een 
liedje gemaakt met pro-
ducer M. Puscoiu 

(bekend van Feis ‘Superman’, Mr. Probz ‘Waves’ 
en verschillende wereldhits) genaamd ‘Altijd 

blijven lachen’ die in de tijd dat Skaffa vast zat, 
300.000 streams kreeg op Spotify. Toen hij vrij-
kwam stonden er inkomsten op hem te 
wachten wat resulteerde in het idee om een 
record label te beginnen. Waarom niet meer 
gedetineerden helpen aan eigenwaarde en een 
potje geld wat ze op weg kan helpen? Zo 
doende is het record label ‘Iso Records’ opge-
richt in samenwerking met C. van Marrelo die 

geloofde in ons initiatief en kon faciliteren in 
studio spullen om het op te starten. 

Niks te verliezen
Waar begin je als je talent hebt en jezelf graag 
anders wilt profileren dan ex-gedetineerde? 
Die stapel teksten moeten ergens omgezet 
worden tot een product dat op een professio-
nele manier uit moet komen. Skaffa begon 
door deze vraag het initiatief om een label op 
te starten samen met Mihai en Chris, omdat hij 
merkte dat er veel muzikaal talent rondloopt 
tussen de gevangenen. Skaffa, zelf ex-gedeti-
neerde, heeft niks te verliezen, dus ook geen 
tijd. ‘Je kan wel wachten tot je ‘n ons weegt, 
maar als je niets doet, komt het er nooit van,’ 
zegt hij lachend, terwijl hij zijn witgouden 
tanden blootlegt. ‘Via ons label willen we gede-
tineerden zelf leren muziek te maken in welke 

Waarom niet meer 
gedetineerden helpen 

aan eigenwaarde en 
een potje geld wat ze 
op weg kan helpen?

Achter het drumstel Mihai Puscoiu en mede-oprichter van Iso Records Skaffa Ook de platenhoezen worden zelf vervaardigd door de mensen van Iso Records.

Mihai Puscoiu
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Adverteren in deBonjo 
brengt u in de bajes

richting dan ook, ook de zakelijk kant uitleg-
gen en dan uiteindelijk daadwerkelijk muziek 
uitbrengen als resultaat. Het moet echt zijn,’ 
aldus Mihai, ‘anders laat maar. Ik wil het 
voelen, of het nou een song is voor je moeder 
die je mist, of voor degene met wie nog een 
appeltje moet worden geschild. De jongens 
moeten een kans krijgen hun verhaal te vertel-
len en de fans moeten een kans krijgen de 
jongens te leren kennen. Muziek is de ultieme 
manier om verbindingen leggen tussen wat je 
denkt en wat je voelt. Het zijn mooie processen 
hoe liedjes ontstaan, met echte verhalen en 
echte mensen. Elk liedje moet een puzzelstukje 
zijn uit hun levensverhaal.

Spotify
Met dit idee zijn we aan de slag gegaan en nu is 
Iso Records een volwaardig label dat met de 
eerste releases al mooie doelen heeft kunnen 
bereiken. We hebben tot nu toe een kleine 
selectie artiesten die allemaal een song gaan 
releasen deze maand. Neville was onze eerste 
artiest die met het nummer ‘Strafcel’ de 
100.000 streams heeft gepasseerd in de eerste 
maand. Zijn tweede single ‘Ze wil dat ik stop’ 

gaat nog veel sneller en de derde ‘Als ik ren’ 
staat al in de startblokken om gereleased te 
worden. Met onze artiesten zoals ‘Lion, Sjans, 
Mikey Mikes, Nico, Rus en Neville’ willen we 
een goede opstart maken, zodat we later 
kunnen doorgroeien als label die ook gedeti-
neerden helpt en niet alleen ex-gedetineerden. 
Iso Records tekent geen artiesten voor een 
bepaalde tijd. Wij werken alleen maar met 

single deals. Dit zodat we een gedetineerde die 
vrijkomt niet gelijk weer vastzetten met een 
contract. Je bent bij ons welkom je single te 

maken en te releasen, maar vrij om wat je leert 
door te ontwikkelen voor jezelf.
Het is van belang dat voormalig gedetineerden 
succesvol kunnen re-integreren, zeker omdat 
bij het falen hierin criminaliteit mogelijk op de 
loer ligt. Onder dat motto wil je de gedetineer-
den zelf de keuze geven te werken met wie ze 
willen.
Onze singles worden allemaal gepromoot in 
goed beluisterde playlisten op Spotify en onze 
Instagram pagina groeit ook met de dag waarin 
we veel demo’s krijgen toegezonden. Daarnaast 
krijgen we veel aanvragen voor samenwer-
kingsprojecten van verschillende partijen. We 
gaan binnenkort een samenwerking aan met 
verschillende stichtingen die al gedetineerden 
op weg helpen. 

Welkom
Dit is opgezet door Frederiek Verwest die 
werkte bij stichting ‘Voor Goed’ en geloofde in 
ons initiatief. Door dit soort kansen kunnen 
wij als label veel stappen overslaan en gebruik 
maken van mooie initiatieven (bijvoorbeeld 
‘De heilige boontjes’) en andere platforms die 
jongeren op het goed pad proberen te krijgen. 

Met ons label hopen we gauw ook de inrichtin-
gen in te kunnen en studio’s te faciliteren, 
terwijl de gevangenen nog vast zitten. 
 Inmiddels hebben we een studio in Den Haag 
en een nieuwe studio in Rotterdam. Alleen al 
erg handig om meerdere plekken te hebben 
voor de enkelbandjes. En natuurlijk gaan we in 
de toekomst graag met justitie werken zodat 
we prachtige werkplekken kunnen creëren in 
verschillende inrichtingen.
En heb je geen rap skills? Dan ben je meer dan 
welkom om misschien de manager van onze 
artiesten te worden, clips te leren schieten of 
kunst te maken in ons andere initiatief ‘Waste 
is Canvas’. 

‘We verwachten van de gedetineerden enkel de 
wil om hun leven op te pakken en een beetje 
talent. Daardoor komt de echte persoon 
tevoorschijn in plaats van de spreekwoorde-
lijke sticker die er door ons, de maatschappij 
en soms zelfs door de gedetineerden, op deze 
personen wordt geplakt’. 
Het belangrijkste doel is elkaar kansen geven. 
‘Zoals dit een kans is voor talent, is dit ook een 
kans voor ons’.

De jongens moeten 
een kans krijgen hun 

verhaal te vertellen

Neville was de allereerste artiest. Studio 1 in Rotterdam.

Mihai Puscoiu
is producer en een van de 
mannen van het eerste 
uur van ‘Iso Records’.

Informatie over de label? 
Volg Instagram:  
@isorecordsofficial of stuur 
een mailtje naar 
info@isorecords.nl 
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Dit doek in 1818 geschilderd door Carl von Steuben, toont de aankomst van Napoleon en zijn troepen in de Golfe-Jean, vlak bij Antibes op 1 maart 1815. De kleine Napoleon Bonaparte keerde terug van zijn ballingschap op Elba.

Willemijn Strebus

Den Haag - Het is Napoleon Bonaparte geweest 
die verantwoordelijk is voor het bestaan van 
het Openbaar Ministerie in Nederland. In 1811 
heeft deze kleine, doch invloedrijke, meneer de 
rechterlijke organisatie in Franse vorm inge-
voerd. Nadat Nederland enkele jaren later werd 
bevrijd bleef het Openbaar Ministerie in dezelf-
de vorm voortbestaan. De invoering van onaf-
hankelijke rechters en een zelfstandig orgaan 
dat het belang van de overheid behartigt, werd 
ook na bevrijding waardevol geacht binnen de 
nieuwe staatsvorm van Nederland. 

Inmiddels leven we 200 jaar verder en 
bestaat het Openbaar Ministerie nog 
steeds. De essentie van het werk van 
het Openbaar Ministerie is in al die 
jaren onveranderd gebleven. Het 
Openbaar Ministerie is verantwoorde-
lijk voor de handhaving van het straf-

recht. Deze handhaving is noodzakelijk voor 
het waarborgen van een veilige en rechtvaar-
dige samenleving. Hoewel er aan de essentie 
niets is veranderd zijn er in de ruim 200 jaar 
wel veranderingen geweest in de taken van het 
Openbaar Ministerie. 
Thans heeft het Openbaar Ministerie leiding 
over de opsporing. Het Openbaar Ministerie 
werkt nauw samen met de politie. Tevens is het 
Openbaar Ministerie formeel verantwoordelijk 
voor de uitvoering van straffen. Legt een 

rechter een taakstraf op? Dan moet deze straf 
worden ge-executeerd, het Openbaar 
Ministerie moet erop toezien dat de straf ook 
daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Een omvang-
rijk takenpakket dus. Ook voert het Openbaar 
Ministerie sinds kort de regie over de verzoek-
schriften die bij de rechtbank worden inge-
diend inzake de Wet Verplichte Geestelijke 
Gezondheidszorg. Dit betreft civiel recht. 
Voorheen trad het Openbaar Ministerie ook 
regelmatig op in civiele procedures maar dat is 
nu verleden tijd. 

Strenge magistraat
Achter de schermen werken er veel medewer-
kers die allen een bijdrage leveren aan de uit-
voering van de taken van het Openbaar 
Ministerie. Ware het niet dat de officier van 

justitie voor veel burgers dé vertegenwoordi-
ger is van het Openbaar Ministerie. 
Wonderlijk? Nee! In de rechtszaal is het 
immers deze magistraat die de verdachte 
streng toespreekt. 
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Het Openbaar Ministerie 
is verantwoordelijk 
voor de handhaving 

van het strafrecht

Officier van justitie moet soms kiezen tussen twee kwaden

Napoleon Bonaparte verantwoordelijk voor ons Openbaar Ministerie

De officier een vijand?
Amsterdam - Ons bereikte een brief met het verzoek een verhaal te plaatsen over het Openbaar Ministerie. Waarom denkt de 'Klusjesman', zo noemt 
de briefschrijver zich, dat dit onderwerp van belang is voor gedetineerden? Hij zag in de wachtcel in de rechtbank in Leeuwarden op de muur staan: 
'God schiep mens en dier, de duivel politie en officier. Wat hij zo om zich heen hoort en zelf het soms ook zo voelt: de officier stelt zich op als 'vijand' 
van de verdachte. Is dat wel zo? We vroegen het Willemijn Strebus van het Openbaar Ministerie. 
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Het is de officier van justitie die en public de 
verdachte een spreekwoordelijke tik op de 
vingers geeft. De verdachte hoort de officier 
van justitie rekwireren over de kwalijke gedra-
ging en de consequentie hiervan. Ook als de 
verdachte niet voor de politierechter moet 
komen, is het de officier die tijdens een 
OM-hoorzitting dan wel door middel van een 
strafbeschikking, de verdachte straft. Hoe dan 
ook krijg je als verdachte te maken met de offi-
cier van justitie nadat je een strafbaar feit hebt 
begaan. Uitzondering hierop is zodra de hulp-
officier van justitie, dit is een functionaris van 
de politie, voordat de zaak wordt aangemeld 
van oordeel is dat het geen vruchtbare zaak zal 
worden of dat er een reprimande op zijn plaats 
is. 
Aangezien de officier van justitie zo duidelijk 
op de voorgrond aanwezig is, is deze professio-
nal voor veel verdachten ook ‘de vijand’. Ook 
dit gevoel is niet wonderlijk, wellicht zelfs 
begrijpelijk, maar zeker niet nodig. 

Riedeltje
In tegenstelling tot vroeger is de invulling van 
de taak van de officier van justitie gewijzigd. 
Vele jaren geleden was de officier van justitie 

voornamelijk gericht op het afstraffen van 
kwalijk gedrag van burgers.
De focus lag op de rechter, dat was degene die 
de officier van justitie moest aanspreken en 
overtuigen om de verdachte op het strafbankje 
te kunnen straffen. Ook nu is het woord van de 
officier van justitie altijd gericht aan de rechter. 
Het is immers uiteindelijk, in de rechtszaal, de 
rechter die de uiteindelijke beslissing neemt. 
Toch is een duidelijke ontwikkeling - wellicht is 
het ook op zijn plaats om het een verbetering 

te noemen – waarneembaar met betrekking tot 
de invulling van de taak van de officier. 
Tientallen jaren geleden bekeek een officier 
van justitie de strafzaak voornamelijk uit
juridisch oogpunt. De wet was de meetlat, aan 
de wet moet worden voldaan, afwijkend gedrag 
dient te worden bestraft. Aldoor werd dit rie-
deltje doorlopen, aandacht voor andere zaken 
dan dit juridische kader was er eigenlijk niet. 
Door de jaren heen ontstaat er contact tussen 
politie, andere instanties en de officier van jus-
titie. De officier van justitie komt minder 
boven de maatschappij te staan en meer in de 
maatschappij. Deze maatschappelijke betrok-
kenheid wordt meegenomen de rechtszaal in. 
Het Openbaar Ministerie staat niet langer 
alleen voor het bestraffen van verdachten, 
maar maakt zich ook sterk voor slachtoffers. 

‘Koud straffen’
Door de samenwerking met ketenpartners 
zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de 
Reclassering en Slachtofferhulp Nederland kan 
het Openbaar Ministerie zich een duidelijk 
beeld vormen van de situatie. Alle informatie 
over onder andere het strafbare feit, de per-
soonlijke omstandigheden van de verdachte en 
de wensen van het slachtoffer worden meege-
wogen in het nemen van een afdoeningsbeslis-
sing. Daar waar vroeger ‘koud’ werd gestraft, 
neemt de officier van justitie thans een wel-
overwogen beslissing waarbij alle informatie 
wordt meegenomen. Uit het dossier kan bij-
voorbeeld blijken dat de verdachte strafbare 
feiten pleegt uit nood. Vergeleken met tiental-
len jaren geleden was er binnen het strafrecht 
amper tot geen ruimte voor de vraag: ‘Waarom 
pleegt deze verdachte deze feiten?’ Thans is dit 
anders en wordt er gezocht naar zinvolle afdoe-
ningen. Het Openbaar Ministerie kan acteren 
op de hulpvraag van verdachte door 

afdoeningsmogelijkheden te overwegen 
waarbij er zowel recht gedaan kan worden aan 
het leed dat een slachtoffer is aangedaan 
alsmede de verdachte de hulp kan krijgen waar 
hij of zij zo sterk naar verlangt, dan wel de hulp 
die de verdachte hard nodig heeft. 
Sommige delicten zijn echter dusdanig ernstig 
dat er geen andere passende mogelijkheid is 
dan afstraffen. Ook dan moet het Openbaar 
Ministerie er staan. Het is ook voor een officier 
van justitie soms kiezen tussen twee kwaden. 
Veelal is afstraffen niet de oplossing en kan een 
verdachte daar (nog) verder mee in de proble-
men komen, maar in sommige zaken is het 
gezien de impact en de verantwoording naar 
de maatschappij niet mogelijk om niet af te 
straffen. 

Gescreende professionals
Het is dan ook niet zo dat iedere rechtsge-
leerde in de wieg is gelegd voor de baan van 
officier van justitie. Om deze functie te vervul-
len is er veel meer nodig dan enkel (uitste-
kende) juridische kennis. Als professional 
moet je sterk in de schoenen staan. Je moet de 
moed hebben om een ander mens publiekelijk 
verantwoordelijk te houden voor zijn of haar 
daden, ook indien de problematiek waarmee 
de verdachte kampt invoelbaar is dan wel 

indien de maatschappij een sterke mening 
heeft over de vervolging van een verdachte. 
Het is een functie die soms op eenzame hoogte 
uitgevoerd wordt, maar wel door zeer kundige 
en nauwkeurige gescreende professionals. 
Het is een functie vol dilemma’s, kiezen tussen 
twee kwaden en trachtten te helpen waar 
mogelijk. Het zwaartepunt ligt bij het handha-
ven van het strafrecht, opkomen voor de maat-
schappij en het slachtoffer, maar er is ook 
zeker ruimte en oog voor de positie van de ver-
dachte. Het is immers ook in het voordeel van 
een maatschappij als een verdachte een straf 
kan krijgen waardoor diegene niet nog meer in 
de problemen komt en als gevolg daarvan 
delicten blijft plegen. Soms is hier niet altijd 
ruimte voor gezien de aard van het delict. Het 
werkt ook de andere kant op, soms vraagt de 
maatschappij om een zware interventie omdat 
men zeer verontwaardigd is door het gedrag 
van de verdachte. Dan gaat het Openbaar 
Ministerie ook voor de verdachte staan om een 
passende reactie op basis van de wet voor te 
stellen in plaats van de wil van het volk uit te 
voeren. Waarmee het Openbaar Ministerie 
zich dan weer de vijand van het volk kan 
maken… 

Onderkomen Openbaar Ministerie Amsterdam (Foto: Paul Grijpma)

Een strafblad is niet echt lachen
Van de redactie

Den Haag - De officiële benaming van een strafblad luidt: Uittreksel Justitiële Documentatie. Wie 
een overtreding of misdrijf begaan heeft, wordt in de justitiële documentatie opgenomen. Dat 
betekent dus ‘een strafblad’. Gegevens over overtredingen blijven meestal vijf jaar geregistreerd. 
De termijn is tien jaar voor wie is veroordeeld voor een vrijheidsstraf of een taakstraf. De termijn 
is ook tien jaar voor wie is veroordeeld tot een geldboete van de derde of een hogere categorie. 
Gegevens over misdrijven blijven dertig jaar geregistreerd. Deze termijn wordt verlengd met de 
duur van de vrijheidsstraf als deze meer dan drie jaar duurt. Bij een misdrijf waar een gevange-
nisstraf van acht jaar of meer op staat, wordt de termijn verlengd met tien jaar.

Bij zedenmisdrijven worden de gegevens pas verwijderd wanneer de dader is overleden. Ook in 
alle andere gevallen worden de geregistreerde gegevens pas verwijderd wanneer de dader is 
overleden.
Wie wil weten of hij een strafblad heeft, kan een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank 
in zijn woonplaats of bij de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Bij dit verzoek moeten 
de naam, adresgegevens en telefoonnummer worden vermeld en een kopie van een identiteits-
bewijs worden meegestuurd. De rechtbank stuurt dan een uitnodiging om het uittreksel in te 
zien. Dat kost poen. Kortom, er valt niet veel te lachen.

Aangezien de officier van 
justitie zo duidelijk op de 
voorgrond aanwezig is, is 

deze professional voor veel 
verdachten ook ‘de vijand’ 

Openbaar Ministerie staat 
niet langer alleen voor het 
bestraffen van verdachten, 

maar maakt zich ook 
sterk voor slachtoffers
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Met de komst van de nieuwe BBA gaat het huidige verlofsysteem op de schop

Maak de borst maar nat, er gaat veel veranderen
Jaap Brandligt 

Middelburg - Er gebeuren in Zeeland span-
nende dingen. Niet alleen in Zeeland, maar 
daar ook. De compensatie voor de weigerach-
tige mariniers is er daar een van. Maar ook 
de kleinschalige PI in Middelburg trekt de 
aandacht. Reden om een poging te doen eens 
rond te kijken in die PI aldaar. Maar helaas 
sloeg de directeur daar mijn aanbod om langs 
te komen af. Maar er gebeurt wel het een en 
ander. Reden om er dan maar op afstand kond 
van te doen.
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hervatte 
begin augustus van dit jaar de pilot Beperkt 
Beveiligde Afdeling (BBA). Dat gebeurde in 
Alphen a/d Rijn, in Middelburg en in de PI 
Zuidoost (locatie Roermond). PI Almelo en PI 
Arnhem volgen op een later moment.
In Middelburg worden daarnaast ook (kortver-
blijvende) zelfmelders uit de regio geplaatst. 
Zij kunnen hun baan behouden, terwijl ze in 
detentie zitten. Deze zelfmelders hebben 
gemiddeld twee jaar geleden een straf opge-
legd gekregen. Zij hebben een baan en een straf 
die niet langer mag zijn dan zes maanden. Zij 
zullen buiten aan het werk zijn en verder in de 
inrichting verblijven. De zelfmelders en BBA-
gedetineerden worden geplaatst in het gebouw 
De Nederhof. De verdeling is: BBA (maximaal 
10 gedetineerden op 10 eenpersoonskamers) en 
de kleinschalige voorziening voor zelfmelders 
(maximaal 10 plaatsen op eenpersoonska-
mers). Voor beide groepen geldt dat zij geen 

wekelijks weekendverlof hebben. We zouden 
graag in De Nederhof rondgekeken hebben. 
Ook al omdat Bonjo zich aan ontwikkelingen 
rond herstelgerichte detentie als partner 
gebonden heeft.

Kleinschalig oefenen
De BBA is een nieuwe afdeling in de gevangenis 
waar gedetineerden worden geplaatst die in 
aanmerking komen voor re-integratieverlof 
voor het verrichten van arbeid buiten de 
muren. In 2021 gaat de Wet ‘straffen en bescher-
men’ in. Die wet scherpt de detentiefasering 
aan en beperkt de maximale duur van de voor-
waardelijke invrijheidsstelling tot twee jaar. 
Eén van de maatregelen uit deze wet is het 
inrichten van BBA’s. Zeker in de context van de 
kritiek die alom geuit is over de beperking van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling is het 
interessant te horen hoe dat uitpakt. Maar mis-
schien later.
Het doel van de BBA is om gedetineerden via 
werk succesvol en veilig te laten re-integreren 

in de samenleving met als ambitie een 
betaalde baan na hun detentie. Dat vraagt om 
maatwerk voor elke gedetineerde: samen 
kijken we welk werk het beste past en welke 
activiteiten nodig zijn om goed te re-integre-
ren. Tijdens de pilotfase wordt met kleine 
groepjes gedetineerden hiermee geoefend op 
de vijf locaties. Op basis van de ervaringen die 
de PI’s in deze periode opdoen, worden de 
BBA’s ingericht die in 2021 volgens de nieuwe 
wet gaan werken.
Om op de BBA te komen, moeten gedetineer-
den voldoen aan bepaalde criteria. Zij moeten 
bijvoorbeeld in het plusprogramma zitten. Dit 
betekent dat een gedetineerde zich moet 
houden aan de groene gedragsregels en actief 
moet deelnemen aan de arbeid in de PI. Ook 
wordt er gekeken naar hun gedrag in de gevan-
genis, of er risico’s zijn bij het verlaten van de 
gevangenis en naar de belangen van 
slachtoffers.

Re-integratieverlof
DJI helpt gedetineerden tijdens hun verblijf in 
de gevangenis bij het vinden van een baan en 
biedt hun mogelijkheden om een opleiding te 
volgen. Op de BBA werken gedetineerden bij 
een werkgever buiten de inrichting. Daarvoor 
ontvangen zij een vergoeding. Naast werk 
vinden andere activiteiten, zoals sporten, 
boodschappen doen en bezoek ontvangen, 
buiten de inrichting plaats. Ook kunnen gede-
tineerden verlof krijgen om zaken te regelen 
die te maken hebben met hun terugkeer in de 

samenleving na de straf. Bijvoorbeeld een 
woning regelen, het wennen aan hun plek 
thuis in het gezin of andere zaken die te maken 
hebben met hun terugkeer. Hierdoor leren zij 

hoe het is om weer zelfstandig te leven na het 
uitzitten van de straf. Met elkaar en met de 
werkgevers die gedetineerden een kans bieden, 
streven we naar een betaalde baan en een 
goede start na iemands detentie.
Met de komst van de nieuwe wet houden de 
(Zeer) Beperkt Beveiligde Inrichtingen op te 
bestaan en het penitentiair programma vervalt 
voor straffen langer dan een jaar. Het huidige 
verlofsysteem (algemeen en regimair verlof) 
wordt dan afgeschaft en vervangen door 
re-integratieverlof.
Maak de borst maar nat, er gaat veel verande-
ren. Er verandert dus veel. Het is boeiend om te 
weten hoe dat allemaal uitpakt. Misschien 
komt die kans nog eens.

Twee keer corona in de Zaanbajes
Van de redactie

Zaanstad - Alle zaken die met corona te maken hebben, zijn 
boeiend. Het is van belang om te weten hoe respectievelijke 
commissies van toezicht omgaan met deze voor veel gedeti-
neerden en hun omgeving heikele problematiek Deze keer 
gaat het om een zaak die in de Zaanbajes speelde. Een gedeti-
neerde – de klager dus – beklaagde zich over de beslissing van 
de directeur daar om een medegedetineerde bij hem op de cel 
te plaatsen. Natuurlijk speelde dit in coronatijd. Hij vond dat 
de anderhalve meter norm niet gehandhaafd kan worden. 
Weigering van die plaatsing zou isoleercel betekenen en dat 
was ook geen aantrekkelijk vooruitzicht. De toekomstige celge-
noot kwam niet echt van buiten. Hij zat al in de Zaanbajes, 
maar op een andere afdeling. Dat was volgens de klager strijdig 
met de eerdere mededelingen van de directie dat er geen 
nieuwe inkomsten en zelfmelders geplaatst zouden worden. 

Verlof werd er ook al niet gegeven. De plaatsing van de nieuwe 
celgenoot was dan wel niet van buiten, maar wel van een 

andere afdeling en dus een nieuwe inkomst. Klager wilde graag 
de medische gegevens van die nieuwe celgenoot zien, maar dat 
inzien van die gegevens, dat mocht niet. De directie vond en 
vindt waarschijnlijk nog steeds dat de directeur bepaalt wie er 
op een cel komt. En de Zaanbajes heeft nu eenmaal meer 

persoonscellen. De directie vond na overleg met de medische 
dienst en op basis van de richtlijnen dat de plaatsing plaats kon 
vinden. Dat zou ook zo geweest zijn bij plaatsing van iemand 
uit een andere inrichting. Dat speelde ook en wel bij dezelfde 
klager. Die kreeg bijna iemand uit Lelystad op zijn cel. Dat ging 
echter niet door, maar het had wel iets opmerkelijks dat als je 
geen inkomsten van elders wil honoreren dat dat dan wel kon 
gebeuren. Die plaatsing ging dus niet door. De commissie van 
toezicht meende dat ze daarover geen uitspraak hoefde te 
doen. Overigens: het eerste beklag werd niet gehonoreerd want 
‘de extra gezondheidsrisico’s met de nieuwe plaatsing zijn 
beperkt en er zijn voldoende maatregelen getroffen om de risi-
co’s aanvaardbaar te maken’. 
bron: kenniscentrum commissies van toezicht 

Klager wilde graag de  
medische gegevens van die 

nieuwe celgenoot zien

Zij kunnen hun baan 
behouden, terwijl ze 

in detentie zitten
Huidige verlofsysteem wordt 
dan afgeschaft en vervangen 

door re-integratieverlof
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Jaap Brandligt 

Wat is er tegen het huidige invorderingsbeleid?
‘In essentie is dat aan de ene kant de regelgeving die het moge-
lijk maakt dat soms meer wordt ontnomen dan iemand daad-
werkelijk heeft verdiend met strafbare feiten. En aan de andere 
kant de rechter die vaak weinig oog heeft voor de invloed van 
de ontneming op de resocialisatie van de betrokkene.’ 

Maar daar is toch eigenlijk weinig tegen? Je kunt er ook niet 
vanuit gaan dat iemand zijn door criminaliteit verkregen 
winsten kan behouden?
‘Dat is zo,’ is ook De Zanger van mening. ‘Als het zo zou zijn dat 
justitie zijn succes zou hebben bij de veelverdieners. Maar het 
zijn voornamelijk de kleine kruimeldieven die moeten boeten. 
Velen schuiven weinig en weinigen schuiven veel. Ruim 61 
procent betreft gevallen met een betalingsverplichting tot 
€ 5000,-. Het betreft niet de grote winstgevende misdaad en de 
daaruit opgebouwde vermogens. Strafzaken waarin iemand ver-
oordeeld is wegens illegale hennepkwekerijen hebben een 
belangrijk aandeel in de gevallen waarin de ontnemingsmaatre-
gel is bevolen. Dan heb je het soms over mensen zonder een 
behoorlijk inkomen – nogal eens bijstandtrekkers – die op deze 
manier de touwtjes aan elkaar proberen te knopen.’

Dat staat dus behoorlijks haaks op wat bijvoorbeeld uit de 
publicaties van de bestuurskundige Pieter Tops en de journalist 
Jan Tromp speciaal voor de gemeente Amsterdam gedaan en 
ook voor Brabant waar de verknoping van onder- en bovenwe-
reld als heel bedreigend wordt gepresenteerd.
Dat vindt De Zanger ook. ‘Maar dit soort uitspraken die betrek-
king hebben op de grote of de kleine (drugs)criminaliteit 
spelen geen rol bij het ministeriële denken. De minister wil 
voorkomen dat rechters bij de oplegging van de betalingsver-
plichting anticiperen op de betalingsmogelijkheden. De draag-
kracht komt pas aan bod op het moment dat er sprake is van 
tenuitvoerlegging van de ontnemingsmaatregel. De rechter 
hoeft dus niet te kijken – mag het zelfs niet tenzij meteen duide-
lijk is dat iemand in de toekomst echt niet kan betalen – of 
iemand over middelen beschikt. Dat heeft de minister zo 
gewild en het past natuurlijk keurig in een wereld waarin ver-
gelding centraal staat. De maatschappelijke druk is een heel 
zwaarwegende factor. En aangezien de praatprogramma’s 
vooral over grote criminaliteit gaan, is er voor die kleine krab-
belaars ook weinig aandacht. Het gaat zelfs zo ver dat veroor-
deelden meer moeten betalen dan ze vermoedelijk met hun cri-
minele activiteiten hebben verdiend,’ aldus De Zanger. ‘Het is 
boeiend,’ – nog steeds Wouter de Zanger – ‘dat justitie het liever 
heeft over afpakken dan over ontnemen. Afpakken bekt beter. 
Dan heeft justitie het heel trots over een afpakresultaat van bij-
voorbeeld € 221.259.200.’

Dat is toch ook een mooi bedrag? Daar kan justitie trots op zijn. 
Niet waar?
‘Ongetwijfeld, maar justitie vermeldt niet hoeveel er wordt 
geïnd. Naar ongeveer een kwart kan justitie fluiten.’ Deze cijfers 
stammen uit een onderzoek van De Zanger en anderen uit 
2014/2015. Ook hier een rebuttal (een tegenbewijs) van De 
Zanger, want in de praktijk werkt het zo niet. Actuelere cijfers 
zijn er niet. ‘De ontnemingsmaatregel levert begrotingstech-
nisch beduidend minder op dan is beoogd’. Met een verwijzing 
naar een nogal verhit Kamerdebat uit 2011 toen politici niet soft 
wilden zijn, stelt De Zanger vast dat sinds toen de aftrek van 
gemaakte kosten ingeperkt is. Dan gaat het niet meer sec om de 
geboekte winsten, maar worden ook bijvoorbeeld de investerin-
gen van de wietteler voor zijn plantage op zolder, meegerekend 
in de winsten. Niet geronnen geld wordt dan als geronnen geld 

benoemd. Weer het tegenbewijs van De Zanger, want in de prak-
tijk zien we dat niet terug. Zo worden de aftrekkosten van inves-
teringen wel degelijk nog in mindering gebracht op de 
opbrengsten. ‘De ontnemingspraktijk zoals die gegroeid is, is 
onrealistisch en werkt ten onrechte bestraffend.’

Maar ontneming is toch niet bedoeld als straf ? De straf is zoveel 
tijd in de bajes, wellicht een werkstraf of wat dan ook. Na het 
uitzitten van die straf, ben je ervan af en kun je je leven weer 
oppakken. Toch?
‘Was het maar zo. De onrealistische ontnemingspraktijk werkt 
resocialisatie tegen. Burgers die vijftien jaar moeten afbetalen, 
zonder dat ze het geld (nog) hebben, dat werkt averechts. 
Waarom niet de openstaande betalingsverplichting kwijtschel-
den nadat er drie jaar op een houtje gebeten is. Desnoods kun 
je nog aan een termijn van vijf jaar denken. Maar als iemand 
evident geen inkomen heeft, dan kan hij ook niet betalen.’

Wat gebeurt er als iemand echt niet kan betalen? Kan het 
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) dan een ontheffende 
rol spelen?
‘Wat we zien is dat er met enige regelmaat deurwaarders aan de 
deur komen. Die komen innen wat niet geïnd kan worden en 
dus lopen de bedragen alleen maar op. Of iemand gaat soms 
‘draaideurgewijs’ weer naar binnen. Allemaal redelijk nutte-
loos en contraproductief. 

De schuldenlast wordt alleen maar groter en bemoeilijkt het 
terugkeren in de samenleving. Toch?
 De Zanger wil dat niet voor zijn rekening nemen. Het komt wel 
degelijk voor dat iemand zegt geen geld te hebben, maar dat de 
deurwaarder wel vermogen vindt, is zijn mening.

Dan heb je ook nog de slachtoffervergoedingen en vaak nog 
andere schulden uit het pre-bajes-bestaan.
‘Ja, dat is zo. Het is niet zo raar dat iemand dan denkt, dan ga ik 
maar weer op het criminele pad, want ik moet toch wat. Op de 
vraag naar het CJIB nog dit. Het CJIB mag niks en kan niks, ook 
als het wel zou willen. Het is immers een uitvoeringsorgaan van 
justitie en heeft zich aan de regels te houden die de minister, 
meestal gesteund door de politiek, stelt. Hoopvol naar het CJIB 
kijken, helpt niet. 

Wat is dan de conclusie?
‘In de helft van de ontnemingszaken gaat het om bedragen van 
minder dan € 3300.-. Slechts in 0,3 procent zien we een bedrag 
van € 500.000.-.’ En weer die wat verouderde cijfers, daar wijst 
De Zanger steeds op, maar bij gebrek aan actueler doen we het 
ermee. ‘Opvallend is dat we beroepsmatige witwasconstructies 
zoals we die vaak in de publiciteit tegenkomen niet vinden. We 
zien bij de aangewende pressiemiddelen, bij lijfsdwang in het 
bijzonder, een lange afdoeningscultuur en een behoorlijk 
gering inningspercentage. We moeten voorkomen dat door dit 
beleid van bestraffing via de ontnemingsmaatregel er doelen 
insluipen die niet bij de berechting van de hoofdzaak – de daad 
zogezegd – horen’. 
Wat is een oplossing voor dit dilemma?
‘Ik zou het wijs vinden,’ zegt Wouter de Zanger, ‘de betalingsver-
plichting op ruimere schaal kwijt te schelden. Dat kan door in 
de regelgeving op te nemen dat betrokkenen gedurende een 
nader te bepalen periode deelbetalingen doet en als niet blijkt 
dat er sprake is van ander vermogen, dat dan zijn verplichting 
wordt kwijtgescholden. Dat moet – en dat maakt het problema-
tisch – dan wel op initiatief van betrokkene zelf gebeuren. Hij 
moet zelf een verzoek daartoe bij de raadkamer indienen. Het 
Openbaar Ministerie (OM) zou dat initiatief ook kunnen 
nemen, maar je ziet eigenlijk nooit dat het OM daar actie in 
onderneemt. Ook de Raad voor de Rechtsbijstand werkt niet er 
mee aan een dergelijke actie. De Raad is niet bereid de advoca-
tuur daarvoor een toevoeging te geven. Dat maakt niet alle 
advocaten even gretig om steun bij een dergelijke actie te 
geven.’ De Zanger wil – en hij verdedigt dat in zijn proefschrift – 
dat de verplichting om actie te ondernemen bij de betrokkene 
wordt weggehaald en dat de kwijtschelding onder voorwaarden 
een automatisme wordt. Maar zover is het bepaaldelijk nog 
niet.

Aan welke normen denkt u dan?
‘Ik denk aan een vermogens- of inkomenstoets. De belasting-
dienst, het CJIB en bijvoorbeeld het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV) kunnen daarbij een rol 
spelen. Ik zie voor me dat er een betalingsregeling wordt 
getroffen die betrokkene een bepaalde tijd op een financieel 
minimumniveau brengt. Zo ongeveer 95 procent van de bij-
standsnorm. Je kunt dit vergelijken met de manier waarop 
gemeenten onterecht ontvangen uitkeringen terugvorderen. 
Bij gemeenten zit daar een besef onder dat iemand eindeloos 
in de schulden laten zitten, contraproductief werkt. Waarom 
kan dit bij justitie niet? Ik heb dit weleens met mensen van jus-
titie besproken, maar stuit dan op uitspraken als ‘we moeten 
hard optreden’. Ik maak me daar niet populair mee. In de 
zijbeuk van zulke gesprekken, blijken er ook officieren van jus-
titie te zijn die er wel wat inzien. Maar dat blijven zijbeuken.

De maatschappelijke druk is een heel zwaarwegende factor

Ontnemingspraktijk is onrealistisch 
en werkt resocialisatie tegen

Wouter de Zanger is nu advocaat bij Franken Zuur Van Kampen 
Advocaten in Amsterdam. Eerder was hij verbonden aan het 
Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht.

Amsterdam - Het is een van de hoogtepunten van het goed te pakken nemen van boeven. 
Ontneming. Het feit dat je boeven hun winsten uit boevenpraktijken ontneemt, valt goed bij het 
volk en dus ook bij politici. Het ontnemingsdenken begint al in 1983. In 1993 wordt het aange-
scherpt en in 2003 en 2011 krijgt het zijn beslag in zo ongeveer de huidige vorm. Prima, denkt het 

gros in de samenleving dat het zo gaat. Wouter de Zanger is erop gepromoveerd, op de menselijke 
maat in de toepassing van de ontnemingsmaatregel. DeBonjo sprak hem erover. Hij is behoorlijk 
kritisch over het effect van de ontnemingsmaatregel. Zeker daar waar het – noem ze – kleine 
krabbelaars betreft.

HET BONJO INTERVIEW
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Adverteren in de Bonjo 
brengt u in de bajes

Zoek in het informatieboekje ‘Goed voorbereid weer vrij’

Begin binnen 
aan een beter 
buiten
Mathilde Franse

Amsterdam - Wie straks met de blauwe 
zak buiten staat, ziet opeens veel op zich 
afkomen. Om hoofdpijn te vermijden, kan 
er tijdens detentie worden gewerkt aan 
de vijf leefgebieden. Sommige dingen kan 
de gedetineerde zelf al oppakken in het 
Re-integratiecentrum in de bajes, het Binnen-
RIC. Voor andere zaken is er de casemanager 
of de reclassering. 

In het Binnen-RIC is er iemand die hulp kan 
bieden bij het aanvragen van een DigiD. Zet 
daar ook de zorgverzekering direct stop, 
anders loopt de schuld op of wordt er 
onnodig premie betaald. Tijdens detentie 
wordt medische zorg geregeld door het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Advies: 
bevries mogelijke openstaande schulden. 
Neem hiervoor contact op met de 
schuldeisers. 
Blijf zoeken naar vacatures en reageer 
hierop. Schrijf in als woningzoekende. 
Faseren mag alleen wanneer er een verlof-
adres voor handen is en er een dagbesteding 
is. Ook moet de schulden zijn geregeld 
(betalingsregeling). Tot slot is het verstan-
dig een eigen portfolio of map bij te houden 
van wat er zoal gedaan is tijdens detentie en 
wat voor onderwijs er is gevolgd. Met een 
portfolio kan aan de werkgever getoond 
worden dat er tijdens detentie niet uitgesla-
pen is, maar dat actie ondernomen is. Een 
dergelijke portfolio vergroot de kans op de 
arbeidsmarkt. 

Beschrijving Getoond Gedrag 
De casemanager is in feite de contactper-
soon voor instanties buiten de PI. Denk aan 
reclassering, gemeente, het Openbaar 
Ministerie en dergelijke. Werk samen met 
de casemanager en mentor aan het Detentie 
& Re-integratieplan, D&R- plan.
Ook een nieuwe Identiteitskaart, ID-kaart, 
kan tijdens detentie door de casemanager 

worden aangevraagd. Dit is belangrijk want: 
geen ID = geen verlof. Iedere gemeente heeft 
hier een andere procedure voor. Vraag de 
casemanager naar de procedure van de 
betreffende gemeente. Dat is de gemeente 
waarin de gedetineerde het laatst ingeschre-
ven stond.
Wie tijdens de detentie trouw heeft gewerkt 
bij de arbeid, kan van de inrichting een 
Beschrijving Getoond Gedrag (BGG) krijgen. 
Die is goed te gebruiken bij sollicitaties en 
bij de aanvraag van een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG).
Vraag tot slot aan de casemanager hoe het 
nazorgtraject in de actuele gemeente er uit 
ziet. Alle bovenstaande informatie is ook te 
vinden in het ‘Goed voorbereid weer vrij’ 
informatieboekje.
Behoefte aan contact, antwoorden op hulp-
vragen? Kom gerust een keertje langs op het 
Buiten-RIC in Amsterdam. 

Hoofdpijn? Bellen
Wie alles zelf wil regelen, maar het fijn vindt 
om een back-up te hebben, kan zich richten 
tot een vrijwilliger. Een vrijwilliger kan mee-
denken en zo nodig helpen. Twee organisa-
ties die zich inzetten voor betere re-integra-
tie van (ex)-gedetineerde Amsterdammers 
zijn Humanitas en SurAnt. Vrijwilligers 
helpen jou bij de volgende vijf leefgebieden: 
Inschrijven als woningzoekende, werk/uitke-
ring, zorg, ID en schulden. Zaken geregeld, 
maar nog steeds hoofdpijn? Bel ons voor een 
luisterend oor
 
Zonder hoofdpijn mag bellen natuurlijk ook: 
Humanitas Een Nieuwe Start / Sarphatistraat 4 / 
1017 WS Amsterdam Centrum / 020-5231178 / 
0651127314 (Whatsapp kan ook) / ens.amster-
dam@humanitas.nl 
of SurAnt / Paalbergweg 26 - 36/ 1105 BV 
Amsterdam Zuidoost / 020-6973370 / 020-
3632239 / ricamstedam@surant.nu 
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Zelf een verzoek tot schadevergoeding 
indienen bij de desbetreffende rechtbank

Emilie Peek 

Amsterdam - Iemand wordt aangehouden 
en overgebracht naar het politiebureau. 
Hij heet Victor. Hij wordt in verzekering 
gesteld en na twee nachten op het poli-
tiebureau te hebben geslapen, wordt hij 
heengezonden. Over de afdoening van de 
zaak is op dat moment nog niets bekend. 
Een aantal weken later krijg hij een ken-
nisgeving sepot op de deurmat, de zaak 
is geseponeerd. Naar aanleiding van het 
onderzoek blijkt dat Victor ten onrechte 
als verdachte is aangemerkt (sepotcode 
01). Het verblijf op het politiebureau is 
in deze gevallen onterecht geweest en 
alhoewel van korte duur, heeft zo’n ver-
blijf een behoorlijke impact. Hij heeft 
in een dergelijk geval het recht om een 
verzoek tot schadevergoeding in te 
dienen bij de rechtbank. Niet alleen in 
het geval dat zijn zaak is geseponeerd 
heeft hij deze mogelijkheid, maar ook 
in het geval hij door de rechtbank of het 
gerechtshof is vrijgesproken en voor een 
bepaalde duur in voorarrest heeft gezeten 
(op het politiebureau en/of in een huis 
van bewaring), heeft hij de mogelijkheid 
om een verzoek tot schadevergoeding in 
te dienen bij de rechtbank. 

Iemand die net als Victor onterecht in 
voorarrest heeft gezeten, maakt op 
grond van artikel 533 Wetboek van 
Strafvordering aanspraak op een schade-
vergoeding als zijn zaak is geëindigd 
zonder straf of maatregel. Het betreft 
zowel immateriële schadevergoeding als 
materiële schadevergoeding. 
Immateriële schade, betreft schade die 
hij heeft geleden als gevolg van het ver-
blijf op het politiebureau of in een huis 
van bewaring, het gaat om de impact die 
het betreffende verblijf op hem als 
persoon heeft gehad. Voor het verblijf op 
het politiebureau, kan iemand in prin-
cipe aanspraak maken op een 

standaardbedrag van € 105,- per 
dag. Voor de dagen dat hij onte-
recht in een huis van bewaring 
heeft gezeten, maakt hij in prin-
cipe aanspraak op een stan-
daardbedrag van € 80,- per dag. 
Mocht iemand zoals Victor dus 
op zaterdagochtend in verzeke-
ring worden gesteld en op zon-
dagochtend worden heengezon-
den, dan maakt hij aanspraak op 
een bedrag van € 210,-. 

Onderbouwing 
De immateriële schadevergoe-
ding, op grond van artikel 533 
van het Wetboek van 
Strafvordering is aldus gestan-
daardiseerd. Een onderbouwing 
voor de geleden schade is dan ook niet 
vereist. De vaststelling dat iemand een 
dag onterecht heeft vastgezeten op het 
politiebureau, maakt aldus dat hij auto-
matisch recht heeft op een bedrag van 
€ 105,-. 
Er kan zich overigens een situatie voor-
doen, waarbij de schade die geleden is 
als gevolg van het verblijf op het politie-
bureau zo ernstig is, dat verzocht wordt 
om een hoger bedrag aan immateriële 
schadevergoeding (dan de standaardbe-
dragen). In een dergelijk geval is het 
belangrijk dat dit goed onderbouwd 
wordt. Uit de onderbouwing moet 
blijken dat de schade zodanig is dat een 
standaardvergoeding niet volstaat. 
Naast immateriële schade, is het ook 
mogelijk dat Victor als gevolg van het 
verblijf op het politiebureau materiële 
schade heeft geleden. Artikel 533 
Wetboek van Strafvordering biedt de 
mogelijkheid om dergelijke schade 
vergoed te krijgen, mits het goed is 
onderbouwd en deze schade in causaal 
verband staat met het onterecht onder-
gane voorarrest. Te denken valt aan de 
schade die is geleden door het inhuren 

‘Onterecht vastgezeten op het politiebureau of in 
een huis van bewaring? Laat het er niet bij zitten!’

van externe krachten, omdat hij 
destijds op het politiebureau 
verbleef en zijn zaak moest 
blijven draaien. 

Goed opletten
Op de voet van artikel 530 
Wetboek van Strafvordering 
maakt Victor aanspraak op ver-
goeding van de kosten die zijn 
gemaakt voor rechtsbijstand. Zo 
is het bijvoorbeeld goed moge-
lijk dat hij tot de zitting in voor-
arrest heeft gezeten, uiteindelijk 
is vrijgesproken en in deze pro-
cedure bijstand heeft gehad van 
een advocaat. In dat geval kan 
Victor de rechtbank verzoeken 
om vergoeding van de kosten 

van de betreffende rechtsbijstand. Het is 
belangrijk dat deze kosten zijn onder-
bouwd. Zo dient er een factuur inclusief 
urenspecificatie te worden overlegd. De 
rechtbank zal vervolgens beslissen of er 
geen onnodige kosten zijn gemaakt en 
of er door de betreffende advocaat een 
redelijk honorarium is gehanteerd. 
Bovendien maak Victor op de voet van 
artikel 530 Wetboek van Strafvordering 
ook aanspraak op vergoeding van even-
tueel gemaakte reiskosten, zoals van en 

naar de zitting. 
Voor Victor is het zaak goed op te letten. 
Hij ontvangt de schadevergoeding niet 
automatisch. 
Hij moet zelf een verzoek tot schadever-
goeding indienen bij de desbetreffende 
rechtbank, binnen 90 dagen na beëindi-
ging van de zaak. Mocht hij dus een ken-
nisgeving sepot per post van het 
Openbaar Ministerie ontvangen, dan 
dient hij binnen 90 dagen na dagteke-
ning van de brief het verzoek tot schade-
vergoeding bij de rechtbank te hebben 
ingediend.  
In het geval van een uitgebreid verzoek 
tot schadevergoeding, kan de rechtbank 
beslissen dat een behandeling ter zitting 
in raadkamer noodzakelijk is. Het 
Openbaar Ministerie zal haar visie 
kenbaar maken op het verzoek tot scha-
devergoeding, Victor heeft de mogelijk-
heid om het verzoek ter zitting nog mon-
deling toe te lichten en de rechter zal 
vervolgens op basis van al hetgeen naar 
voren is gebracht een beslissing nemen 
op het verzoek. Mocht het verzoek ‘een-
voudig’ van aard zijn, dan kan de recht-
bank beslissen om de zaak schriftelijk af 
te doen. Hieronder vallen verzoeken 
waarbij het Openbaar Ministerie naar 
verwachting geen bezwaar zal hebben 
tegen toewijzing, omdat er om stan-
daardvergoedingen wordt verzocht. Dit 
betekent dat de raadkamer van de recht-
bank, zonder dat Victor ter zitting nog-
maals het verzoek tot schadevergoeding 
mondeling kan toelichten, een beslissing 
zal nemen op het verzoek tot schadever-
goeding en Victor van de beslissing 
schriftelijk op de hoogte zal stellen. 
Vervolgens zal ervoor worden gezorgd 
dat het betreffende bedrag op zijn reke-
ning wordt gestort. Laat het er niet bij 
zitten.

Emilie Peek is advocaat bij Aarts & Poortinga 
Advocaten.

Advocate Emilie Peek adviseert: 
‘Laat het er niet bij zitten.’

Voor verblijf op 
politiebureau, kan 
iemand in principe 

aanspraak maken op 
een standaardbedrag 

van € 105,- per dag
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Bajesdirecteur moet alsnog 
portemonnee trekken
RSJ R-19/4069/GA Beklagzaak GO 2018/719

Verschoningsrecht onder grote druk
F.J Stoker 

Wassenaar - Het verschoningsrecht 
is het recht van bepaalde in de wet 
beschermde beroepsgroepen waar-
onder advocaten, notarissen of gees-
telijken om bepaalde informatie die 
aan hun binnen het kader van de 
beroepsuitoefening is toevertrouwd 
aan niemand kenbaar te hoeven 
maken. Een advocaat heeft een 
geheimhoudingsplicht. Hij dient 
informatie van en over cliënten voor 
zich te houden. In beginsel kan 
niemand een erkende geheimhouder 

dwingen om te verklaren. Dat is een 
in de wet gestelde bescherming. 
Maar als het aan de regering ligt gaat 
dat verschoningsrecht op de helling. 
Het kabinet wil het verschonings-
recht voor advocaten en notarissen 
ingrijpend aanpassen. In belastingza-
ken zouden cliënten die de bijstand 
inroepen van klassieke geheimhou-
ders niet meer veilig zijn. De regering 
heeft een voorstel gelanceerd waarin 
een belastingplichtige die (fiscale) 
informatie aan zijn advocaat of 

notaris niet meer automatisch onder 
het verschoningsrecht van die 
geheimhouder blijft. 
Nu stuit de belastingdienst nog te 
vaak op advocaten of notarissen die 
zich beroepen op hun verschonings-
recht in fiscale zaken. Het kabinet wil 
voorkomen dat belastingplichtigen 
die een geheimhouder in te schake-
len voor juridische bijstand zich 
daarachter kunnen verschuilen. Het 
verschoningsrecht van advocaten 
staat ook in niet fiscale zaken ernstig 

onder druk. Ook in andere niet 
fiscale zaken staan (straf) advocaten 
en andere juridische adviseurs bloot 
aan vervolging en lopen zij concrete 
risico’s indien zij geen gehoor geven 
aan de meldingsplicht die de over-
heid hun oplegt. Zij dienen bijvoor-
beeld gericht cliëntenonderzoek te 
doen. Welbegrepen eigenbelang is 
wat de regering met de inperking 
van de rechten van geheimhouders 
wil bereiken.

UITSPRAAK VAN DE MAAND

Directeur P.I. Grave 
kreeg de opdracht om 
het loon alsnog aan de 

klager uit te betalen

Grave - De P.I. Grave heeft sinds jaar en dag een 
huisregel die bepaalt dat arrestanten pas na 14 
dagen (10 werkdagen) in aanmerking komen voor 
een arrestantenvergoeding ofwel wachtgeld. De 
directeur van de P.I. Grave stelt dat hij niet kan 
voorzien in arbeid en vindt het daarom passend om 
geen wachtgeld uit te betalen.

Hier tegen is beklag ingesteld. De beklagcommis-
sie van de P.I. Grave heeft het klaagschrift niet ont-
vankelijk verklaard, omdat er niet geklaagd kan 
worden over algemene, in de inrichting geldende 
regelgeving. Op zich is het correct dat er over alge-
mene regelgeving, zoals de huisregels, niet 
geklaagd kan worden. Er is echter een uitzonde-
ring op deze regel zodra blijkt dat een artikel in de 
huisregels in strijd is met hogere wetgeving. Tegen 
de uitspraak van de beklagcommissie is beroep 
ingesteld bij de Raad voor Strafrechtstoepassing 
en Jeugdbescherming (RSJ).

Individuele afweging
De beroepscommissie van de RSJ oordeelt als 
volgt: Ingevolge art. 47 lid 1 van de Penitentiaire 
beginselenwet (Pbw) heeft iedere gedetineerde 

recht om deel te nemen aan de in de inrichting 
beschikbare arbeid. Ook aan arrestanten dient de 
directeur arbeid aan te bieden. De Pbw schrijft 
voor dat dit geldt voor alle groepen gedetineerden 
en afdelingen. Een uitzondering hierop is moge-
lijk, maar dan moet er wel sprake zijn van een 
individuele afweging door de directeur als gevolg 
van een specifieke situatie van een gedetineerde. 
Is hier geen sprake van dan heb je als gedetineerde 
recht om aan de arbeid deel te nemen.
In artikel 5, sub c, van de Regeling arbeidsloon 
gedetineerden is bepaald dat de gedetineerde een 
‘loonvervangende financiële tegemoetkoming’ 
(wachtgeld) ontvangt voor ieder uur waarin het 
voor hem geldende dagprogramma in arbeid 
voorziet en de directeur geen arbeid kan of wil 
aanbieden. De hoogte van het wachtgeld is gelijk 
aan het basisuurloon. De beroepscommissie komt 
in de uitspraak tot de conclusie dat punt 3.2 van de 
huisregels van de P.I. Grave niet in overeenstem-
ming is met de wet en dat iedere gedetineerde in 
principe de dag na aanvang van detentie recht 
heeft op arbeid dan wel wachtgeld. De uitspraak 
van de beklagcommissie is door de RSJ vernietigd 
en de directeur van de P.I. Grave kreeg de opdracht 

om het loon over deze 2 weken alsnog aan de 
klager uit te betalen.

Beltegoed
De juridisch medewerkster van de P.I. Grave heeft 
medegedeeld dat de huisregels naar aanleiding 
van deze uitspraak inmiddels zijn aangepast en 
dat gedetineerden vanaf de dag na binnenkomst 
een wachtgeld van € 3,02 per arbeidsdag uitbetaald 
krijgen. Het is natuurlijk ook belangrijk om vanaf 
het begin in elk geval iets op de rekening binnen 
de P.I. bijgeschreven te krijgen al is het maar om 
beltegoed of postzegels te kunnen kopen.
Rest nog de vraag of iedere gedetineerde die in de 
afgelopen jaren in de P.I. Grave heeft verbleven en 
ook de eerste 2 weken geen loon heeft gekregen nu 
recht heeft op een nabetaling van het wachtgeld. 
Verzoeken hiertoe kunnen het beste bij de P.I. 
Grave rechtstreeks worden ingediend met vermel-
ding van naam, registratienummer en de periode 
van verblijf in de P.I. Grave. 

P.I. Grave, Postbus 250, 5360 AG Grave
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Naming & shaming, Grappenhaus aan de schandpaal. (Foto Paul Grijpma)

‘Dan snap ik niet dat jij z’n grote bek hebt,’ zegt de papegaai.

Vertrouwen in Ferd Grapperhaus verloren
Toine Bakermans 

Rotterdam - Een Airbus is onderweg 
naar een verre bestemming. Je kent 
het vast wel, de service op een lange 
afstand vlucht. Geregeld komt er een 
stewardess langs met een karretje 
om te vragen of je wat wil drinken. In 
een van de stoelen zit een koppel die 
hun papegaai hebben meegenomen. 
Als de stewardess ter hoogte van de 
papegaai is en vraagt wat het koppel 
wil drinken krast de papegaai: ‘Doe 
mij maar een biertje, lelijke dakduif.’ 
De stewardess is gelijk van slag, maar 
het koppel zegt: ‘Tja wij hebben de 
papegaai nog niet zo lang en dit is 
hem blijkbaar aangeleerd. 

De stewardess, 
nog totaal ver-
bouwereerd 
door de opmer-
king, vervolgd 
haar weg, maar 
slaat door de 

consternatie wat mensen over die 
ook wel wat willen drinken. Dit her-
haalt zich een paar keer en de pape-
gaai weet de stewardess tot op het 
bot te beledigen. De laatste keer 
noemt hij haar zelfs hoer. Een man 
die al twee keer is overgeslagen, gaat 
het aanpakken zoals de papegaai 
doet en zegt: ‘Zo asociale tyfushoer 
en nu snel wat te drinken voor ik je 

verkoop aan een oliesjeik.’ Ze kijkt de 
man aan en geeft hem niets, loopt 
weg en komt terug met twee beman-
ningsleden. ‘Is het deze man,’ vraagt 
de een, ‘en dit de papegaai?’ vraagt de 
ander. Enfin ze pakken de papegaai 
op en nemen de man mee en gooien 
de twee uit het vliegtuig. De man ziet 
de aarde al naderen en de papegaai 
komt naast hem vliegen en vraagt 
aan de man of hij kan vliegen. 
‘Natuurlijk niet,’ antwoord de man. 
‘Dan snap ik niet dat jij z’n grote bek 
hebt,’ zegt de papegaai.

Ferd Grapperhaus
Bovenstaand stuk doet me denken 
aan Ferd Grapperhaus, minister van 
Justitie en Veiligheid. Ook hij overzag 
de gevolgen niet van zijn ferme uit-
spraken, en die waren aan het begin 
van de lockdown als volgt: ‘Maar 
afgelopen weekend – u heeft het 
kunnen zien – moest de politie er op 
sommige plaatsen toch aan te pas 
komen om mensen weg te sturen. 
Omdat ze met veel te veel en veel te 
dicht op elkaar buitenshuis waren. 
En dat is een – ik zeg het keihard – dat 
is een slordige, laconieke en daarmee 
asociale manier van omgaan met 
maatregelen.’ 

Als hij dan zijn eigen gemaakte 
‘anderhalve meterregel’ overtreedt, 
waar gewoon een belachelijk hoge 

boete aan verbonden is, 399 euro, 
dan mag Nederland daar wat van 
vinden. En als hij dan het boetekleed 
aantrekt dan komt er een voorstel 
om de boete te verlagen naar 99 euro.
Op 23 maart 2020 deed hij deze uit-
spraken en begon hij met het com-
plimenteren van de bevolking in 
Nederland, en terecht. Toen de lock-
down een feit was, IC’s vol liepen, de 
zorgen voor het kabinet groot waren, 
keken wij Nederlanders wel uit. En 
dat hebben we goed gedaan. 
Toen er stukje bij beetje de versoepe-
ling werd ingevoerd werd Nederland 
ook slordiger, maar omdat gelijk tot 
asoiaal te bestempelen. Je merkte het 
vooral in winkelgebieden en op 
plaatsen waar het in het seizoen 
drukker is. Maar ja, de boetes bleven 
wel en als het aantal besmettingen 
toenam bedachten steden als 
Amsterdam en Rotterdam wel iets en 
werden mondkapjes in bepaalde 
gebieden weer ingevoerd. 
Preventieve maatregelen snap ik wel, 
maar om er boetes aan te verbinden, 

snap ik niet.
Maar nu even van mens tot mens. 
Grapperhaus moet zich toch behoor-
lijk klote hebben gevoeld. Naming & 
shaming, Grappenhaus aan de 
schandpaal. Hoewel ik het zeker niet 
altijd met hem eens ben, vind ik dit 
ook te ver gaan. Ook ik weet hoe het 
voelt als mensen je gaan wantrou-
wen, want een ding is zeker, 
Nederland heeft voor een groot deel 
het vertrouwen in Ferd verloren 
zoals uit de peilingen blijkt.
Als minister van Justitie en Veiligheid 
draag je verantwoordelijkheid en 
moet je ferme uitspraken kunnen 
doen, dat hoort erbij. Wat er ook bij 
hoort is dat criminelen die veroor-
deeld zijn goed die gevangenis uitko-
men en dat gebeurt te weinig want 
als een gedetineerde vrij komt begint 
naming & shaming. Veel ex-detineer-
den zijn daardoor beperkt in het 
vinden van werk en dan is het ook 
nog eens zo dat een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) niet zomaar 
gegeven wordt. Vereniging Bonjo wil 

daar graag met de minister een 
gesprek over aangaan. Want het kan 
altijd beter.

Toine Bakermans is bestuurslid van de 
vereniging Bonjo en docent Beeldende 
Kunst en Vormgeving bij Exter Art in 
Rotterdam.

Als minister van Justitie en Veiligheid draag 
je verantwoordelijkheid en moet je ferme 
uitspraken kunnen doen, dat hoort erbij

Toch ‘n prent voor 
Justitiebaas

Den Haag - Het Openbaar 
Ministerie heeft alsnog besloten de 
minister van Justitie en Veiligheid, 
Ferd Grapperhaus, een geldboete 
van € 390,- op te leggen. Besloten is 
om net als bij de anderen die een 
boete hebben opgelopen deze niet 
in de justitiële documentatie - in 
volksmond het strafblad - op te 
laten nemen. 
Daar komt de justitiebaas goed 
weg, want een minister van Justitie 
met een strafblad hadden we nog 
niet meegemaakt.
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Justitie Antillen diep 
door het stof in de zaak 
Booi en El Hage
F.J. Stoker 

Curaçao - Ramosito BooI, El Hage 
en diens echtgenote zijn door het 
gerechtshof op Curaçao binnen vijf 
uur na het laatste woord van de drie 
verdachten vrijgesproken. Daarmee 
heeft het gerechtshof het vonnis van 
het gerecht in eerste aanleg bekrach-
tigd. De officier van justitie was tegen 
dat vonnis in hoger beroep gekomen. 
Deze opzienbarende strafzaak sleept 
zich op de Nederlandse Antillen al 
jaren voort. In 2009 heeft officier 
van justitie L.A. Angela tegen de drie 
verdachten op een aanklacht gefor-
muleerd waarbij de oud-politici Booi 
en El Hage onder meer valsheid in 
geschrifte, hypotheekfraude, omko-
ping en ambtelijke corruptie ten laste 
was gelegd.

Booi was jarenlang de 
politiekleider van de 
grootste partij op 
Bonaire de UPB. El 
Hage was minister 
van Economische 
Zaken van de 

Nederlandse Antillen. Aan deze straf-
zaak gingen huiszoekingen vooraf en 
de verdachten en hun families 
moesten jarenlang de negatieve 
publiciteit ervaren die een verder 
politiek optreden vrijwel onmogelijk 
maakte. Een stichting waarvan de 
politieke tegenstander van Booi als 
voorzitter fungeerde, stelde een 
zwartboek samen dat als uitgangs-
punt zou moeten dienen voor de in 
de haast geformuleerde aanklacht 
van officier van justitie Angela. 

Cosmetisch
In deze zaak is het opvallend dat 
onderzoeken en de daarmee samen-
hangende strafklachten gepaard met 
veel negatieve publiciteit vlak voor 
belangrijke verkiezingen plaatsvon-
den. Daarbij probeerde het Openbaar 
Ministerie de verdenkingen zo lang 
als mogelijk te laten voortbestaan 
terwijl in eerste aanleg de rechter-
commissaris al duidelijk had 
gemaakt dat er geen sprake was van 
serieuze verdenkingen en de grond-
slag voor deze ernstige beschuldigin-
gen geheel ontbrak.  
Hoewel door het gerecht in eerste 
aanleg alle drie verdachten waren 
vrijgesproken, ging de officier van 
justitie in hoger beroep bij het Hof 
van de Nederlandse Antillen. Het 
gehouden strafrechtelijk onderzoek 

was cosmetisch van aard, opspo-
ringsambtenaren hadden geen of 
weinig dossierkennis en het ontbrak 
in de strafzaak aan een serieuze 
leiding vanuit het Openbaar 
Ministerie. Slechts politieke motie-
ven speelden een cruciale rol in 
plaats van waarheidsvinding. De 
beeldvorming in de vermeende cor-
ruptiezaak heeft zelfs oud-Kamerlid 
Cynthia Ortega Martijn in 2012 aange-
zet om aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties en de minister van 
justitie Ivo Opstelten Kamervragen te 
stellen. Uiteindelijk zijn alle verdach-
ten op alle punten definitief vrijge-
sproken. Booi liet zich bijstaan door 
strafadvocaat G.J. Knoops die met 
zijn team voor de verdediging was 
overgevlogen naar het gerechtshof 
van de Nederlandse Antillen. 
Na het onherroepelijk worden van de 
uitspraak in hoger beroep hadden 
alle verdachten verwacht dat het 
Openbaar Ministerie uit eigen bewe-
ging ruimhartig excuus zou maken. 
Dat was in deze strafzaak zeker op 
zijn plaats geweest. Van het aanbie-
den van verontschuldigingen wilde 
het Openbaar Ministerie aanvanke-
lijk niets weten. Booi diende daarop 
een klacht in bij de Nationale 
Ombudsman die de klacht gegrond 
verklaarde en zelfs een aanbeveling 
heeft gedaan om aan de twee ver-
dachten een passend gebaar te 
maken. Het Openbaar Ministerie liet 
daarom een persbericht uitgaan 
waarin zij haar afgedwongen excuus 
kenbaar maakt. De verdachten, Mr. 
Knoops en het Openbaar Ministerie 
zijn in onderhandeling over een 
schadevergoeding welke gezien de 
ernst van de beschuldigingen en het 
gehele procesverloop zeer royaal 
dient uit te vallen. Voorts zou interes-
sant zijn om te bezien in hoeverre de 
aanstichters van deze strafzaak uit 
onrechtmatige daad privé tot schade-
vergoeding kunnen worden aange-
sproken. Als het Openbaar Ministerie 
een degelijk vooronderzoek achter-
wege laat en als buikspreekpop van 
politieke tegenstanders van verdach-
ten gaat optreden zijn we ver van 
huis geraakt. Maar het is de tegen-
wind die de vlieger doet stijgen. En 
Booi, El Hage en diens partner 
hebben hun strijdlust nog lang niet 
verloren. 

F.J Stoker is redacteur van deze krant. 

Nieuwe hoofdofficieren van justitie  
Amsterdam en Oost-Nederland
Van de redactie

Den Haag - Bij het Openbaar Ministerie (OM) zijn twee 
nieuwe hoofdofficieren benoemd. De heer mr. R.P.H.G. 
(René) de Beukelaer is in augustus als hoofdofficier 
van justitie van het arrondissementsparket Amsterdam 
begonnen en mevrouw mr. M.A.J. (Marthyne) Kunst 
werd in augustus hoofdofficier van het arrondisse-
mentsparket Oost-Nederland. 

De Beukelaer (1965) werkt sinds 1999 bij het OM en 
begon als officier van justitie bij het parket Den Bosch. 
Daar werd hij in 2010 hoofdofficier en na herziening 
van de gerechtelijke kaart plaatsvervangend hoofdoffi-
cier van het parket Oost-Brabant. In 2014 stapte hij over 
naar het parket Rotterdam als plaatsvervangend 
hoofdofficier waar hij nu nog werkt. Bij het parket 

Amsterdam volgt De Beukelaer Nicole Zandee op, die 
eind mei 2019 om gezondheidsredenen is teruggetre-
den en sindsdien werd waargenomen.
Mevrouw Kunst (1962) werkt ook sinds 1999 bij het OM 
en is begonnen als officier van justitie bij het parket 
Almelo. Daarna heeft zij onder meer als advocaat-gene-
raal gewerkt bij het ressortsparket Arnhem. Kunst 
werd per 1 december 2015 bij het parket Oost-
Nederland plaatsvervangend hoofdofficier en vervulde 
tussen september 2018 en mei 2019 de functie van waar-
nemend plaatsvervangend hoofdofficier bij het parket 
Rotterdam. In mei 2019 keerde zij terug bij het parket 
Oost-Nederland als waarnemend hoofdofficier. Zij 
vervult augustus deze functie definitief.

Maak je cartoons? 

Stuur ze naar Bonjo!
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Spruitjes hebben een gemene connotatie.

De lucht van de groente wordt geassocieerd met kleinburgerlijkheid, geur van verpleeghuizen en 
ziekenhuizen. Maar, oh wat zijn ze lekker. Die kerriesaus maakt het echt totaal te gek. 

Wat is nodig?
350 gram spruiten
zout
2 eetlepels rozijnen
1 pakje kerriesaus

Werkwijze
Maak de spruiten schoon door een stukje van de stronk af te snijden en de lelijke blaadjes te verwijderen. Was de 
spruiten. Kook ze in water met zout in 15 minuten gaar. Was de rozijnen en laat ze in heet water wellen. Maak van de 
sauspoeder een saus volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Roer de rozijnen door de saus en laat ze mee-
warmen. Giet een deel van de saus over de gare spruiten en geef de rest er apart bij. 

Suggestie: 
Neem er een saucijzen bij en wat aardappeltjes.

Toetje? 
Chocodevla.

Andijvie uit de oven
Wat is nodig?
4 plakken ontbijtspek
400 gram andijvie
boter 
zout
50 gram geraspte kaas

Werkwijze 
Bak het spek langzaam bruin en knapperig. Verwijder van de struik andijvie de lelijke 
bladen en was hem in een teil met water. Snijd de andijvie te beginnen bij het uiteinde 
in repen van plusminus drie centimeter. Was de andijvie nogmaals. Kook de groente 
met aanhangend water vijf minuten. Vet een vuurvaste schaal in met wat boter. Schep 
het spek door de andijvie en maak de groente op smaak met wat zout. Doe de groente 
in de schaal en strooi de kaas erover. Zet het gerecht 10 minuten in een hete oven op 200 
graden Celsius.

Stukje rundrollade erbij? 
Goed idee en vergeet de piepers niet. 

2 recepten

Illustratie: Flip Mulder

Illustratie: Flip Mulder

Heb jij ook iets te melden? 
Schrijf dan naar Bonjo. 
Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam.
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‘This Rose is dedicated 2 my little Princess.’

‘And 2 anyone who’s in a dark place trying 2 get out: keep your head up...  
It does get better!’

Rozen als hart onder de riem
Amsterdam - Een van de gedetineerden schrijft ons dat 
hij een verzoek kreeg van een medelotgenoot om een 
roos te tekenen voor de verjaardag van zijn vriendin. En 
dat gebeurde. De tekenaar laat ons het volgende weten: 
‘Iets op papier wat niet verwelkt, theoretisch altijd in 
bloei staat en waar iedereen een eigen interpretatie 
aan kan geven. Een mooi gebaar, dus waarom niet een 
roos/ boodschap voor alle lezers van deBonjo? Ik besloot 
daarom nog een roos te tekenen, weliswaar voor mijn 
dochter, maar ik acht de lezers creatief genoeg om er-
langs te knippen. Voor mij gaat het om de boodschap. In 
eerste instantie voor mijn dochter, maar ook om alle  

anderen die nu in verband met corona al lange tijd hun 
kinderen niet meer hebben kunnen zien, te inspireren. 
Ik zou langs deze weg de lezers een hart onder de riem 
willen steken.
Voor mij staat de roos symbool als de trotse vader in het 
midden met aan zijn zijde moeder en dochter. Alles is in 
drievoud, de twee gesloten knoppen staan voor ervaring, 
de derde gaat op ontdekking. Zo staan er drie doorns 
naar rechts, drie naar links, drie vlakke, maar ook drie 
gevouwen bladeren, allen met een eigen betekenis.

Naam bij de redactie bekend 

Tranen

Tranen om jou gehuild

Tranen heb ik om jou gehuild

Toen je zei dat je weer zou gaan

Tranen heb ik om jou gehuild

Toen je zei dat je voor de ander koos

Tranen heb ik om jou gehuild

Toen je weer in mijn armen lag

Tranen heb ik om jou gehuild

Toen je zei: deze keer voor het laatst

Tranen heb ik om jou gehuild

Toen je me kon vergeven

Tranen heb ik om jou gehuild

Toen je zei dat ik je grote liefde zou blijven

Tranen heb ik om jou gehuild

Toen je zei dat je me nooit zou vergeven

Tranen heb ik om jou gehuild

Dat ik een apart plekje in je hart zou houden

Tranen heb ik om jou gehuild

Maar dat waren niet altijd tranen van verdriet

Jan van Asselt
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Dini van het Noorden

Als PI-vrijwilligster heb ik in de loop der jaren geregeld gesprek-
ken gevoerd met gedetineerden die in de put zaten. ‘De sores 
even van zich afpraten’ doet de meeste gedetineerden vaak 
goed. Een poos geleden begon een gedetineerde tijdens zo’n 
gesprek over de ademhaling. Hij had zich in dat onderwerp ver-
diept, en was tot de conclusie gekomen dat zijn ademhaling ‘te 
hoog zat.’ Hij had ook ergens gelezen dat een door spanning 
veroorzaakte hoge ademhaling tot hyperventilatie kan leiden.

Gedetineerden leven vaak onder hoogspanning: er zijn zorgen 
om het thuisfront, de rechtszaak, de financiële situatie, enzo-
voort. Die zorgen zijn niet meteen op te lossen, maar het valt 
wèl te proberen de spanning enigszins onder controle te 
krijgen. Bijvoorbeeld met yogaoefeningen. Yoga was vroeger 
echt een 'vrouwending', maar de laatste jaren hebben ook de 
mannen het belang van yoga ontdekt. Yoga schijnt voor 
mannen tegenwoordig zelfs trendy te zijn.

Van voet tot kruin
Lang geleden heb ik zelf een poosje yogalessen gevolgd, en wat 
ik me daarvan vooral herinner zijn de ontspanningsoefeningen. 
Die waren heerlijk, en dienden ’s avonds vaak zelfs als slaapmid-
del. Nog steeds, trouwens. Die totale ontspanning zou ik ieder-
een gunnen. Maar in tijden van stress zijn veel mensen zo ver-
krampt en gespannen dat ze zich vaak niet eens meer kúnnen 
ontspannen. Een goede truc is dan om het lichaam eerst in 
delen (zones) te spannen, en daarna te ontspannen. Van de 
voeten tot de kruin. Bijvoorbeeld: leg een arm op tafel en maak 
een stevige vuist, echt een krachtige vuist. Voel de spanning in 
de hand en onderarm. Laat dan los, en ontspan de hand. Hou de 
hand en de arm slap. Rustig ademen. Dit is een compleet ander 
gevoel dan de gespannen vuist. Probeer het nu eens met het 

hele lichaam. Eerst in zones, span voeten en benen, hou dat 
gevoel even vast, en laat los. Dan de knieën en bovenbenen. 
Eerst spannen, en dan loslaten, ontspannen. Daarna de buik, 
borst, schouders, armen, enzovoort. Op een gegeven moment is 

het meestal niet meer nodig om eerst te spannen, je kent dan 
inmiddels het gevoel van ontspanning. Blijf steeds rustig adem-
halen, en ontspan. Zittend of liggend, dat mag je zelf kiezen. 
Lukt het ontspannen even niet, dan eerst weer aanspannen, en 
daarna ontspannen. Het helpt om dat ontspannen ook daad-
werkelijk te benoemen. Zeg, terwijl je ontspant: ‘Ontspan!’ Let 
vooral op de kaak en de schouders, die laten zich niet altijd 
gemakkelijk ontspannen. Dus opnieuw de kaak en schouders 
spannen, loslaten en ontspannen. Het is een kwestie van 
oefenen, herhalen, en ademen.

Buikademen
De ademhaling. We kennen de borstademhaling, de flankadem-
haling, de buikademhaling, en een combinatie daarvan. De 
buikademhaling heb ik uitentreuren geoefend tijdens zangles-
sen. Want bij goed zingen hoort een goede 

ademhalingstechniek. De buikademhaling oefenen kan staand, 
maar ook zittend en gaat als volgt: De handen kunnen op de 
buik gelegd worden, maar dat hoeft niet persé. Dan eerst uit-
ademen door de mond. Daarna inademen door de neus terwijl 
de buik daarbij naar voren gaat. Je handen gaan mee naar voren. 
Weer rustig uitademen door de mond. Je voelt de lucht lang-
zaam door je lippen naar buiten gaan, en de buik wordt auto-
matisch weer ingetrokken. Neem rustig de tijd voor deze oefe-
ning. Buikademen is, als lage ademhaling, een 'anti-hyperventi-
latie' ademhaling. Naast deze oefening is zingen, zoals vermeld, 
ook een goede buikademhalingsoefening. Net als hardop lezen. 
Ook dan eerst uitademen, en na het inademen direct gaan 
lezen. Korte zinnen zijn op één ademhaling wel te doen. Bij 
lange zinnen: als het nodig is haal dan adem na een komma, en 
altijd na de punt aan het eind van een zin. Het voordeel van 
deze oefening is dat je dubbel nuttig bezig bent. De buikadem-
haling en tegelijk lezen, een betere oefening is nauwelijks te 
bedenken. Hoewel… Deze column voorlezen aan iemand die 
zélf niet goed kan lezen is wellicht nóg beter. 
Hoe dan ook, het is verstandig om regelmatig ontspannings- en 
ademhalingsoefeningen te doen. Het liefst elke dag. Herhaling 
is de kracht van het leren, zeggen wij op afdeling Onderwijs 
altijd. En dat geldt ook voor deze oefeningen. Herhalen, herha-
len, en nog eens herhalen. En al hebben de oefeningen geen 
invloed op problemen van buitenaf, ze maken je wellicht meer 
weerbaar tegen stress. Je kunt je mentaal sterker voelen. En dat 
gevoel mag je jezelf best gunnen.

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

Tegen stress: ademhalen en ontspannen 

‘Yoga schijnt zelfs voor mannen trendy te zijn’

Yoga was vroeger echt een 
'vrouwending', maar de laatste 
jaren hebben ook de mannen 
het belang van yoga ontdekt
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N Amsterdam - Dit boek beschrijft de zoektocht naar het werkelijke verhaal 
achter de miraculeuze ontsnapping van de Amsterdamse smokkelkapitein 
Willem Merk. Want wat Napoleon niet lukte, lukte hem in de jaren ‘90 wel: 
ontsnappen uit de gevangenis vanaf Sint-Helena, een van de meest afgelegen 
eilanden ter wereld. De autoriteiten op het roemruchte eiland staan voor een 
compleet raadsel. Auteur Ron Moerenhout raakt bij een bezoek aan het eiland 
gefascineerd door dit verhaal en besluit de waarheid te achterhalen. Hij weet 
voor dit boek verschillende insiders op te sporen in binnen- en buitenland. 

Naast een unieke inkijk in de grote drugstransporten in de jaren ’90 wordt in 
De vluchtende Hollander duidelijk hoe de ontsnapping destijds heeft plaats-
vonden en vooral, wat is er van Willem Merk geworden na zijn ontsnapping? 
Merks advocaat zegt nu: ‘Ik had al veel eerder een boek verwacht. Het is een 
echt Papillon-verhaal!’ 
Vlak voor de kerst van 1990 wordt kapitein Merk op Sint-Helena gearresteerd 
op de voormalige Japanse vissersboot ‘Frontier’. Nadat in zijn schip 5.000 kg 
drugs zijn aangetroffen, wordt hij tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij 
moet die uitzitten in de eeuwenoude gevangenis van het eiland Sint-Helena, 
midden in de Atlantische Oceaan. Met een provisorisch bootje weet hij te 
ontkomen naar Brazilië. Althans, zo gaat het verhaal waarmee Merk de inter-
nationale pers haalt. 

‘Godfather’ Haagse penoze
In zijn zoektocht is rasverteller en auteur Ron Moerenhout vooral opzoek 
gegaan naar een antwoord op een aantal vragen: Wie heeft Willem Merk 
helpen ontsnappen en hoe is dit gegaan? Was Merk een doorgewinterde cri-
mineel of wellicht een goedgelovige zeeman die met verkeerde mensen in 
zee is gegaan en tegen de lamp liep op de verkeerde plek? Opereerde hij 
alleen of is er sprake van een organisatie? Wat is er van hem geworden na 
zijn ontsnapping? En daarmee samenhangend, leeft hij eigenlijk nog?  
Aan de hand van geheime politiedossiers en gesprekken met de oorspronke-
lijke bemanningsleden, reconstrueert Ron Moerenhout de smokkeltocht van 
de Frontier. Hij ontdekt op Sint-Helena dat de spectaculaire ontsnappings-
zaak heel anders in elkaar steekt.
Achter dit mislukte transport blijkt de criminele organisatie van ‘de godfa-
ther van de Haagse penoze’ Piet Schneider te zitten. Duidelijk wordt ook dat 
kapitein Merk eerder met zijn zeilschip De Zeewolf smokkeltochten uit-
voerde in opdracht van criminelen rond Willem Holleeder, gefinancierd 
door Willem Endstra.

De onmogelijke ontsnapping de vluchtende Hollander van Sint-Helena

‘Het is echt een Papillon-verhaal’

De vluchtende Hollander / Just Publicers /ISBN:97890 8975 539 1/Prijs: € 20,0
bron: persbericht uitgeverij

Aangrijpend relaas van 
jaren lange opsluiting 
en ballingschap

De Iraans-Koerdische journalist Behrouz Boochani zit al 
sinds 2013 vast op Manus, een eiland dat bij Papoea-
Nieuw-Guinea hoort en waar Australië veel van zijn vluch-
telingen naartoe deporteerde. Alleen de bergen zijn mijn 
vrienden is een levendig portret van vijf jaar opsluiting en 
ballingschap. Het is een aangrijpende getuigenis, een 
overlevingsdaad. Een lyrisch eerstehands verslag. Een 
kreet van verzet. Boochani schreef zijn boek via 
Whatsapp, uit angst dat zijn werk in beslag zou worden 
genomen. Het won begin dit jaar de prestigieuze 
Australische literatuurprijs, de Victorian Premier’s 
Literary Award 2019, in zowel de categorie fictie als non-
fictie. Het oordeel van de jury luidde: ‘Een verbluffend 
kunstwerk en een kritische beschouwing die zich niet 
eenvoudig laat omschrijven… een literaire triomf, ver-
woestend en transcendent.’ Het boek gaat in op ‘Manus 
Prison Theory’, een controlemechanisme waarin mensen 
worden onderworpen aan strenge regels, hoge muren en 
vrijheidsberoving, met als doel hen koest te houden. 
Boochani beschrijft op poëtische wijze wat eindeloze 
rijen, voedselgebrek, communicatierestricties, kapotte 
stroomgeneratoren en rampzalige sanitaire voorzienin-
gen met mensen doen en geeft hun op geheel eigen wijze 
een gezicht.

Uitgeverij Jurgen Maas, € 24,99, ISBN 978 94 91921 69 8

Zin in een vrijwilliger?
Bel met Vrij!

Amsterdam - Iemand zit opgeslo-
ten en wil graag bezoek. 
Stichting VRIJ-vrijwilligers bezoe-
ken regelmatig bewoners in 
detentie.
Er zijn allerlei vragen, maar er is 
niemand om een vertrouwelijk en 
goed gesprek mee te voeren. Maar 
met een vrijwilliger zijn persoon-
lijke zaken ook vertrouwelijk te 
bespreken. 
De bezoeken zijn gemiddeld één 
keer per week of in onderling 
overleg. De bezoeken zijn in 
samenwerking met de inrichting. 
Daarnaast doet Stichting Vrij ook 
allerlei klussen voor de gedeti-
neerde. Het zijn vooral praktische 
zaken, zoals,  financiële transac-
ties, geld pinnen en/of overma-
ken. Maar ook kleding kopen, 
ophalen en bezorgen. En ook het 
ophalen van documenten, zoals 
paspoort. Huisdieren onderbren-
gen doen we ook. Net het ophalen 
van post. Voor een specifieke 
vraag, gewoon zelf contact 
opnemen of via de casemanager 
of advocaat. 

Info: Coördinator Stichting Vrij 
020-6703224
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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!

1882
Hoi lieve dames, 
Ik ben Gabriel, momenteel wonende 
in PI Leeuwarden. Ik den vrij sportief 
te zijn of ermee bezig te zijn. ik ben 
dol op m’n hobby’s die belangrijk 
zijn voor mij. Zoals; zingen, dansen 
en zeer belangrijk de muziek.
Ben op zoek naar een lieve dame die 
zin heeft om samen met mij in de 
pen te klimmen. Ik ben 1,84 lang (zo 
ongeveer) sportief gebouwd, 23 
lentes, winter, herfsten en zomers 
jong (23 jaar dus). 
Afkomst is Antilliaans en ben al een 
tijdje in Nederland. Heb je zin en het 
lef om met mij te pennen? Reageer 
op deze advertentie misschien ook 
met een foto (niet verplicht of zo 
hoor) maar zou leuk zijn. 
Ik schrijf je zeker terug. Nou dames 
ik kan niet wachten. Tot schrijfs, 
Gabriel. 

1883 - A.
Hallo lieve dames,
Ik ben op zoek naar een leuke meid 
tussen de 25 en 45 jaar die positief in 
het leven staat en ook op zoek is naar 
een leuk en spannend contact om 
elkaar te schrijven, te lezen en te 
leren kennen. Wie weet komt er iets 
moois uit voort. Ik ben 43 jaar, 1m80, 
85 kg, ben sportief, spontaan, zeer 
open minded en zorgzaam. 
Ik ben half Marokkaans, ik hou van 
lekker eten, muziek, reizen, zon, zee 
en avontuur. Ik hoef niet zo lang 
meer binnenkort naar open kamp. 
Lijkt het je wat om mij te leren 
kennen schrijf mij dan een berichtje 
terug en wie weet kunnen we samen 
iets moois opbouwen liefs xxx tot 
gauw. 

1837
Mijn naam is Pasquale Grottello. Ik 
ben een man van 34 jaar, lengte 1,76, 
bruine ogen, zwart haar. Ik ben een 
half bloedje: Italiaans - Nederlands. 
Ik ben als reiziger opgevoed, 
althans het zit in mijn bloed!
Ben goed gebouwd + tatoeage. Ik 
vind dit al wanhopig iets maar goed 
geen andere keuze dus ik moet wel. 
Ike ben een jonge, ik maak van mijn 
hart geen moordkuil. Ik wil me 
richten op een persoon. Ik hou van 
respect, eerlijkheid en trouw zijn 
maar dat moet groeien. 
Helaas zit ik gedetineerd in PI 
Norgerhaven. Ik ben geen prins op 
een witte paard maar wel gek die 
jouw aan het lachen maakt. Ik zoek 
een vrouw tussen de 25 -38 jaar oud, 
mag wat gezet zijn geen probleem. 
Als de hart maar goed zit. Wil je 
meer over mij weten? Laat het dan 
snel weten, foto a.u.b. Voor jouw als 
een schot in de roos, als die raak is.
Groetjes, Kamatu. 

1893 Steven
Hey ik ben Steven van de Made en 
ik ben een leuke lieve gast van 27 
jaar.
Ik ben op zoek naar nieuwe contact-
personen waar ik een goede babbel 
mee kan doen en liefst met meisjes 
van mijn leeftijd.
Als het goed loopt samen dan 
kunnen wij wat meer doen zoals 
met elkaar afspreken of via foto es 
zien he? En als jij met vragen ziet 
mag jij mij alles vragen.

Met vriendelijke groeten,
Steven van de Made

1884 - K. 
Hallo lieve vrouwtjes...
Ik ben een 29 jarige Marokkaan. Ik 
ben 169 cm klein :) ik heb zwart haar, 
opscheertje. Ik heb bruine ogen, ik 
weeg 70 kg . Ik ben droog, afgetraind. 
Ik hou van voetbal, thaiboks, men 
geloof, men familie <3! Ik schrijf deze 
advertentie niet uit verveling of aan-
dacht. ook niet voor je buid! 
Maar ik ben op zoek naar men toe-
komstige bruid. Ik zit sinds 2014 in 
detentie. Ik was buiten niet met 
vrouwen bezig. Ik heb nooit bezoek 
of contact gehad van een vrouw 
tijdens mijn detentie, vandaar men 
advertentie. Heb jij ook je familie 
heel hoog zitten, veel zelfrespect, ben 
je loyaal> Dan wil ik wel met jouw 
aan de haal, moge dit het begin zijn 
van een mooi verhaal!
Als je me schrijft zal ik antwoorden. 
Ik zou het leuk vinden als je een foto 
mee stuurt. Wie weet tot binnen-
kort... P.S. Als je niet serieus bent, 
gelieve me niet lastig te vallen svp. 
xxx

1887 - Collin
Goede dag Emprissen,
Mijn naam is Collin, 32 jaar, 1,75 cm 
lang, weeg 85 kilos. Ik ben afkomstig 
Antilliaan, Curaçao/ St Maarten. Ik 
ben een caramelkleurige jongen best 
gezegd man want jongentjes zijn nog 
aan het spelen en ik niet. 
Ik ben goed verzorgd met een 
gespierde lijf. Ik hou van sporten, 
koken, lezen en ik rap/zing en schrijf 
mijn eigen muziek. Ik zoek een 
Empris die oprecht en eerlijk is 
waarmee ik kan schrijven en kijken 
waar het naartoe kan leiden. Ik ben 
zeker een lieve man, maar zeker niet 
de makkelijkste. Ik hou ook van een 
pittige Empris maar die ook hartelijk 
is, met goede communicatie skills 
want dat vind ik erg belangrijk. 
Leeftijd en afkomst zijn niet van 
belang. Ik moet nog 4 jaar zitten dus 
als het wat wordt hoop ik dat we 
rond dezelfde tijd naar buiten lopen 
van de gevangenis. Ik zal je nog veel 
meer willen vertellen en veel meer 
van je weten. Maar hoe beter we 
elkaar leren kennen hoe meer we van 
elkaar komen te weten.
ps. Ik schrijf en praat Nederlands, 
Engels en papiamentu. Pak je pen en 
begin te schrijven, je zal vast een 
reactie / antwoord krijgen. 
Knuffels en kusjes :)

1885
Hoi wie wil er met mij schrijven?
Ik ben Pat en 51 jaar oud, 176 cm lang, 
blauwgroene ogen en heb kort 
donker haar. Ik zit momenteel
in de TBS in de provincie Gelderland. 
Op dit moment neem ik deel aan een 
begeleid verloftraject en
maak stappen in de goede richting. 
Mijn pluspunten zijn spontaan, 
humoristisch , sociaal,
behulpzaam en in voor een geintje. 
Ik kan helaas niet zoveel met mensen 
die bevooroordeeld zijn en
die discrimineren. Naast deze eigen-
schappen hou ik van kunst, architec-
tuur, lezen, films en ben een
fan van Bull Terriërs. Een passie van 
mij is koken en het opeten natuur-
lijk. Ik heb zeer breed
georiënteerde muzieksmaak en ben 
daarom regelmatig te vinden op 
YouTube opzoek naar oude en
nieuwe releases. Hierbinnen heb ik 
diverse baantjes om de dag door te 
komen en daarnaast sport ik
regelmatig, ik ga niet door het leven 
als een blij ei en heb ook zo mijn 
oneffenheden maar niettemin
zie ik de toekomst rooskleurig in en 
dat is de reden dat ik opzoek ben 
naar penvrienden die ik kan
toevoegen aan mijn bescheiden 
netwerk: Dus ben jij geïnteresseerd, 
serieus en nieuwsgierig en wil je
meer weten wie erachter deze tekst 
verscholen gaat pak dan een pen en 
papier en schrijf een leuke
brief. Het is voor mij niet belangrijk 
wat je leeftijd is, of je nu man of 
vrouw bent. leder die wil
schijven is welkom en ik beantwoord 
elke brief die bij mij op de mat valt.

1888 John 
Dag dames,
Zin in een contact met iemand om 
gevoelens, gedachtes, emoties en 
ideeën op nivo te willen delen. 
Iemand die je begrijpt met wat 
humor er tussendoor dan ben je bij 
mij, John 48 jaar Eindhovenaar, bij de 
juiste persoon. Uitspraak 8 jaar dus 
tijd in overvloed om elkaar te leren 
kennen!
Ik verheug me op je reactie, grt John

1889 Erik
Lieve dames,
Ik ben Erik 49 jaar oud gedetineerd te 
Vught. Ben Rotterdammer, echt wel, 
niet dan? Ben wel neergeschoten 
door de politie tijdens arrestatie. 
Verder val ik op een lieve vrouw. 
Hoor graag van je,
Erik

1890 R.
Dag kanjers,
Ik ben een Spaanse dame van 32 
lentes jong, heb groen-grijze ogen, 
een vrouwelijke figuur en ben op 
zoek naar leuke penvrienden. Zelf 
ben ik super spontaan, heb ook wel 
de nodige humor. Alsjeblieft alleen 
leuke mensen, zelf zit ik gedetineerd 
in Ter Peel. Ik w8 op jullie reactie, 
verras me. 

1891 Romario
Hallo Dames,
Ik ben Romario 26 jaar jong, 1 meter 
94 lang & ik heb een atletisch tot 
gespierd figuur. Ik ben half 
Nederlands half Antilliaans. Ik zit 
momenteel in tbs kliniek waar ik er 
hard aan werk om weer zo snel moge-
lijk buiten de muren te staan. Mijn 
hobby’s zijn; sporten, vechtsport, 
fitness, muziek luisteren & koken. Ik 
ben op zoek naar een lieve, spontane, 
goed uitziende curvy dame met 
mooie rondingen van rond de 22 tot 
35 jaar jong. Ben jij mijn Bonnie 
schrijf de nigga dan een brief. Liefs 
met foto - Love Romario. 

1892 H.
 Hallo damnes,
Ik ben een jongeman van ant- 
afkomst, 32 jaar oud, lichtgetint, 1,72 
met kort krullend haar, goed ver-
zorgd en gespierd.
Ik ben op zoek naar een serieuze, 
rustige, spontane, lieve, betrouwbare 
dame die positief en serieus tegen-
over het leven staat.
Verder ben ik een rustige, lieve, 
behulpzame type. Voel jij je aange-
sproken en wil je meer van me weten 
pak dan snel je pen en wie weet tot 
snel lieverd.
Groetjes, H.
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Vrijdag 2 oktober 

FC Utrecht - sc Heerenveen  20:00 

zaterdag 3 oktober

Vitesse - Heracles Almelo 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 - AZ 14:30

Willem II - Feyenoord 14:30

PSV - Fortuna Sittard 16:45

zaterdag 17 oktober 

Ajax - sc Heerenveen 18:45

Willem II - Twente 20:00

Heracles Almelo - RKC Waalwijk 20:00

AZ - VVV-Venlo 21:00

zondag 18 oktober

Feyenoord- Sparta 12:15

ADO Den Haag - Vitesse 14:30

FC Emmen - Fortuna Sittard 14:30

FC Groningen-FC Utrecht 16:45

PEC Zwolle - PSV 16:45

zaterdag 24 oktober

VVV-Venlo - Ajax 16:30

FC Utrecht - FC Twente 18:45

ADO Den Haag - AZ 20:00

sc Heerenveen - FC Emmen 21:00

zondag 25 oktober 

RKC Waalwijk - Feyenoord 12:15

Fortuna Sittard - FC Groningen 14:30

Vitesse - PSV 14:30

PEC Zwolle - Willem II 16:45

Sparta - Heracles Almelo 16:45

zaterdag 31 oktober

Ajax - Fortuna Sittard 18:45

FC Groningen - VVV-Venlo 20:00

FC Twente - PEC Zwolle 20:00

AZ - RKC Waalwijk 21:00

zondag 1 november

Heracles Almelo - FC Utrecht 12:15

PSV - ADO Den Haag 14:30

Sparta - sc Heerenveen 14:30

FC Emmen - Feijenoord 16:45

Willem II - Vitesse 16:45

vrijdag 6 november 

Fortuna Sittard - PEC Zwolle 20:00

zaterdag 7 november 

ADO Den Haag - FC Twente 16:30

VVV-Venlo - Heracles Almelo 18:45

sc Heerenveen - AZ 20:00

Vitesse - FC Emmen 21:00

zondag 8 november 

FC Utrecht - Ajax 12:15

PSV - Willem II 14:30

RKC Waalwijk - Sparta 14:30

Feijenoord - sc Heerenveen 16:45

zaterdag 21 november

Ajax - Heracles Almelo 18:45

Willem II - VVV-Venlo 18:45

AZ - FC Emmen 21:00

PEC Zwolle - FC Utrecht 21:00

zondag 22 november 

Sparta - ADO Den Haag 12:15

FC Groningen - Vitesse 14:30

Fortuna Sittard - Feijenoord 14:30

FC Twente - PSV 16:45

RKC Waalwijk - sc Heerenveen 16:45

vrijdag 27 november 

FC Twente - RKC Waalwijk 20:00

zaterdag 28 november 

ADO Den Haag - sc Heerenveen 18:45

FC Emmen - Ajax 18:45

Heracles Almelo - AZ 21:00

VVV-Venlo - PEC Zwolle 21:00

zondag 29 november 

Vitesse - Fortuna Sittard 12:15

FC Groningen - Willem II 14:30

Feijenoord - FC Utrecht 14:30

PSV - Sparta 16:45 

SPORT

De wedstrijden voor oktober en november:
VOETBAL

Agape 4You, Amsterdam
APO Nederland, Zoetermeer
Bakboord, Den Haag
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
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
Een Nieuwe Start, Amsterdam

Forensica, Hengelo 
Het 8ste wonder, Oosterwolde
InformatieSteunPunt (ISP)-1ste lijn ggz, Haarlem

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

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

Never Lose Hope, Velsen-Noord

Nieuwe Start Ervaringsdeskundigen, Oss

One Legal, Almere

Onterecht Gedetineerd, Zuidwolde

Paard in Nood, Stichting, Brunssum

PI Nieuwegein, Nieuwegein

Platform Kocon, Katwijk

PrisonLAW, Amsterdam

RESO, Amsterdam

SimoneAtWerk, Rijswijk

St. Bureau Maatschappelijk Herstel & Rehabilitatie, Den Haag

Steunpunt Gevangenispastoraat, Amsterdam

Stichting de Zijderups, Almere

Stichting DoVo, Amsterdam

Stichting Duurzame Bewustwording, Eindhoven

Stichting Eigen Kracht Centrale, Zwolle

Stichting Juradi, Heerhugowaard

Stichting Moria, Nijmegen

Stichting Profor, Amsterdam 

Stichting Re-Boost, Amsterdam

Stichting Tijdelijk Eigen Kamer (STEK), Amsterdam

Stichting Visie R, Lisse

Stichting Vrouw en Welzijn, Geleen

Stidag, Zwolle

Straat Consulaat, Den Haag

Surant bezoekersgroep, Almere

Total Training Service, Rotterdam

Vereniging Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden, Alkmaar

Vereniging Vrijwilllige Hulpverlening Gedetineerden, Zuid-Scharwoude 

Vrijwilllige Hulpverlening aan (ex-)Gedetineerden, Leeuwarden

When the eagle learns to fly, Den Haag

Young in Prison (YiP), Amsterdam

Zorgconcept, Monnickendam

Organisaties die lid zijn van Bonjo:
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Oproep 

‘Ben zo benieuwd...’
Amsterdam - Ik (Mel.), met dezelfde naam als dat kalmerende kruid en 
van die game waarvan jij dacht dat het sporten met mijn hondje was, 
ben op zoek naar jou (H.R.) die eerst vast zat in het ‘zonnige zuiden’, 
maar nu inmiddels weer in Holanda terug zou moeten zijn. Ik ben zo 
benieuwd waar je terecht bent gekomen en hoe het met je gaat :)! 
Herken jij je hierin? Reageer dan op deze advertentie met vermelding 
van je voor- en achternaam, zodat ik weet dat jij het ook echt bent. 

Gelieve de reactie te zenden naar Bonjo, Postbus 10109 EC, Amsterdam

 ARKEL
 ARRE
 BAMI

 BEESTENBENDE
 BEGRIPVOL

 BLEU
 BLOWEN

 BOOM
 BUIKIG
 CADDY
 COKE
 DADA
 DIEET
 DOEI

 DONDERDAGMIDDAG
 DREK
 DUIK
 DUPE

 DWALER

 EDOM
 EGEL

 EINDJE
 ELAND
 EMIR
 EREIS
 ERGO
 ETER
 EURO

 FAKKEL
 GELD

 GESTELDHEID
 GUUR

 GYMMEN
 HEAO
 IJLIG
 IRIS
 JUTE

 KAMEEL

 KEEL
 KEIZER
 KLAM
 KNIP

 KWEK
 LEEUW
 LOON

 NADEEL
 NAPPA

 NIET
 OASE
 ODOL
 OGEN
 OLIJF
 ONYX
 OORD
 OPEN
 OPRIT
 PLAN

 POEL
 RAAP
 RABI
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 REUZE
 ROOMIJS

 RUPS
 SCHEL
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 SOMS
 TEEN
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 VEEM
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 ZWENDEL

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

IJ V E E M D A D A S G Y M M E N R
S O R N I E T D S L G X S L T N T

U U D I S M A E I W E R K J E
W P E U R O G K E I N D J E E

S L E D E I T L L N F I T
B L E U U V C A D D Y

B J P Z L D M
E E E

N A A S T E N L I E F D E
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BUZING Puzzels

A C C E P T A T I E P V D A
V S T E N O R R E G A A L
O S H I T A K E R A S O
N E T E L N N O I N K E
D I E R E S S E N C E D

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

W I G G E P E T O E T E N

Horizontaal 

1. Aanvaarding - 9. Politieke partij - 13. Verenigde Staten - 14. Zangstem - 15. Orgelregister - 17. 
Waardeloze rommel - 18. Emmertje - 20. Onaangepast - 21. Plant - 23. Windrichting - 24. Deel van fuik - 
26. Beest - 27. Geconcentreerde smaakstof - 31. Uitgesloten aansprakelijkheid - 32. Duitse omroep - 34. 
Noot - 36. Eerbied - 39. Wintervoertuig - 40. Slot - 41. In werking - 42. Ruiterzitting - 43. Heilige - 44. 
Gemeentepolitie (afk.) - 46. Diskjockey (afk.) - 48. In mindering gebracht - 49. Iemand die van beide 
geslachten houdt - 53. Dierengeluid - 55. Binnen - 56. Technische titel - 57. Slee - 59. Kippenloop - 61. 
Stoomschip - 63. Strijkijzer - 66. Verrichting - 68. Amsterdamse Tijd - 69. Warhoofd - 71. Broodje 
knakworst - 73. Man die valt op iemand van hetzelfde geslacht - 74. Klapsigaar - 76. Keg - 77. Kaartspel. 

 

Verticaal 

1. Deel van de dag - 2. Centraal Station (afk.) - 3. Vluchtige stof - 4. Merkteken - 5. Springstof - 6. 
Algemeen overleg - 7. Iemand die van geslacht is veranderd - 8. Roem - 9. Geloof - 10. Dikwijls - 11. 
Halsdoek - 12. Soort agave - 16. Dopheide - 17. Plek - 19. Melkdier - 22. Vogelproduct - 23. Spoorwegen 
- 25. Neon - 28. Baat - 29. Wandellaan - 30. Fries riviertje - 32. Op die plaats - 33. Slordige vrouw - 34. 
Vrouw die valt op iemand van hetzelfde geslacht - 35. Tegen - 36. Deze kleuren staan op de vlag van 
LHBT - 37. Franse NV - 38. Vader - 39. Indisch kledingstuk - 42. Persoonlijk vnw. - 45. Paardenkracht - 
47. Persoonlijk vnw. - 50. Noot - 51. Voorbij - 52. Onlangs - 54. Inwendig - 58. Ontvangtoestel - 60. En 
andere (afk.) - 62. Kijkspel - 64. Onderofficier - 65. Universiteit Twente - 66. Stimulerend middel - 67. 
Venetiaanse titel - 70. Vriend - 71. Klimplant - 72. Opening - 75. Aartsbisschop. 
 

Horizontaal
1. Aanvaarding - 9. Politieke partij - 13. Verenigde Staten - 14. Zangstem -  
15. Orgelregister - 17. Waardeloze rommel - 18. Emmertje - 20. Onaangepast -  
21. Plant - 23. Windrichting - 24. Deel van fuik - 26. Beest - 27. Geconcentreerde 
smaakstof - 31. Uitgesloten aansprakelijkheid - 32. Duitse omroep - 34. Noot -  
36. Eerbied - 39. Wintervoertuig - 40. Slot - 41. In werking - 42. Ruiterzitting -  
43. Heilige - 44. Gemeentepolitie (afk.) - 46. Diskjockey (afk.) - 48. In minde-
ring gebracht - 49. Iemand die van beide geslachten houdt - 53. Dierengeluid -  
55. Binnen - 56. Technische titel - 57. Slee - 59. Kippenloop - 61. Stoomschip -  
63. Strijkijzer - 66. Verrichting - 68. Amsterdamse Tijd - 69. Warhoofd - 71. Broodje 
knakworst - 73. Man die valt op iemand van hetzelfde geslacht - 74. Klapsigaar -  
76. Keg - 77. Kaartspel.

Verticaal
1. Deel van de dag - 2. Centraal Station (afk.) - 3. Vluchtige stof - 4. Merkteken -  
5. Springstof - 6. Algemeen overleg - 7. Iemand die van geslacht is veranderd -  
8. Roem - 9. Geloof - 10. Dikwijls - 11. Halsdoek - 12. Soort agave - 16. Dopheide -  
17. Plek - 19. Melkdier - 22. Vogelproduct - 23. Spoorwegen - 25. Neon - 28. Baat -  
29. Wandellaan - 30. Fries riviertje - 32. Op die plaats - 33. Slordige vrouw - 34. 
Vrouw die valt op iemand van hetzelfde geslacht - 35. Tegen - 36. Deze kleuren 
staan op de vlag van LHBT - 37. Franse NV - 38. Vader - 39. Indisch kledingstuk -  
42. Persoonlijk vnw. - 45. Paardenkracht - 47. Persoonlijk vnw. - 50. Noot -  
51. Voorbij - 52. Onlangs - 54. Inwendig - 58. Ontvangtoestel - 60. En andere (afk.) - 
62. Kijkspel - 64. Onderofficier - 65. Universiteit Twente - 66. Stimulerend middel 
- 67. Venetiaanse titel - 70. Vriend - 71. Klimplant - 72. Opening - 75. Aartsbisschop.

Is er geen Covid 19 in de bajes?  
Of wordt het onder de pet gehouden? 
Rouven du Leon 

Lege werkzalen, alleen de wasserij en de 
winkel zijn in bedrijf.
Op de afdeling wordt iedereen binnen 
gehouden.
Geen wandelingetje naar het dienstencentrum 
voor onderwijs of de bieb.
Het is gesloten.
Ook de gelovigen kunnen niet wekelijks naar 
hun dienst, langzaam wordt er weer wat 
opgestart.
Het bezoek mag onder zeer beperkte maatre-
gelen op bezoek komen.
Als pleister op de wond mogen we eenmaal 
per week skypen met geliefden en/of vrienden.
Veel mensen kiezen ervoor om te skypen 
omdat elkaar ontmoeten achter een plastic 
scherm niet erg persoonlijk voelt.
Bij het bezoek wil ik mijn geliefde en mijn kin-
deren een knuffel kunnen geven en dat is wat 
lastig met zo’n plastic scherm.
Op de afdeling wordt geprobeerd om de stem-

ming er een beetje in te houden. 
Voor diegene die zoals ik al langer vastzitten 
moet het vreemd zijn om de term quarantaine 
te horen. We zitten al een hele tijd in quaran-
taine en hebben ieder avond een lockdown.
Voor ons zijn de bewaarders degene die ons 
eventueel kunnen besmetten, want zij komen 
van buiten naar binnen en daarom gaan wij 
ervan uit dat iedereen netjes getest wordt 
wanneer ze de instelling binnen komen.
Het virus komt van buiten naar binnen en niet 
van binnen naar buiten.
Is het wel zo dat het virus in de bajes er niet is 
of wordt dit onder de pet gehouden om zo 
geen onrust te laten ontstaan?
Dat is een vraag die vele malen gesteld is door 
gedetineerden.
Het zou fijn zijn als de communicatie naar de 
gedetineerden hierover duidelijker zou zijn.
Vanaf hier wens ik alle medegedetineerden 
veel gezondheid en  
ik hoop dat jullie allen van dit verschrikkelijke 
virus bespaard blijven.

Post uit de bajes DE GROTE BONJO PUZZEL

BONJO WOORDZOEKER

OPLOSSING VAN DE PUZZEL EN DE WOORDZOEKER STAAN OP PAGINA 8.
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ETAPPE DATUM PARCOURS KM TYPE

1 03 okt. Monreale -Palermo 8,6 individuele tijdrit

2 04 okt. Alcamo - Agrigento 150 heuvels

3 05 okt. Etna -Etna 150 bergen

4 06 okt. Catania - Villa Franca Tirrena 140  heuvels

5 07 okt. Mileto - Camigliatello Silano 225 heuvels

6 08 okt. Castrovillari - Matera 189 heuvels

7 09 okt. Matera - Brindisi 143 vlak

8 10 okt. Giovinazzo - Vieste 200 heuvels

9 11 okt. San Salvo - Roccaraso 208 bergen

 rustdag 12 okt.

10 13 okt. Lanciano - Tortoreto 177 bergen

11 14 okt. Porto Sant’Elpipio - Rimini 182 vlak

12 15 okt. Cesenatico - Cesenatico 204 heuvels

13 16 okt. Cervia - Monselice 192 vlak

14 17 okt. Conegliano - Valdobbiadene 34,1 tijdrit

15 18 okt. Rivolto - Piancavallo 185  bergen

rustdag 19 okt

16 20 okt. Udine - San Daniel del Friuli 229 heuvels

17 21 okt. Bassano Grappa -  Campiglio 203 bergen

18 22 okt. Pinzolo - Laghi di Cancano 207 bergen

19 23 okt. Morbegno - Asti 251 vlak

20 24 okt. Alba - Sestrière 198 bergen

21 25 okt. Cernusco Naviglio - Milaan 15,7 tijdrit

Bron: Touretappe.nl

SPORT

GIRO
Etappeschema Giro d’Italia 2020
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D'ITALIA
Deel Italiaanse wielercours eerbetoon aan betreurde Marco Pantani

Berggeiten in derde week Giro d’Italia aan de beurt 

Pantani overleed in 2004  
volgens onderzoekers aan een 
cocktail van cocaïne en antidepres-
siva. Hij won in zijn topjaar 1998 
zowel de Ronde van Frankrijk als de 
Ronde van Italië.

Monreale/Palermo - De Giro start op 
zaterdag 3 oktober met een tijdrit 
op Sicilië om op zondag de 25ste, 
eveneens met een tijdrit, in Milaan 
te finishen. Het zwaartepunt van de 
race ligt in de slotweek voor de berg-
geiten. De Giro serveert dan een serie 
zware Alpenritten die garant staan 
voor spektakel.  

Giro start met een 
razendsnelle 
tijdrit van 
Monreale naar 
Palermo. De dag 
erop is het aan de 
puncheurs*, 

want de 2de etappe finisht op een 
puist van 4 kilometer. In de 3de 
etappe finishen de renners op de 
flanken van de Etna na een slotklim 
van een slordige 20 kilometer. Op 
dag vier ligt de weg vermoedelijk 
open voor de eerste sprint. Want 
hoewel de 4de etappe halverwege 

over de 19,5 kilometer lange Portella 
Mandrazzi komt, is de rest van het 
parcours vlak. De Giro steekt de 
Straat van Messina over om te vervol-
gen met de 5de etappe, een stevige 
heuvelrit van Mileto naar 
Camigliatello Silano. De dag erop 
gaat het in rit 6 over een veelzijdig 
parcours naar het schilderachtige 
Matera. Vervolgens gaat het de vol-
gende dag over biljartvlakke wegen 
naar Brindisi, waarna de race noord-
waarts trekt via de Adriatische kust. 
Na een vlakke opening schotelt 
etappe 8 de renners een uitdagende 
finale voor, terwijl rit 9 een stevige 
klimrace door de Abruzzen naar 
Roccaraso is, waar Wellens in 2016 
succesvol was.

Week 2
De volgende dag eindigt met een 
veelbelovende finale in 
Tortoreto. Dan weer een vlakke rit 
van Porto Sant’Elpidio naar Rimini 

en de heuvels van Emilia Romagna 
vormen het decor van de 12 de 
etappe, die start en finisht in 
Cesenatico en 3.800 hoogtemeters 
bevat. Rit 13 is weer op maat van de 
snelle mannen, al moeten ze reke-
ning houden met twee heuvels in de 
laatste 35 kilometer. De 14de 
etappe is een glooiende individuele 
tijdrit door de Prosecco-wijngaarden. 
De regio Friuli Venezia Giulia ver-
zorgt ook de volgende etappe, die 
start op de militaire basis van 
Rivolto en finisht in skioord 
Piancavallo. De slotklim gaat in de 
eerste 6 kilometer omhoog met 9,4 
procent om daarna af te vlakken.

Week 3
De slotweek is loodzwaar. Niet alleen 
zijn de etappes vrijwel zonder uit-
zondering lang, ze wemelen ook nog 
eens van de hoogtemeters. Rit 16 gaat 
over heuvelachtig terrein van Udine 
naar San Daniele del Friuli en de 

volgende voert over drie beklimin-
gen, waaronder de Monte Bondone, 
om bergop te eindigen in Madonna 
di Campiglio. De dag erop racen de 
renners over de Stelvio om te 
finishen bij Laghi di Cancano in de 
bergen boven Bormio.   De 19de 
etappe biedt, met een finish in Asti, 

een verdwaalde kans voor de 
sprinters, waarna de laatste bergrit 
een loodzware opgave van 198 
kilometer wordt. De volgende 
dag gaat over de Colle dell’Agnello 
(21 kilometer à 6,9 procent), Col 
d’Izoard (13,9 kilometer à 7,1 procent) 
en Colle del Monginevro (6,4 

kilometer à 6,7 procent) om in 
Sestrière te eindigen na een slotklim 
van 11,3 kilometer à 6 procent. 
De laatste rit is een vlakke 
individuele tijdrit van 16,5 kilometer 
naar Milaan.
(* Puncheur, of puncher in het 
Engels, is een term uit het wielerjar-

gon die een wegrenner beschrijft die 
snel en krachtig korte hellingen kan 
opsprinten. Ook al is puncheur geen 
Standaardnederlands, toch wordt 
het frequent gebruikt in het wieler-
milieu en in de media. (Wikipedia)

Bron: Touretappe.nl

De slotweek is loodzwaar. 

Presentatie van de renners in een overvolle arena

Italianen halen opgelucht adem,
de Giro 2020, gaat van start
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LA VUELTA
ETAPPE DATUM PARCOURS KM TYPE

1 di 20 okt Irún - Heiligdom van Arrate start 171 km bergen

2 wo 21 okt Pamplona - Lekunberri 151 km heuvels

3 do 22 okt Lodosa - Laguna Negra 163,8 km heuvels

4 vr 23 okt Soria - Ejea de los Caballeros 190 km vlak

5 za 24 okt Huesca - Sabiñánigo 185,5 km heuvels

6 zo 25 okt Biesca - Col du Tourmalet (Fr) 136,6 km bergen

 rustdag ma 26 okt 

7 di  27 okt Vitoria Gasteiz - Valdegovia 160,4 km heuvels

8 wo 28 okt Logroño - Moncalvillo 164,5 km bergen

9 do 29 okt Castrillo Val-Aguilar de Campoo 163,6 km vlak

10 vr 30 okt Castro Urdiales - Suances 187,4 km vlak

11 za 31 okt Villaviciosa - Alto de Farrapona 170,2 km bergen

12 zo 01 nov Pola de Laviana - Angliru 108,5 km bergen

rustdag ma 02 nov

13 di 03 nov Muros - Mirador de Ézaro 33,5 km tijdrit

14 wo 04 nov Lugo- Ourense 205,8 km heuvels

15 do 05 nov Mos - Puebla de Sanabria 234,6 km heuvels

11 vr 06 nov Salamanca - Ciudad - Rodrigo 162 km heuvels

17 za 07 nov Sequero - La Covatilla 178,2 km bergen

18 zo 08 nov Hipódromo de Zarzuela - Madrid 125,4 km vlak

Etappeschema La Vuelta 2020

SPORT
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Tijdrijders mogen aan de bak in 13e etappe.

Ook de Vuelta wordt een klimmersfeest 

Irún - De Gran Salida van de Vuelta a España is dit jaar in Irún. Eigenlijk zou 
de race in Utrecht beginnen, maar het coronavirus stak een stok in de 
spaken. De 1ste etappe finisht nu, op dinsdag 20 oktober, bergop bij het 
Heiligdom van Arrate. Het wordt sowieso een klimmersfeest, want later zijn 
er ook klimfinishes bij Laguna Negra, op de Tourmalet, in Moncalvillo, en op 
La Farrapona, de Angliru en Mirador de Ézaro. De laatste aankomst bergop 
is in La Covatilla, op de een-na-laatste dag. 
Etappe 2 voert over glooiend tot heuvelachtig terrein van Pamplona naar 
het heiligdom van San Miguel de Aralar, een zware klim op betonplaten, 
waarna de race eindigt met een duikvlucht van ruim 17 kilometer naar 
Lekunberri. De 3de etappe finisht vervolgens bergop, al is de klim naar 
Laguna Negra weliswaar lang (18 kilometer) maar allesbehalve steil (3,6 
procent).
De 4de etappe voert van Soria naar Ejea de los Caballeros en in de 5de 
etappe  koerst de Vuelta van Huesca naar Sabiñánigo. In de 6de 
etappe  trekken de renners de Pyreneeën over via de Portaletpas om in 
Frankrijk de Aubisque te bedwingen en te finishen op de Tourmalet. Dat is 
19 kilometer bikkelen tegen een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4 
procent.

Tweede week
Daags na de eerste rustdag gaat de rit van Vitoria-Gasteiz naar Valdegovía, 
waar Jay McCarthy in de Ronde van het Baskenland van 2018 naar de zege 
sprintte. Die dag had Thomas de Gendt het op het heuvelachtige parcours 
tevergeefs geprobeerd met een lange aanval.
In de 8ste etappe is het alweer feest voor de klimmers, want dan finisht La 
Vuelta in Moncalvillo. De klim naar de meet is 15 kilometer lang en stijgt 
met 6,4 procent, al is dat gemiddelde vertekenend. Het eerste deel is groten-
deels vals plat, terwijl de weg naar Moncalvillo in de laatste 8 kilometer met 
9,2 procent oploopt.
Etappe 9 en etappe 10 zijn wat minder zware opdrachten. De eerste lijkt een 
sprinterskans, terwijl de tweede op maat is van avonturiers. Daarna is het 
slotweekend van de tweede week weer voor de klassementsmannen.
De 11de etappe finisht op La Farrapona, een 16,5 kilometer lange klauterpar-
tij à 6,2 procent, die in de laatste 6,5 kilometer met gemiddeld 9,4 procent 
oploopt, en in de 12 is het helemaal klimmersalarm. De finale ligt dan op de 
mythische Angliru. De berg, die in 12,5 kilometer met een gemiddelde van 
9,8 procent omhoog gaat, heeft twee gezichten. De eerste helft is nog rede-
lijk te doen, maar de rest van de klim stijgt met zo’n 15 procent gemiddeld. 
Op 3 kilometer onder de top zit een sectie van 23,5 procent, die de veelzeg-
gende naam Cueña les Cabres (geitenpad) draagt.

Derde week
De tijdrijders mogen aan de bak in de 13de etappe. Pure specialisten zullen 
genieten van de eerste 30 kilometer, maar daarna is het gedaan met het 
knallen op de grote plaat. In de laatste 1,8 kilometer verschijnt de Mirador 
de Ézaro. Dat is een kluif met een gemiddelde helling van 14,6 procent en 
stroken tot 29 procent.
Etappe 14 is een lange heuvelrit naar Puebla de Sanabria is. Daarna gaat het 
door de Sierra de Peña de Francia naar Ciudad Rodrigo en La Vuelta serveert 
in de  dag erna  nog een serieuze klauterpartij. Na een constant op en 
afgaande race ligt de finish bergop in skiresort La Covatilla. De Vuelta neemt 
afscheid met een stadscriterium in Madrid. 
Bron Touretappe.nl

19 kilometer bikkelen tegen een gemiddeld 
stijgingspercentage van 7,4 procent

Einde Vuelta.

Opgelucht ademhalen in de straten van Madrid.
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