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Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar
Amsterdam - Kan dat eigenlijk wel? Mensen die
achter tralies en stalen deuren zonder krukken
zitten, zaligheid en geluk in het nieuwe jaar 2021
toewensen? Partners, de kinderen en familieleden
doen dat wel natuurlijk. En die willen dan ook
zeker met de Kerst op bezoek gaan bij hun geliefden. Maar dat gaat zomaar niet tijdens de feestdagen. Dan zitten de bewaarders zelf thuis onder
kerstboom. Misschien dat de bajesdirecteur even
langs wipt of een of andere geestelijk verzorger
komt bidden. Door de pandemie en de hoge
besmettingscijfers zijn extra maatregelen voor
bezoek aan de bajes getroffen. Daarover hebben

de partners en hun kinderen een brandbrief
gestuurd aan de regering, de leden van de Tweede
Kamer, hoge ambtenaren en instellingsdirecteuren, zie pagina 3.
Ze vragen daarin om de bezoekersregeling weer
op het niveau te brengen van voor de uitbraak van
het coronavirus. Want zoals het nu gaat met een
minimale bezoektijd en grote plastic schermen is
het een kwelling. Vooral ook voor de kinderen die
hun ouder geen knuffel meer kunnen geven.
Reden voor de geliefde achterblijvers om dan
maar helemaal niet meer te gaan. Maar dat is
catastrofaal voor de relaties.

Wat er ook in de komende tijd nog wordt verbeterd aan de bezoekersregeling, veel gevoel van
zaligheid, iets geweldig fijns, zal er met Kerst in de
cel niet te beleven zijn. Maar geluk in het nieuwe
jaar 2021? Dat dan wel misschien? Wie weet. De
verrassingen zijn de wereld nog niet uit zoals te
zien is in de cartoon van de beroemde
Amerikaanse tekenaar Patrick Chappatte van
The New York Times.
Houd moed.
Namens de redactie,
Paul Grijpma
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The essence of journalism is
a discipline of verification.
Bill Kovach & Tom Rosenstiel in
‘The Elements of Journalism’

Given the purpose of your publication, we authorize you with pleasure to use Chappatte’s cartoon. Please just mention the credits as follows:
© Chappatte, The New York Times, www.chappatte.com
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Beter om onzekerheid aan te geven dan heel beslist conclusies te trekken

Met vingerafdrukken kun
je vele kanten op
Jaap Brandligt
Amsterdam - Het was de eerste dag dat de
hogescholen weer begonnen dit cursusjaar,
zo ook de Hogeschool van Amsterdam. Lege
ruimtes, nauwelijks een docent te zien laat
staan een student. Maar Elmarije van Straalen
was er wel om te praten over haar onderzoek
naar de vele manieren waarop professionals
in het strafrecht bewijs kunnen interpreteren. Van Straalen is afgestudeerd aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Tijdens haar laatste
studiejaar heeft ze een tijdje in New York
gezeten waar ze zich verdiepte in het gedrag
van politieagenten die als getuige in rechtszaken optreden. Na een tijd als junior onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en
Documentatiecentrum (WODC) in Den Haag
is ze een promotieonderzoek gestart met het
project ‘Vingersporen de bron en verder’.
Naar vingersporen dus en ‘hoe die in de praktijk worden gebruikt en begrepen’.
Professionals zoals forensisch onderzoekers,
rechercheurs, officieren van justitie, advocaten
en rechters kregen drie dezelfde rapporten
over vingerafdrukken te lezen met telkens een
andere conclusievorm, waarna ze een vragenlijst invulden waarin ze aangaven wat ze
dachten dat de bewijskracht was van de conclusie. ‘De bewijskracht die ze koppelden aan een
rapport bleek niet altijd te kloppen. Dat is interessant en belangrijk om te weten,’ aldus Van
Straalen. De interpretatie van vingerafdrukken
speelt een belangrijke rol in zaken ‘van plaats
delict tot de rechtszaal’. Je moet dan wel bedenken dat vingerafdrukken maar zelden perfect
van kwaliteit zijn. Interessant is het besef bij
degene die de vingerafdrukken interpreteert
dat ‘de conclusie niet moet worden gepresenteerd als een feit, maar als een interpretatie van
de onderzoeker en dat hij dat zou moeten verwoorden in zijn statement.’

Valkuil
We vinden in haar artikel een interessant voorbeeld waarvan inderdaad veel te leren is.

Bij ieder onderzoek zijn er twee hypotheses:
‘De vingerafdruk hoort bij de verdachte’ en ‘de
vingerafdruk hoort bij iemand die onbekend
is.’ De conclusie van de expert is dat de uitkomst van zijn onderzoek vijf miljoen keer
waarschijnlijker is als hypothese één waar is
dan wanneer hypothese twee waar is. De
valkuil van de aanklager: het is vijf miljoen
keer waarschijnlijker dat de vingerafdruk
hoort bij de verdachte. Terwijl de correcte formulering zou zijn dat de uitkomst van de
expert zijn onderzoek vijf miljoen keer waarschijnlijker is wanneer de vingerafdruk hoort
bij de verdachte. Een kwestie van formulering
dus, maar een nauw luisterende. De verdediging had in dit voorbeeld zijn eigen interpretatie: aangezien de bevolking uit 17 miljoen
mensen bestaat is de kans groter dat de vingerafdruk bij een ander hoort dan bij de verdachte. Ook hier is een betere formulering te

Je moet dan wel bedenken
dat vingerafdrukken
maar zelden perfect
van kwaliteit zijn

denken: niet alle 17 miljoen mensen hebben
dezelfde kans om een vingerafdruk achter te
laten op deze specifieke misdaadplek. Het is
spannend om na te denken over de effecten
van deze formuleringen bij een rechter die de
eigen afwegingen moet maken en die in de
praktijk vaker de conclusie van de aanklager
zal volgen, want dat is een expert conclusie.

Neutraal
Van Straalen vindt dat ‘professionals die zich
bezighouden met forensische conclusies zich
kunnen vergissen waardoor hun begrip van
forensische conclusies niet helemaal correct
is.’ Uit haar onderzoek blijkt dat als er verbale

Elmarije van Straalen onderzoekt hoe vingerafdrukken
worden gebruikt.

conclusies worden gebruikt de woordkeuze
van belang is voor het begrijpen ervan. Ze stelt
dat het beter is onzekerheid aan te geven dan
dat er heel beslist conclusies worden getrokken. Ze suggereert dat het gebruik van een
soortement schaal van waarschijnlijkheid zou
kunnen helpen, zolang de gekozen conclusie
maar goed kan worden onderbouwd. Hoe dan
ook: de onzekerheid van de conclusies moet
duidelijk worden weer gegeven. ‘Iemand kan
niet worden uitgesloten als donor van de vingerafdruk’ maakt de professional ervan bewust
dat er onzekerheid in zijn conclusies zit. Het is
duidelijk, lezen we in haar onderzoek, dat de
professionals die werken met forensische rapporten en conclusies zich bewust moeten zijn
van een mogelijke leemte in hun begrijpen van
de vingerafdruk – en overigens ook andere
soorten forensisch bewijs – en dat ze dus een
advies moeten vragen van een onafhankelijke
bron. Ze vindt het een goede zaak dat in
Nederland forensische adviseurs met een universitaire graad in forensische zaken in de
rechtbanken zijn aangesteld. Zolang zij neutraal blijven en ver weg van de beslissing van
de rechter, kunnen zij uitleg geven over het
forensisch bewijs in de rechtbanken. Hebben
rechters het ook minder moeilijk. ‘Rapportages
zijn vaak ingewikkeld om te begrijpen en je
zou je af moeten vragen wat in zo’n rapportage
niet staat’. Eigenlijk zou elke formulering
moeten bevatten ‘dat iemand niet uit te sluiten
is als donor’. Zoals in zo vele zaken geldt ook
hier dat de woordkeus van groot belang is. En
dat is vaak het probleem. Of eigenlijk is het
probleem dat al die professionals die zich
bezighouden met forensische bewijsdingen,
zoals rechercheurs, advocaten en rechters, verplicht zouden moeten worden zich te laten
scholen in het omgaan met forensisch bewijs.
Dat vergroot de kans dat ze zelf begrijpen ‘wat
hun conclusies zijn.’ Nu zie je te vaak dat er
sprake is van overschatting van wat ze daadwerkelijk begrijpen. Zoals inderdaad zo vaak is
de conclusie: taal doet ertoe.

CORONA

december 2020

3

Veel signalen over schrijnende situaties door corona

Achterblijvers ervaren volstrekte
machteloosheid

Covid-19 en de coronacrisis stelt de Nederlandse bevolking, betrokken organisaties en de overheid voor grote uitdagingen en soms duivelse dilemma’ s. Het virus raakt iedereen.
In een open brief vragen de relaties van gedetineerden: kinderen, partners, ouders en andere familieleden aandacht voor het feit dat zijn extra geraakt worden door het virus.
Aan: leden van het kabinet, leden van de Tweede Kamer, hoge ambtenaren en Instellingsdirecteuren
Amsterdam 13 oktober 2020

Geachte heer/mevrouw,
Covid-19 en de coronacrisis stelt de Nederlandse bevolking,
betrokken organisaties en de overheid voor grote uitdagingen en soms duivelse dilemma’ s. Het virus raakt ons allemaal. In deze brief vragen wij uw aandacht voor een groep
die extra geraakt wordt door het virus, te weten de relaties
van gedetineerden: kinderen, partners, ouders en andere
familieleden.
Allereerst willen we ons respect en onze dank uitspreken
voor de inspanningen die u, als landelijk bestuurders, volksvertegenwoordiging, ministerie en vooral medewerkers van
de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dagelijks betracht om
zo goed mogelijk om te gaan met de besmettingsdreigingen
binnen de gevangenissen. U heeft daarin een zware verantwoordelijkheid om te laveren tussen noodzakelijke maatregelen en de ‘menselijke maat’.
Met deze brief willen wij u heel concreet vragen om u tot het
uiterste in te spannen om weer dezelfde bezoekmogelijkheden in gevangenissen aan te bieden als voor de pandemie. In
normale gezonde tijden zijn de bezoekregelingen voor kinderen, partners en ouders van gedetineerden al beperkt. Nu,
bij de tweede golf van de pandemie, dreigen ze bijna helemaal weg te vallen.
Catastrofaal
Gevangenissen zijn plekken om de opgelegde vrijheidsstraf
te ondergaan. Bezoekregelingen maken contact met dierbaren mogelijk. Als die bezoekregeling wegvalt dan is dit voor
de relatie catastrofaal en legt het een extra zware lading op de
opgelegde vrijheidsstraf.
Wij realiseren ons hoe lastig het is een inschatting te maken
van de omstandigheden en emoties in de gezinnen van gedetineerden als je daar zelf nog nooit mee bent geconfronteerd.

De meeste partners van gedetineerden hebben te maken met
een uiterst moeilijke en stressvolle situatie met veelal jonge
kinderen. Juist voor die kinderen is contact met hun vader of
moeder essentieel voor hun ontwikkeling.
Veel moeders zijn de wanhoop nabij in deze situatie, met alle
consequenties voor hen en de kinderen en de samenleving
(zoals het inschakelen van jeugdhulp).
Op slot
Wij hebben met zijn allen een inspanningsverplichting om
hen te helpen. Daarvoor is een ongestoord bezoek aan hun
dierbare in de gevangenis ontzettend belangrijk.
In ieder geval zonder plastic scherm tussen gedetineerden en
hun partner, ouders en kinderen. Uiteraard met inachtneming van een aantal regels.
DJI heeft uiteraard ervaring met maatregelen opgedaan in de
afgelopen zeven maanden, net als bijvoorbeeld verzorgingshuizen en instellingen voor geestelijk gehandicapten. Wat
we in die sectoren zien is dat men de (gezondheid)schade die
ontstaat door het nog langer niet toestaan van bezoek zo
groot acht dat men met de nodige procedures het familiebezoek zo veilig mogelijk toch laat plaatsvinden.
Vooralsnog vernemen wij dat de gevangenissen bijna geheel
op slot gaan voor familiebezoek. Bezoek in gevangenissen,
zeker dat van directe familie, zou door moeten kunnen gaan
en daar zou daar wat ons betreft bij kunnen horen dat gedetineerden die hen willen ontvangen de verplichting aangaan
om een tijdje in quarantaine te gaan. Of dat de voorwaarde
voor bezoek is, dat men een negatief testresultaat kan overleggen of gebruik maakt van de teststraat voor personeel die
op sommige plaatsen is ingericht (suggesties van achterblijvers). Ook overleg met relaties van gedetineerden zou

kunnen bijdragen aan een passende oplossing.
Ouder-kind-dagen
Het laatste wat we met deze brief willen doen is het poneren
van een aanklacht: niet inhoudelijk, laat staan naar personen.
Wat we zien en weten is, hoe lastig het is de 1.50 m te realiseren in een penitentiaire inrichting en hoeveel belangen er
spelen. Bijvoorbeeld het bewaren van de orde en veiligheid
en het voorkomen van invoer van contrabande, het omgaan
met de belangen van het personeel en het personeelstekort.
Als er incidenten ontstaan die tot publieke en politieke verontwaardiging leiden dan zit hem dat altijd in dit deel van de
penitentiaire praktijk: de orde en veiligheid.
De relaties van gedetineerden ervaren veel verschil tussen
inrichtingen in de mate waarin men erin slaagt met deze
situatie om te gaan. Video-bellen lukt in meer of mindere
mate of gaat niet door, ouder- kind-dagen vinden soms wel
en soms niet plaats (de meesten vertellen dat het de afgelopen zes maanden 1 keer heeft plaatsgevonden en nu weer
voor onbepaalde tijd is uitgesteld) en we ontvangen veel signalen over schrijnende situaties: bezoek dat afgezegd wordt
op de dag dat kleine kinderen daarop gerekend hebben,
moeder die een vrije dag heeft genomen of de winkel heeft
gesloten. Het is heel verdrietig voor een kind om vader achter
een plastic scherm te zien zonder hem te kunnen knuffelen
na hem maanden niet te hebben gezien. Veel achterblijvers
kiezen er daarom ervoor om op deze wijze niet op bezoek te
gaan. Omdat het een enorme kwelling is.
Partners verwachten dat zij en de kinderen nog tot maart 2021
in deze positie zullen zitten:
VERVOLG OP PAGINA 4
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Advies: geen mondkapjes voor gedetineerden

Breed scala aan coronamaatregelen
Van de redactie
Den Haag - Minister Sander Dekker
van Rechtsbescherming informeerde
onlangs de Tweede Kamer over de
nieuwe maatregelen in de gevangenissen. Niet omdat het uit de hand
loopt met het aantal besmettingen.
In de zomermaanden waren slechts
enkele gevangenen besmet, maar de
afgelopen weken is er een toename
van besmettingen. Reden voor de
minister opnieuw maatregelen in
te voeren. Naast de regels van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) wordt een breed
scala aan maatregelen ingezet in de
strijd tegen het coronavirus.
Bij binnenkomst wordt een gedetineerde acht dagen in quarantaine
geplaatst. Als er geen corona-gerelateerde verschijnselen optreden, kan
de gedetineerde aan de programma’s in de bajes deelnemen.
Bezoek vindt, na een gezondheidscheck, plaats achter plexiglas.
Bezoek van ketenpartner (reclassering en dergelijke) vindt zoveel

mogelijk digitaal plaats. Ook het
contact met de advocaat vindt
zoveel mogelijk digitaal plaats. Als
de gedetineerde en/of zijn advocaat
fysiek contact willen, moet dat
kunnen.

Gelaatsuitdrukkingen
De richtlijn van maximaal 30
mensen binnen en 40 mensen
buiten hanteert DJI ook. Dus voor
luchten, arbeid, bezoek, en gebedsdiensten geldt dit ook.
Mondkapjes gebruiken medewerkers in specifieke situaties, zoals
fouilleren en bij gedetineerden met
een vermoedelijke besmetting. Geen
van de mondkapjes door gedetineerden is niet toegestaan, uitgezonderd
bij vervoer.
Inrichtingen zijn formeel geen
publieke binnenruimte, maar desondanks adviseert DJI dringend
kapjes te dragen. Bij knooppunten
in de bajes en wanneer medewerkers in contact komen met groepen
gedetineerden, bijvoorbeeld bij
recreatie.
Vooralsnog wordt het gebruik van
niet-medische mondkapjes door
gedetineerden niet geadviseerd.

Bericht uit de bajes
Nieuw coronarooster
Ik wil wat kwijt over het verloop van ervaren personeel
in de bajes. Mensen met 25 dienstjaren, ervaring en een
hart voor gedetineerden. Ze lopen stuk voor stuk weg.
Er komen dan veertig nieuwe terwijl er vijftig weglopen. Door de directie wordt daar niks aan gedaan. Dus
komen er jonge en onervaren mensen voor terug.
Zonde, want ze slaan de vaak simpele oplossingen in de
wind. Ik ken de bajesen als star. Ze roepen en willen
veel, maar bij de uitvoering staan ze niet stil. Een voorbeeld. Er wordt een nieuw (corona)rooster gemaakt. Je
zou verwachten dat ze op de werkvloer gaan peilen,
leren van voorgaande fouten en dat soort dingen. Maar
in tegendeel. Er wordt zonder overleg gestart. Dat gaat
mis en dan wordt er achter de oren gekrabd.
(Inzender bij redactie bekend.)

Allereerst vanwege de veiligheid in
de inrichting: het is voor medewerkers van DJI belangrijk om gevangenen te kunnen identificeren en om,
op basis van hun gelaatsuitdrukkingen, hun gemoedstoestand in te
kunnen schatten. Daar komt bij dat
nieuwe klanten bij binnenkomst

verbieden kapjes te dragen.
Onbegeleid verlof wordt ingeperkt,
doelgericht onbegeleid ten behoeve
van resocialisatie (zoals werk en

onderwijs) gaat door. Onbegeleide
verloven die niet direct gericht zijn
op de resocialisatiedoeleinden
worden opgeschorst.

Onbegeleide
verloven die niet
direct gericht zijn
op de resocialisatie
doeleinden worden
opgeschorst

reeds acht dagen in afzondering zijn
geplaatst. Zowel tijdens deze acht
dagen als daarna worden zij continu
gemonitord op klachten.
De directeur kan op eigen gezag
gevangenen aanraden, vragen of
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‘Dan hebben we pappa een jaar geen knuffel kunnen geven.’
Verjaardagen van kinderen worden gemist, geboorten (een moeder
kon de baby pas na twee maanden aan haar man laten zien),
afscheid van dierbaren vindt niet plaats. Een kind ziet haar vader
achter een scherm en herkend hem niet meer.
Alleenstaande vrouwenVeel inrichtingen spannen zich enorm in om het bezoek zo goed en
zo menselijk mogelijk te laten verlopen. Maar dat verandert weinig
aan de volstrekte machteloosheid die door achterblijvers ervaren
wordt. Ze worden niet uitgenodigd om te overleggen over oplossingen, men voelt zich buitengesloten, alsof ze er niet toe doen.
Rechteloos en zonder enige positie.
Deze vaak alleenstaande vrouwen hebben de zorg voor kinderen,
werken en proberen te overleven in een bijna onmogelijke situatie.
Zij leveren de belangrijkste bijdrage aan de terugkeer van gedetineerden in de samenleving. En juist zij kunnen zonder dat er een
vorm van maatschappelijke of politieke ophef ontstaat volstrekt
genegeerd worden.

Wij vragen u dit signaal op te pakken. We zijn bereid u nadere
informatie te verschaffen en willen daar waar mogelijk samen met
u constructief zoeken naar mogelijkheden om de huidige bezoekmogelijkheden in coronatijd te verbeteren. Op een manier die
recht doet aan alle belangen.
Stephanie Postma, Platform Relaties van gedetineerden (spostma715@
gmail.com) / Christina Hucom, Achterblijvers na Detentie (c.hucom2019@
gmail.com) / Jaap Brandigt, directeur Stichting Bonjo (jaap@bonjo.nl) /
Toon Walravens en Frans Douw, bestuur Stichting Herstel en Terugkeer
(info@herstelterugkeer.nl)
Mede ondertekenaars: Adèle van der Plas, Bakker Schut &Van der Plas /
Hedda van Lieshout, Eigen Kracht Centrale / Job Joris Arnold, Emates /
Judith Serrarens, Keulers & partners / Niel Brinkhuis, DHC-Coaching /
Peter Faber, Peter Faber Stichting / Rachid Ben Meftah, Bureau MHR /
Restorative Justice Nederland / R. Lammerts en A. A. Walravens,
Ambassadeurs Groeirijk / Robert van Voren, Global Initiative on Forensic
Psychiatry / Rogier Elshout en Veronique Achai, Chains / W. F. van Hattem,
Forum Levenslang.
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Verwarring alom bij politie
over thuisquarantaine ‘nietaangehouden’ verdachten
Stefan Huijboom
GRONINGEN – Onlangs werd bekend dat veertig politiemedewerkers van
een Gronings arrestantencomplex in thuisquarantaine zijn gegaan nadat
bleek dat meerdere medewerkers positief waren getest. Er is nog altijd
veel onduidelijkheid hoe de gezondheid van verdachten gewaarborgd kan
blijven. Maar wat nou als je een uitnodiging krijgt voor een politieverhoor,
en je wordt ontboden, kun je dit zomaar weigeren of loop je het risico om
aangehouden te worden?

‘De eerste verhoorruimte met
goede ventilatie waar iedereen
1,5 meter afstand kan nemen,
moet ik nog tegenkomen’
Sydney Smeets noemt maatregelen onvoldoende.
Bij veel strafbare feiten waar een verdachte in beeld is, kiest de politie
ervoor de verdachte middels een brief uit te nodigen op het politiebureau voor een verhoor. Soms staat er in de brief al of de verdachte wordt
aangehouden. Dit is verplicht. Indien er geen voornemen tot aanhouden
staat vermeld dan wordt er in de regel ook niet overgegaan tot aanhouding als de verdachte ingaat op de uitnodiging tot verhoor. Een ander
verhaal wordt het als de verdachte besluit de uitnodiging naast zich neer
te leggen. Dan kun je dus van je bed gelicht worden, maar dat is een ander
verhaal.

Schending informatieplicht
In het licht van het coronavirus doet een verdachte er goed aan de politie
te vragen wat voor maatregelen zij treffen. Strafrechtadvocaat Sidney
Smeets noemt de maatregelen onvoldoende. ‘De eerste verhoorruimte
met goede ventilatie waar iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan
nemen, moet ik nog tegenkomen,’ antwoordt hij op vragen van deBonjo.
Onze krant heeft de hand weten te leggen op enkele uitnodigingen die de
politie naar niet-aangehouden verdachten stuurt. In de uitnodigingen
wordt nergens gesproken over de maatregelen die de politie neemt, maar
wordt verdachten wel op dreigende toon medegedeeld op het bureau te
verschijnen en dat bij niet-verschijning kan worden overgegaan tot aanhouding. Nergens wordt een verdachte geïnformeerd over welke maatregelen de politie neemt met betrekking tot het coronavirus.

Een schending van de informatieplicht of, in de
woorden van Smeets, er worden simpelweg
geen beschermmaatregelen genomen. Wat
voor afweging kun je als verdachte dan maken
om wel of niet op een verhoor uitnodiging in te
gaan?
Smeets zegt er nog het volgende over: ‘Als het
om lichte vergrijpen gaat, is het zeker via een
advocaat wel mogelijk met de politie in gesprek
te gaan over nut en noodzaak van het verhoor.’
In het voorjaar van dit jaar toen Nederland voor
het eerst werd opgeschrikt door het coronavirus besloot het Openbaar Ministerie aanhoudingen buiten heterdaad stop te zetten. Met uitzondering van gewelds- en zedendelicten.
Vooral aanhoudingen buiten heterdaad die
betrekking hadden op lichte vergrijpen werden
uitgesteld. Nu vinden deze vooralsnog gewoon
plaats, zélfs nu Nederland te maken heeft met
recordaantallen coronabesmettingen per dag.

Verwarring
Stefan Huijboom Bij de politie heerst verder verwarring. Zo

beweert rechercheur Lilian Leise van politieeenheid Amsterdam-Amstelland in een telefoongesprek dat de verplichte thuisquarantaine
bij corona gerelateerde gezondheidsklachten of
terugkomst uit een oranje risicogebied niet tien
maar zeven dagen is. Het kabinet bestrijdt dit:
komt u terug uit een land dat code oranje of
rood heeft dan dient u tien dagen na aankomst
in Nederland in thuisquarantaine te gaan. Ook
bij gezondheidsklachten blijf je tien dagen in
thuisquarantaine en nadien hoor je minstens
24 uur klachtenvrij te zijn. Navraag bij woordvoering van de politie leert dat wat Leise stelt
niet door de politie breed wordt gedeeld. Leise
vervolgt dat verbalisanten wel een mondkapje
dragen tijdens het verhoor en verdachten hier
ook gehoor aan moeten geven. ‘Op korte
termijn kan alsnog worden besloten dat kleine
zaken met verdachten die wij buiten heterdaad
op het bureau willen laten komen voorlopig
worden uitgesteld,’ besluit Leise.
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Officier van justitie als crime fighter steeds meer genormaliseerd

Unicum in geschiedenis
spreekrecht
Nabestaanden naast
de twee officieren van
justitie bijna ondenkbaar.
Toch gebeurde het

het plassen was en plots iets in de verte zijn aandacht trok: het
levenloze lichaam van de 11-jarige Nicky Verstappen. De nabestaanden van het jongetje trekken de verklaring van Jos B. in
twijfel en noemen hem een leugenaar en een monster. Op dat
moment had de Maastrichtse rechtbank in moeten grijpen. In
tegenstelling tot ingrijpen stemde de rechtbank in met dat
nabestaanden naast de twee officieren van justitie mochten
zitten om zo in de ogen van Jos B. te kijken en hem allerlei verwensingen toe te wensen. Onwenselijk en niet bepaald gebruikelijk binnen het Nederlandse strafrechtssysteem. Het is
bovendien de taak van de rechtbank om het spreekrecht van
nabestaanden een halt toe te roepen wanneer dit buitenproportioneel wordt.

Crimefighter
Monument voor Nicky Verstappen op de Brunssummerheide (Foto: Stefan Huijboom)

Stefan Huijboom
Maastricht – In de rechtszaak tegen Jos B., de man die verdacht
wordt van het doden en verkrachten van Nicky Verstappen op
11 augustus 1998, gebeurde er iets opmerkelijks. De nabestaanden van Nicky Verstappen hebben de rechtbank de verzocht om
náást de twee officieren van justitie te zitten en om vanuit die
plek het spreekrecht uit te oefenen zodat ze de verdachte B.
recht in de ogen konden aankijken. Een unicum in de geschiedenis van het spreekrecht omdat dit nog nooit eerder is gebeurd.
Opmerkelijk want we hebben hier te maken met een ontkennende verdachte.					
De verdwijning rondom Nicky Verstappen veroorzaakte veel
maatschappelijke onrust in 1998. Nadat er, 20 jaar later, op 26

augustus 2018 een verdachte in beeld kwam, Jos B., ontstond er
wederom grote ophef. De onderbuik van de samenleving ziet
hem het liefst weggestopt in een cel voor de rest van zijn leven.
Echter, Jos B. is een ontkennende verdachte en gedurende een
groot deel van de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak
heeft hij op advies van zijn raadsman Gerald Roethof zich op
zijn zwijgrecht beroepen. Dit is zijn goed recht als verdachte, of
je dat nou leuk vindt of niet.

Verwensingen
Wél kwam Jos B. met een videoverklaring. In deze verklaring
legde hij de rechtbank van Maastricht uit dat hij het levenloze
lichaam van Nicky Verstappen aantrof in de
Brunssummerheide. Hij verklaarde dat hij tegen een boom aan

Sinds de uitbreiding van het spreekrecht in 2012 mogen slachtoffers en nabestaanden in een slachtofferverklaring de rechtbank informeren wat voor invloed het delict op hun leven
heeft gehad. Lastig wordt het als de verdachte ontkent en hij
mogelijk onschuldig is. Wat je dan krijgt is dat slachtoffers en
nabestaanden zich bot vieren op een onschuldige verdachte.
Door de nabestaanden van Nicky Verstappen op de plek te
zetten naast de officieren van justitie, die een magistratelijke
taak uitvoeren, ondermijnt het spreekrecht. Bovendien moet
niet miskend worden dat een officier van justitie er enkel voor
de nabestaanden staat. De magistraat die een officier is, dient
de belangen van de samenleving, nabestaanden van het slachtoffer én ook de verdachte. Door het spreekrecht lijkt dit laatste
steeds vergeten te worden. De officier van justitie als crimefighter wordt steeds meer genormaliseerd. Dat de Maastrichtse
rechtbank het verzoek van de nabestaanden om plaats te
nemen naast de twee officieren van justitie heeft toegewezen,
is bijna ondenkbaar. Toch gebeurde het.
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Probleem begint bij de opbouw naar een misdaad

‘Zestig procent van alle gedetineerden heeft psychische
problemen’: wij staan erbij en kijken ernaar
Jet Hiemstra
Groningen - ‘Zestig procent van alle
gedetineerden heeft psychische problemen,’ zo luidt de kop van een internetartikel drie jaar geleden op ggztotaal.
nl. Daarnaast zou zestig procent van de
gedetineerden een verslaving, en dertig
procent een licht verstandelijke beperking hebben. Maar horen zij wel achter de
tralies? Zij hebben toch behandeling en
ondersteuning nodig? In tegenstelling tot
tbs-klinieken zijn reguliere gevangenissen daar niet op ingesteld. Toch gebeurt
het: mensen van wie minder zelfredzaamheid te verwachten valt, worden in een
omgeving geplaatst waar juist een hoge
mate van zelfredzaamheid van hen wordt
geëist. Waar is dit probleem begonnen
en waarom zitten we erbij en kijken we
ernaar?

H

et probleem begint
niet bij de gevangenneming en ook
niet bij de
gepleegde
misdaad. Het
begint al eerder: bij
de opbouw naar een misdaad. Hier heeft
de psychische gesteldheid van misdaadplegers alles mee te maken. Maar wat we
wellicht nog niet geheel begrijpen is dat
ook wij, als maatschappij, verantwoordelijkheid dragen. Want bij een brein dat al
disfunctioneert kunnen meerdere maatschappelijke factoren de spreekwoordelijke druppel zijn die de emmer doet
overlopen. Kijk naar de film Joker, bijvoorbeeld. Al vanaf het begin is het voor
de kijker duidelijk dat de hoofdpersoon
Arthur met psychische problemen worstelt. Hiervoor is hij ook bij een maatschappelijk werkster in gesprek. Maar
dan vinden er meerdere gebeurtenissen
plaats die hem verder op weg helpen in
een negatieve spiraal. Gebeurtenissen
waarbij minstens drie factoren zichtbaar
zijn die ook buiten de fictieve wereld
bestaan en die wij allen, als maatschappij, tegelijkertijd veroorzaken en

ervaren. Ze kunnen echter een zeer negatieve invloed hebben op een reeds disfunctionerend brein.

Dan nog de derde factor: de ontoereikendheid van de geestelijke gezondheidszorg. In de film praat Arthur met
een maatschappelijk werkster, maar
wegens bezuinigingen stoppen deze
sessies. En dan staat hij er alleen voor.
Ook in onze huidige maatschappij
kampt de geestelijke gezondheidszorg al
jaren met problemen. Er is niet genoeg
geld en personeel, en de wachtlijsten

Desastreuze wanhoop
De eerste factor betreft sociale en economische ongelijkheid. Arthur ziet de stad
om hem heen steeds verder in verval
raken - althans, het deel van de stad waar
hij woont. Er is een groot verschil tussen
de armen en de rijken, dat door de film
heen alleen maar groter lijkt te worden.
De wanhoop die Arthur reeds voelt,
wordt daardoor versterkt. Hoe kunnen
we dit terugzien in onze huidige maatschappij? Onlangs bleek uit de jaarlijkse
Quote 500-lijst dat de rijksten in
Nederland ook afgelopen jaar weer rijker
zijn geworden. Gevoelens van toene-

Zij die dit begrijpen,
zullen zich niet enkel
op vergelding richten

mende ongelijkheid zijn dan ook zeker
te verklaren. Daarbij is het niet onmogelijk dat ze bij mensen met psychische
problemen, net zoals bij Arthur, tot
desastreuze wanhoop leiden.
De tweede factor betreft de negatieve rol
van sociale media. Wanneer een filmpje
van Arthurs komedieshow binnen korte
tijd over het internet wordt verspreid,
wordt hij een mikpunt van bespotting.
Het gevolg is dat Arthur zich boos en
gekleineerd voelt. Termen als ‘naming’
en ‘shaming’ drukken uit wat ook in
onze huidige maatschappij op grote
schaal voorkomt. We delen massaal filmpjes en foto’s van anderen en we reageren hierop, zonder er rekening mee te
houden wat dit met de ander kan doen.
We mogen dan wel digitaal verbonden
zijn, maar in feite staan we verder van
elkaar af dan ooit. Het vraagt niet veel
inlevingsvermogen om je voor te stellen
wat dit kan betekenen voor mensen met
psychische problematiek.

burgers steeds zwaardere straffen
worden geëist. Hier wordt bovendien
naar geluisterd door de machthebbende
instanties. Zo werd vorig jaar bekend dat
de maximale straf voor doodslag
omhooggaat van 15 naar 25 jaar.
Daarnaast hanteren we in Nederland een
van de zwaarste straffen in heel Europa,
een levenslange gevangenisstraf die in
de praktijk weinig perspectief biedt en

We kunnen de daden van misdaadplegers
met psychische problematiek beter leren
begrijpen, maar dit lijken we niet te willen

Vergelding is het
sleutelwoord

Jet Hiemstra is
maatschappelijk
filosoof en
specialiseert zich
in de forensische
filosofie

sinds de jaren negentig een sterke stijging laat zien in het aantal opleggingen.
Het moge duidelijk zijn: in ons huidige
strafsysteem is vergelding het sleutelwoord. Deze focus op slechts een aspect
van straffen zal blijven bestaan zolang
velen van ons het probleem niet wíllen
begrijpen. Want hoe kunnen we ons
enkel op vergelding richten als we begrijpen dat ook wij, als maatschappij, verantwoordelijkheid dragen? En hoe
kunnen we ons enkel op vergelding
richten als we begrijpen dat verscheidene maatschappelijke factoren voor
mensen met psychische problemen de
spreekwoordelijke druppel kunnen zijn?
Zij die dit begrijpen, zullen zich niet
Rehabilitatie
Bij het begrijpen van de opbouw naar de enkel op vergelding richten. Zij zullen
inzien dat ook rehabilitatie een deel van
daden van misdaadplegers met psychide straf zou moeten zijn. Het is immers
sche problematiek ligt een belangrijke
psychische problematiek die dergelijke
rol voor onze maatschappij. Maar waar
het probleem begint met onbegrip, leeft misdaadplegers het meest kwetsbaar
maakt voor verscheidene factoren vanuit
het voort vanwege onwil. Kort gezegd:
we kunnen de daden van misdaadplegers de maatschappij. ‘Zestig procent van alle
met psychische problematiek beter leren gedetineerden heeft psychische problemen’ en wij staan erbij en kijken ernaar.
begrijpen, maar dit lijken we niet te
willen. Eenieder die dit niet wil, kijkt niet Totdat we de daden van misdaadplegers
verder dan de misdaad op zichzelf. Waar met psychische problemen willen begrijpen en in het verlengde inzien dat niet
het dan enkel om draait, is dat de misalleen vergelding, maar ook rehabilitatie
daadpleger iets verkeerd heeft gedaan,
een deel van de straf zou moeten zijn, zal
en dat vraagt om vergelding. Er is dan
ook sprake van een zeer strenge houding dit niet veranderen.
jegens gestraften, waarbij er door
worden alleen maar langer. Zodoende
krijgt niet iedereen de hulp die hij of zij
nodig heeft. In de film zijn de gevolgen
van de bovenstaande factoren extreem:
Arthur wendt zich tot de misdaad. Maar
ook in onze maatschappij kunnen de
gevolgen extreem zijn. Vanzelfsprekend
is het van belang dat we op tijd ingrijpen. Maar ook wanneer we misdaden
niet (kunnen) voorkomen, is het van
belang om de opbouw ernaartoe te
begrijpen. Dit is waar het huidige probleem begint: een disfunctionerend
brein, en een maatschappij die haar rol
hierin nog niet begrijpt.
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Onafhankelijke krant voor het gevangeniswezen

Ja, als
deBonjo is een uitgave van de vereniging

DeBonjo wordt via de bibliotheken en

Bonjo en verschijnt zes keer per jaar.

de re-integratiecentra in de gevange-

Oplage: 10.000 exemplaren

nissen verstrekt aan alle gemiddeld

Abonnementen 25,00 euro per jaar

10.000 aanwezige gedetineerden.

Losse nummers 4,50 euro inclusief porto.

Geldt ook voor ambtenaren werk-

Hoe zou mijn leven er uitzien als?
Was ik gelukkiger geweest als?
Ik had mijn kinderen zien opgroeien als …
Hoe zouden mijn slachtoffers zich voelen als …

zaam in het gevangeniswezen en de

Zou mijn oneindig schuldgevoel niet bestaan als …

talloze medewerkers en vrijwilligers
van de leden van de Vereniging Bonjo.

Mijn sociale leven was perfect als …

Strafrechtadvocaten hebben veelal een
abonnement.

In 2020 was ik getrouwd als….
Maakte ik een mooie stadswandeling als …

Als,
Ja, als
Walter Swarte

Zijn moeder wilde bijna nooit naar de dierentuin.
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Al die opgesloten beesten, dat vond ze zielig.
'Je gaat toch ook niet een dagje naar de gevangenis?'
zei ze dan.

Oplossing Bonjo Kerst woordzoeker
van pagina 35
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Vito Shukrula groeide via Alkmaarse achterstandswijk uit tot strafrechtadvocaat van formaat

Bedel Bayrak

Zij probeerden te voorkomen dat ik
de boeken uit mijn kluis kon halen
om de lessen te kunnen volgen

Amsterdam – ‘Je ziet in toenemende mate dat er sprake is van
een ‘crimefighter’ mentaliteit bij het openbaar ministerie (OM).
Dat zie je onder andere bij de dossiers die worden aangeleverd
bij de rechter. Het OM maakt een selectie van wat zij wel en niet
relevant achtten in een zaak en sturen dit door naar de rechter.
Maar hierbij wordt vaak ontlastend bewijs weggelaten. Terwijl
waarheidsvinding leidend hoort te zijn bij het werk van de officier van justitie als magistraat.’

V

ito Shukrula, geboren in Amsterdam, en
deels opgegroeid in een achterstandswijk
in Alkmaar bij zijn oma, is in korte tijd uitgegroeid tot een strafrechtadvocaat van
formaat. Zo is hij onder andere betrokken
als advocaat in een spraakmakende zaak
waarbij door de politie gebruik is gemaakt
van de omstreden ‘Mr Big’ undercover-methode*. Een methode
dat bakken vol geld kost en op z’n zachtst gezegd discutabel is.
Wij praten met Shukrula in zijn kantoor in het Amsterdamse
Bos en Lommer.

Wanneer wist u dat u advocaat wilde worden?
‘Ik wist eigenlijk al vroeg wat ik wilde worden. Op jonge leeftijd
zag ik dat kinderen uit de buurt te maken hadden met huiselijk
geweld. Weer anderen hadden ouders die vrijelijk kilo’s aan wiet
zaten weg te draaien voor de coffeeshop.
Daardoor kan ik het sociaal ongewenste
gedrag van sommige kinderen ook beter
plaatsen. Ik voelde mij op school vaak een
outsider. Ik was de enige donkere jongen
op het gymnasium en werd regelmatig lastiggevallen door een groep vervelende
kakkers bij mijn kluisje. Zij probeerden te
voorkomen dat ik de boeken uit mijn kluis
kon halen om de lessen te kunnen volgen.
Kortom ik weet hoe het is om een outsider
te zijn, hoe het is dat mensen je niet mogen
en dat ook laten blijken. Ik denk dat gedetineerden dat ook hebben: wie geeft nu om
mij, om wie ik ben?’

willen ontworstelen aan een arm junkenbestaan? Wat denk je
dat zo iemand gaat doen? Die gaat je naar de mond praten en
allerlei dingen opbiechten die hij niet gedaan heeft.’
Een operatie die ruim anderhalf jaar heeft geduurd.
‘Ja, en wist je dat zo’n operatie miljoenen kost? Er zijn meerdere
psychologen en psychiaters erbij betrokken die op de achtergrond meeluisteren en adviseren. Over hoe je een verdachte het
beste kan bewegen om te verklaren.’

Vito Shukrula werd lastiggevallen door kakkers

Waarom doen ze dat en wat levert het op?
‘Zo’n cold case oplossen geeft een gigantische boost voor justitie en politie.’ ‘Kijk, als een cold case tot een goed einde komt,
vind ik dat prijzenswaardig maar dat moet wel op een goede
manier. Op het moment dat je in een Mr Big zaak die bijna twee
jaar duurt vrijwel niets opneemt behalve de getuigenis van tien
minuten is dat haast niet te
controleren.’

‘Ik was de
enige zwarte
jongen op het
gymnasium’

Heeft u wel eens een zaak geweigerd?
‘Men zegt wel eens als strafrechtadvocaat
mag je in principe geen onderscheid
maken, net zoals een arts ook geen onderscheid maakt wie die wel of niet opereert.
Dat vind ik in principe ook, ik ben er in
eerste instantie om de belangen van mijn
cliënt te behartigen. Tot nu toe heb ik nog
geen zaken geweigerd. Maar ik heb wel
eens zaken gehad waar ik een naar gevoel
bij kreeg. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een kindermisbruik- U hebt in korte tijd een snelle verschuiving gehad van kleinere
zaak. Zo iemand hoeft niet bij mij aan te kloppen, geef mij dan naar grotere zaken. Waardoor komt dat denkt u?
‘Ik denk doordat ze zien dat je vuur in je hebt, dat je ervoor
liever de gangsters maar.’
gaat. Als je in een groot proces werkt, zit je vaak tegen twee of
drie officieren van justitie. Op dat moment heeft een cliënt een
Wat kenmerkt uw manier van aanpak in uw werk?
straatvechter nodig, een Rambo met aktetas.’
‘Ik wil graag iemand leren kennen. Dat motiveert mij om me
voor iemand in te zetten. Je ziet vaak op sociale en andere media
een stroom van ontmenselijking. Mensen worden gereduceerd Hoe bent u onder andere betrokken geraakt in een zogenaamde
‘Mr. Big’ zaak, een omstreden methode overgewaaid uit
tot hun daad, tot dat ene moment, die ene fatale seconde. Wie
Canada?
ze verder zijn, hoe ze zijn en waarom, is voor heel veel mensen
‘Inderdaad, de methode wordt vaak gebruikt in zware zaken
niet relevant. Door duidelijk te communiceren met je cliënt,
kun je de context beter weergeven en die kan zeker relevant zijn waarin wel verdachten zijn maar geen bewijs. De infiltranten
in een zaak. Maar niet iedere verdachte is uiteraard even spraak- van de politie creëren een zogenaamd crimineel netwerk rond
de verdachte om hem zo tot een bekentenis te verleiden. Daarin
zaam en niet elke rechter even doortastend.’
gaan ze heel ver. Ze hebben bijvoorbeeld deze methode ingezet
tegen een labiele drugsverslaafde. Mijn cliënt Ad leefde van
Dus u bent ook een tolk in zekere zin?
zestig euro per week. Hij krijgt hoge geldbedragen, luxe etentjes
‘Ja precies, soms letterlijk bijvoorbeeld als een cliënt niet
en het vooruitzicht op grotere bedragen (€ 200.000,-) als hij zich
begrijpt wat de rechter bedoelt of andersom. Maar vooral een
bewijst als een zware jongen. Wie zou zich niet met zo’n leugen
tolk tussen Aerdenhout en Osdorp.’

Hoe verklaart u deze shift naar de crimefighter mentaliteit binnen het OM
en rechterlijke macht?
‘Dat hangt samen met de politieke
retoriek van de afgelopen jaren. Men
claimt naar de maatschappij te luisteren, maar denk je echt dat ze in de
volkswijkjes rondlopen om te vragen
wat mensen ervan vinden? Zij kijken
gewoon wat er in de krant staat, en wie
staan er vaak in de krant? Roeptoeters.
Er moet volgens hen strenger gestraft
worden, maar we zijn al een van de
strengst straffende landen in Europa.’

Waarin herken u deze shift nog meer?
Kunt u een paar voorbeelden noemen?
‘Ik ga geregeld naar het politiebureau
om het complete dossier te zien van
de politie en niet alleen het dossier dat
ter inzage naar de rechter gaat. Zo
komt het voor dat er ontlastend bewijs
weg wordt gelaten in het einddossier.
Als je dan daarachter komt en het aankaart krijg je als reactie
‘we vinden het ernstig maar laten het hierbij’ of nog erger ‘het is
inmiddels hersteld.’ Dan denk ik, het is niet hersteld. Het is dat
deze meneer op zijn vrije zaterdag naar het politiebureau gaat
en als een gek alles voor nul euro loopt uit te zoeken. Een ander
voorbeeld: Ik herinner mij een rechtszaak waarbij drie agenten
een man in elkaar slaan en zij geven als verklaring dat die man
gewelddadig zou zijn. Uit camerabeelden blijkt dat dit niet het
geval is. De rechter zegt hierover vervolgens: de agenten hebben
niet opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken gegeven
en spreekt hen vrij. Dat zie je bij meer zaken. Men wil de politie
niet afvallen, want die leveren het bewijs aan. Ook zijn er zaken
waarbij is aangetoond dat een kroongetuige heeft gelogen over
tal van zaken, maar men besluit dan toch klakkeloos een belastende getuigenis van zo iemand aan te dragen als waar.
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* Mr Big-methode, waarin de verdachte binnen een fictieve criminele
organisatie wordt uitgelokt een misdrijf te bekennen.

10

JURISTERIJ

december 2020

Motiva Straatadvocaten staan dagelijks klaar
Van de redactie
Amersfoort - Motiva Straatadvocaten, onderdeel van Indebuurt033, biedt ondersteuning
aan dak- en thuislozen in Amersfoort. De straatadvocaten staan dagelijks klaar voor mensen
die door bijvoorbeeld detentie, financiële problemen, verslaving of andere omstandigheden
dak- of thuisloos zijn geworden.
Motiva Straatadvocaten werkt samen met verschillende partners in Amersfoort en omstreken. Op het vaste adres, op Muurhuizen 128,
kunnen mensen terecht voor hulp, een kop
koffie, een praatje, samen eten of voor het
Klussenbureau van Motiva.
Motiva Klussenbureau is een project dat
gefinancierd wordt door de gemeente
Amersfoort. Hier verrichten dak- en thuisloze
deelnemers (na toestemming van gemeente
Amersfoort) arbeid tegen een vrij
willigersvergoeding. De meeste deelnemers
hebben een dominante harddrugs- of
alcoholverslaving en zijn dakloos, verblijven

in een drugshostel of in een zorgcentrum voor
alcoholverslaafden.
De voornaamste werkzaamheden bestaan uit
zwerfvuil verzamelen in en rond de binnen
stad van Amersfoort.

Laagdrempelig
Motiva Klussenbureau begeleidt ook mensen
met een taakstraf. Dit is ontstaan omdat
enkele deelnemers van het Klussenbureau
nergens binnen de bestaande mogelijkheden
van reclassering met succes hun opgelegde
taakstraf konden vervullen. Doordat deze deelnemers laagdrempelig (soms maar één uur op
een dag) de werkzaamheden konden uitvoeren, hebben deelnemers met succes hun taakstraf vervuld. Dat betekent dat zij hierdoor
niet in de gevangenis terechtkomen.
(Informatie: Muurhuizen 128, 3811 EM Amersfoort.
033-4893959)

Niet directeur maar selectiefunctionaris
bepaalt overplaatsing
Van de redactie
Amsterdam - Sommige dingen komen rechtstreeks uit een sprookjesboek. Je denkt althans
dat de hier betreffende directeur in de sprookjes van Grimm gelooft. Als je het volgende
verslag leest. De directeur over wie we het hier
hebben, vond dat hij zelf bevoegd was om te
beslissen dat een gedetineerde die overgeplaatst wilde worden, dat niet mocht of dat het
in ieder geval volgens hem niet nodig was. De
betreffende commissie van toezicht maakte er
gehakt van. De klagende gedetineerde bracht
bij de commissie van toezicht in dat hij herhaaldelijk via zijn casemanager verzoeken
gedaan heeft om overgeplaatst te worden. Maar
de directeur wilde die verzoeken niet in

behandeling nemen, omdat hij van mening
was dat de klager niet in aanmerking kwam
voor overplaatsing. De commissie van toezicht
stelde vast dat uit de artikelen 15 en 25 in de
Penitentiaire Beginselenwet van de regeling
selectie plaatsing en overplaatsingsbeslissingen voorbehouden zijn aan de selectiefunctionaris. De directeur adviseert maar dat is het
dan ook wel. Hij had de selectiefunctionaris
kunnen adviseren betrokkene niet over te
plaatsen. Het is de directeur niet toegestaan te
weigeren een overplaatsingsverzoek in behandeling te nemen. Zoals zo vaak is deze uitspraak voor betrokkenen boter na de vis.
Daarom een tegemoetkoming van vijf euro.
(Bron: kenniscentrum commissie van toezicht)
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De focus op strengere straffen en versobering is de laatste jaren
enigszins doorgeslagen. Met als populistisch hoogtepunt dat
voormalig minister van justitie Fred Teeven heeft geprobeerd
om het gevangenisregime te versoberen en dat gedetineerden
privileges moesten verdienen. De Raad voor
Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vond deze versobering onverantwoord en volgens de Raad kon ‘éen normaal

Nachtopvang voor dak- en thuislozen

Turkije afgegleden tot bananenrepubliek: in vier
jaar 1600 advocaten achter slot en grendel
F.J Stoker
Amsterdam/Ankara - In de Turkse hoofdstad Ankara zijn zestig advocaten gearresteerd. Het
regime van de Turkse president Erdogan heeft in het verleden wel vaker massa arrestaties van
advocaten laten uitvoeren door de hoofdofficier van Justitie. Vanaf 2016 heeft Erdogan 1600
advocaten laten aanhouden wegens vermeende ‘terroristische activiteiten’. Daarbij valt op dat
nagenoeg al deze advocaten rechtsbijstand hebben verleend aan de politieke tegenstanders
van de regering Erdogan. Volgens ‘The arrested Lawyers initiative’ hebben deze arrestaties
plaatsgevonden om de politieke oppositie van de regering te intimideren. Het repressieve
optreden van Erdogan is nog eens door hem benadrukt in een rede tijdens de opening van het
justitieel jaar voor rechters en officieren van justitie in Ankara. Daar zou hij gezegd hebben dat
‘advocaten die voor terroristen optreden een prijs moeten betalen’. Ook de Turkse rechters
gedragen zich al vaker als buikspreekpop van Erdogan. Turkije is in een rap tempo afgegleden
tot een bananenrepubliek waarbij de onafhankelijkheid van de rechters ter discussie is komen
te staan. Aan sommige tegenstanders herkent men de juiste weg. Het is voor de advocatuur in
Turkije hopen op betere tijden.

mens’ niet voldoen aan de eisen die door Teeven werden
gesteld. Ik vind dat Nederlandse gedetineerden in vergelijking
met Noorwegen en Zweden te weinig betaald krijgen voor hun
werk. Nederlandse gedetineerden worden voor een spotprijsje
massaal ingehuurd voor lucratief productiewerk van de overheid en particuliere bedrijven. Het salaris is veel te laag om de
vaste kosten in de gevangenis van te betalen zoals telefoonkaarten en een tv. Kortom de ontmenselijking van gedetineerden
dient zowel politieke als financiële doeleinden, terwijl keer op

keer bewezen is dat het recidive niet tegen gaat.’
Dan tot slot, zou u ooit nog aan de slag willen als rechter?
‘Op dit moment lijkt rechter me niets voor mij. Ik vind mijn
beroep al zwaar, maar rechter lijkt mij ontiegelijk, zwaar. Want
dan zou ik niet in mijn bed liggen met de vraag hoe krijg ik
iemand vrij, maar heb ik wel de juiste persoon tot 30 jaar
veroordeeld?’

VERDWAALD?
Bonjo en haar lidorganisaties
helpen je weer op weg!
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In zeer uitzonderlijke gevallen, waarin bescherming van de maatschappij onmogelijk is zonder zeer drastische ingrepen, moeten sterilisatie, amputatie en in het uiterste geval eliminatie mogelijk zijn. Bij kans op herhaling van zedendelicten: castratie. Doodstraf voor aanranders en dierenbeulen. Voor de doodstraf, maar zonder afstotende galg of guillotine, maar doodgewoon een spuitje. Het bespaart de pleger van een zwaar misdrijf levenslange ellende en ons veel belasting om hem in leven te houden.

Misdaad en Straf
Hans Smits
Amsterdam - Dat waren in december
1968 enkele extreme toelichtingen
bij de antwoorden op vragen van een
enquête onder de lezers van het
(Amsterdamse) Algemeen
Handelsblad, dat in 1970 met de
Nieuwe Rotterdamse Courant (NRC)
fuseerde tot het NRC-Handelsblad.
De lezers, in meerderheid afkomstig
uit de midden- en vooral hogere
inkomensgroepen, werd in de krant
gevraagd naar hun opvattingen over
misdaad en straf. Er kwamen 2182
reacties per brief binnen. Bovendien

de geschonden rechtsorde. Hiertoe worde
zo nodig de doodstraf toegepast waartoe
in beginsel de maatschappij het recht
heeft.			
Een zeer uitgesproken mening had
ook een lezer volgens wie economische delicten vergeleken met agressieve delicten onevenredig zwaar
worden bestraft: calvinistische geldmoraal. Hij vond daarentegen dat
agressieve delicten tegen kinderen
en vrouwen zeer licht worden
bestraft: calvinistisch sadisme. Hij
schreef ook: ‘Upperclass-delicten zijn
niet of nauwelijks omschreven in de wet
of op zijn best in het civiel recht.’

Milieu

Veel andere toelichtingen hadden
een vergevingsgezind karakter. Zoals:
Onze zwakke broeders hebben onze
‘Het kon best eens
steun en onze hulp nodig en kunnen de
invloed hiervan het beste ondergaan te
zijn dat je de grootste
midden van ons. Het is gewenst dat de
boeven niet per se
maatschappij een persoon, die wegens
een delict zijn straf heeft uitgezeten zo
in de gevangenis
spoedig mogelijk weer een volwaardige
moet zoeken.’
plaats geeft in de maatschappij.
De overgrote meerderheid van de
deelnemende Handelsblad-lezers
(bijna negentig procent) bleek van
werd er nog een schriftelijke en
mening dat veel misdadigers het
representatieve steekproef gehouden slachtoffer zijn van het milieu waarin
met vijfhonderd persoonlijk benazij opgroeien. Zeventig procent was
derde abonnees, waarop ruim zestig het oneens met de stelling dat reclasprocent reageerde. In totaal deden
sering meestal zonder resultaat blijft.
dus zo’n 2500 lezers mee. De resultaZesentachtig procent van de responten van de steekproef en de enquête
denten vond het niet terecht dat de
liepen sterk parallel.
overheid mensen weigert die in de
De antwoorden op de vragen werden gevangenis hebben gezeten.
vaak vergezeld van toelichtingen
zoals de bovenstaande over de vraag De opvatting dat gevangenisstraf een
of de doodstraf heringevoerd moest
meer ongunstige dan gunstige
worden. Overigens was twintig
invloed heeft op de veroordeelde
procent voorstander van de doodwerd door 57 procent onderschreven
straf en tachtig procent tegenstanen door 22 procent afgewezen. Hier
der. Er was ook een respondent die
bleek het aantal respondenten met
aandacht vroeg voor artikel 9 van het ‘geen mening’ (21 procent) beduibeginselprogramma van de AR, de
dend hoger dan bij de meeste andere
Antirevolutionaire partij (later opge- vragen. Zedendelicten riepen de
gaan in het CDA): straf wordt opgelegd grootste verontwaardiging op, op de
niet slechts tot verbetering van de overvoet gevolgd door agressieve delictreder of tot bescherming van de maatten. Het verkeersdelict kwam de op
schappij, maar allereerst tot herstel van
derde plaats, het vermogensdelict

pas op de vierde plaats.

‘Heropvoeding’
Bescherming van de maatschappij
bleek voor het overgrote deel van de
lezers (veertig procent) het belangrijkste argument om gevangenisstraf
op te leggen. Op de tweede plaats
kwam de ‘heropvoeding’ van de
dader. Zeer veel minder werd
gedacht aan (in deze volgorde): de
misdadiger zijn schuld te laten vereffenen en te voorkomen dat men
eigen rechter gaat spelen. Slechts
dertien procent vond ofwel de
afschrikkende werking voor een
gedetineerde zelf ofwel de afschrikkende werking voor het grote
publiek het belangrijkste motief
voor gevangenisstraf.
Een opvallende slotconclusie die uit
het enquêteresultaat tevoorschijn
kwam, was dat misdadigheid slechts
door zestien procent van de
Handelsblad-lezers als belangrijker
werd gezien dan werkloosheid,
woningnood, verkeersonveiligheid
of luchtverontreiniging.
Als redacteur van het Algemeen
Handelsblad had ik het initiatief
genomen tot het houden van deze
enquête in samenwerking met de
sociaal-psycholoog Tom Fris (die de
enquête opstelde en uitwerkte),
gestimuleerd door de criminoloog
dr. Peter Hoefnagels, toen lector en
later hoogleraar criminologie in
Rotterdam. Het resultaat werd
besproken in een ronde-tafel-gesprek
over misdaad en straf onder leiding
van André Spoor, de toenmalige
adjunct-hoofdredacteur van het
Handelsblad. Deelnemers aan de discussiegroep waren behalve Peter
Hoefnagels (later ook senator voor
D' 66), mr. Hannie Singer-Dekker
(toen Kamerlid voor de PvdA, later
hoogleraar strafrecht in Groningen),
mr. B.W. van Houten, vicepresident
van de rechtbank in Arnhem, dr. Sam
van der Kwast, eerste psychiater en
later directeur-geneesheer van de
Pompekliniek (voor terbeschik-

Met de klok mee: Dr. G.P. Hoefnagels, Drs. T. Fris, Dr. H. Singer-Dekker,
Dr. S. van der Kwast, Mr. A.J. Kalthoff en Mr. B.W. van Houten
 inggestelden) in Nijmegen, mr. A.J.
k
Kalthoff, officier van justitie te Breda
en later procureur-generaal in Den
Haag en sociaalpsycholoog Tom Fris,
wetenschappelijk medewerker van
het Instituut voor Praeventieve
Geneeskunde (TNO) te Leiden.

best eens zijn dat je de grootste
boeven niet per se in de gevangenis
moet zoeken.’ Mr.Kalthoff: ‘Ervan uitgaande, dat de straf haar doel moet
hebben, doelmatig moet zijn, moet
de lengte ervan bepaald worden door
dat doel. Overigens als gevangenisstraf nodig is om iemands gedrag te
conditioneren, geloof ik wel andere
Rotstreek
gevangenissen dan de huidige nodig
Zij verkondigden opvattingen die
te hebben. Nu is het zo dat in de
meer dan vijftig jaar later, in het
huidige tijdsbestek, niet zouden mis- meeste strafinrichtingen de gedetineerde vegeteert. Ik zou gevangenisstaan. Hoefnagels betoogde tijdens
sen willen zien als inrichtingen
de discussie dat de misdadiger niet
waarin aan de man wordt gewerkt
ontstaat door het feit dat hij een
daad pleegt, maar door het feit dat de gedurende een door de rechter
bepaalde tijd.’
maatschappij erop reageert:
‘Misdaad is niet gewoon strafbaar
Dr. Van der Kwast: ‘Ik heb veel misdagedrag plegen, maar misdaad is
digers leren kennen in mijn werk en
benoemen tot strafbaar gedrag.
ik zou weinig of geen mensen
Misdaad zijn alle strafbare feiten
kunnen noemen, die ik slecht moest
vanaf een parkeerovertreding. Het
noemen in de zin dat ze welbewust
strafrecht is er niet om ‘erge dingen’
anderen schade berokkenen, vanuit
te vervolgen. Verschillende erge
dingen stellen wij niet strafbaar. Geld weloverwogen motieven. Soms kom
niet teruggeven wat je geleend hebt, je iemand tegen van wie je zegt: die
schijnt in vrijheid voor dit gedrag te
dat noem ik een rotstreek. Maar in
hebben gekozen. En voor zover het
dat geval heb je het civiele recht en
niet in overeenstemming is met mijn
niet het strafrecht nodig.’ Hannie
moraal moet ik het immoreel
Singer-Dekker sloot daarbij aan: ‘Ik
noemen. Maar ik durf dat van
geloof dat er nog een veel te groot
niemand meer te zeggen, omdat
misverstand is, dat de scheiding
meestal blijkt dat dit oordeel steunt
tussen goed en slecht samenloopt
met het wel of niet met de strafrech- op een gebrek aan inzicht in de desbetreffende persoon, de situatie, zijn
ter in aanraking te zijn geweest.’
Rechter Van Houten: ‘In de scherpste belevingswereld.’
vorm is het al vaker gezegd, het kon

12

december 2020

Door de ING-affaire kwamen misstanden bij alle banken onder vergrootglas te liggen

Frauduleuze praktijken bij banken en hun klanten
Bregje Veltman
Leeuwarden - Strafbaarstellingen van ongewenst gedrag zijn
gebaseerd op hetgeen zich binnen de samenleving afspeelt en
daarmee op de ontwikkeling van deze samenleving. Wat al dan
niet crimineel is, vloeit daarmee voort uit de maatschappij waarin
we leven en de mogelijkheden tot ongewenst gedrag die deze
maatschappij biedt. Strafbaarstellingen betreffen daarmee logischerwijs zaken die als realistisch en bedreigend kunnen worden
beschouwd. Een voorbeeld: het strafbaar stellen van computervredebreuk in een samenleving zonder computers is natuurlijk
compleet onnodig en onlogisch. Anno 2020 leven we in een
tijd waarin technologie een groot deel van ons leven beheerst.
Logischerwijs leidt dit tot gerelateerde strafbaarstellingen.
Dit artikel beperkt zich tot betaalmiddelen en daaraan gerelateerde fraude. Eén van de eerste universele betaalmiddelen was
zout (‘sal’ in het Latijn). Het woord ‘salaris’ ontleent hier zijn
herkomst aan. Iets later in de oudheid werd gehandeld met
behulp van waardevolle objecten zoals munten van (gedeeltelijk) zilver of goud die hun waarde ontleenden aan het materiaal waarvan het werd gemaakt. Daarbij ging het om de intrinsieke waarde van de betaalmiddelen. Dat is vandaag de dag volkomen anders: we zijn genoodzaakt om te vertrouwen op
betaalmiddelen zoals deze door banken verstrekt worden. Deze
fiduciaire betaalmiddelen hebben in tegenstelling tot de
betaalmiddelen van vroeger geen intrinsieke waarde, vandaar
dat het vertrouwen (de fiducie) een grote rol speelt. In het verlengde van dit vertrouwen ligt de zogeheten ‘poortwachtersfunctie’ van banken: zij dienen het financiële systeem te
beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering om zo
de integriteit van het financiële stelsel te bewaken. Banken
staan aan de poort van de legale economie en zijn bij uitstek
geschikt om oneigenlijk gebruik van financiële dienstverlening
te signaleren, zij hebben namelijk zicht op de transacties van
klanten. Om het maatschappelijke belang van de poortwachtersfunctie duidelijk te maken is het goed om een beeld te
hebben van de omvang van witwassen.

Recordboete
Geschat wordt dat in Nederland per jaar zo’n zestien
miljard euro aan zwart geld circuleert. Een groot deel
hiervan zou te relateren zijn aan drugshandel en fraude.
Banken investeren dan ook fors in voldoende specialistische capaciteit om dergelijke praktijken op te sporen.
Bovendien werken Nederlandse banken samen met de
overheid in de strijd tegen witwassen. Het witwassen
van gelden is overigens niet het enige dat banken proberen te voorkomen. Ook financiering van terrorisme
en frauduleuze praktijken proberen zij een halt toe te
roepen. Het is overigens goed om te weten dat banken
specialisten niet slechts aanstellen met het oog op de
poortwachtersfunctie. Indien banken onvoldoende
alert zijn op (mogelijkheden tot) terrorismefinanciering, fraude en witwassen door klanten kan dit resulteren in aanzienlijke straffen voor de banken. Banken
streven naar compliance, dit betekent dat zij ervoor zorgen dat
er voldoende maatregelen getroffen worden om te handelen

conform de geldende wet- en regelgeving. Om de ernst van de
misstanden bij banken te illustreren wordt de zogeheten ‘INGaffaire’ behandeld. Doordat ING onvoldoende compliant handelde, schikte de bank in 2019 voor maar liefst 775 miljoen euro,
een recordboete. Aan dit forse bedrag lagen volgens het
Openbaar Ministerie (OM) verschillende oorzaken voor tekortkomingen bij ING ten grondslag. Allereerst kreeg het compliancebeleid onvoldoende aandacht en prioriteit. Ten tweede werd
meer waarde gehecht aan commercie dan aan het voldoen aan
wettelijke verplichtingen. Een derde oorzaak was volgens het
OM dat er geen duurzame oplossingen werden geboden. Er
werd binnen ING weliswaar gewerkt aan oplossingen voor de
korte termijn, maar er was geen aandacht voor toekomstbestendige oplossingen. De vierde oorzaak was dat er sprake was van
een disfunctionerende interne controle en van verzuiling. Wat
betreft de verzuiling gold vooral dat betrokken INGmedewerkers verantwoordelijkheid voelden voor de aan hen
toebedeelde taken, maar dat eigenaarschap op het gehele
proces ontbrak. Afsluitend ontbrak volgens het OM een escalatiestructuur binnen ING.

Witwassignalen
Dit betekent dat belangrijke gebreken die op de werkvloer
bekend waren niet of nauwelijks doordrongen tot het hogere
management. Al met al had de compliance-afdeling van ING
volgens het OM onvoldoende onderzoek gedaan naar de herkomst van het vermogen van klanten waardoor witwassignalen
onopgemerkt bleven. Daarmee had ING haar poortwachtersrol
verzuimd. Het is overigens goed om stil te staan bij het feit dat
het er bij andere banken niet veel beter aan toe ging. In de
hevigheid van deze affaire is dat echter nogal ondergesneeuwd
geraakt. Wel staat buiten kijf dat door de ING-affaire de misstanden bij alle banken onder een vergrootglas kwamen te
liggen. De aandacht voor compliance binnen alle banken heeft
sindsdien een enorme opmars gemaakt. Ter illustratie: voor
ING geldt dat er wereldwijd inmiddels 4000 medewerkers
actief zijn in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering (7,5 procent van alle medewerkers). Het kennen van de

De Leeuw betaalde 775 miljoen euro boete, een recordboete
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klant staat hierin centraal, beter bekend als ‘Know Your
Customer’ (KYC). Banken lijken zich verantwoordelijker dan
ooit te voelen voor de legale economie.

Bankierseed
ING schikte in het strafproces, niet geheel vreemd omdat een
rechtspersoon zoals hier het geval geen gevangenisstraf opgelegd kan krijgen. Ten aanzien van frauduleuze en ongewenste
praktijken in het bankwezen is het echter wel degelijk mogelijk
om hiervoor in detentie te belanden. Zo staat op witwassen van
gelden een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, of een
geldboete van de vijfde categorie (€ 87K). Een geheel andere
wijze van frauderen is het doorspelen van privacygevoelige
informatie door bankiers aan externen. Zo heeft recent een
bankier een beroepsverbod opgelegd gekregen omdat hij jarenlang zonder werkgerelateerde aanleiding de bankrekeningen
van zakelijke en particuliere klanten raadpleegde. De vertrouwelijke informatie van deze klanten speelde hij vervolgens
door aan zijn vader en broer om hen te kunnen adviseren. Deze
schending van de bankierseed resulteerde voor de man in
kwestie in een beroepsverbod voor de duur van een jaar. Dit
had voor hem overigens nog slechter kunnen uitpakken: de
Tuchtcommissie kan naast boetes een beroepsverbod van maximaal drie jaar opleggen.

‘Geldezels’
Naast de hiervoor besproken frauduleuze bankgerelateerde
praktijken bestaan er tal van andere fraudevormen. Daarbij
worden fraudeurs steeds slimmer en hun werkwijzen geraffineerder. Denk hierbij bijvoorbeeld criminelen die zogeheten
‘geldezels’ middels een financiële vergoeding weten te overtuigen om hun bankrekening te laten gebruiken voor het witwassen van geld. Beide partijen zijn hierin strafbaar. Een ander
voorbeeld is ‘cash trapping’ waarbij criminelen de geldautomaat dusdanig manipuleren dat deze geen geld uitgeeft. Dit
doen zij door de uitgiftegleuf van de geldautomaat af te
dekken. Zodra de klant vertrekt halen de criminelen het geld
uit de afgedekte uitgiftegleuf. De laatste tijd maken oplichters
veelvuldig gebruik van ‘spoofing’. Hierbij kunnen zij klanten
bellen vanaf een bestaand telefoonnummer van de bank, ook
wel bekend als bankhelpdeskoplichting. Dit kan ook via bijvoorbeeld sms-berichten. Helaas kunnen banken ‘spoofing’
niet voorkomen. Wel doen zij er gelukkig alles aan om klanten
bewust te maken van de gevaren en adviseren zij hen om altijd
navraag te doen bij vermoedens van oplichting.
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Promoveren en degraderen

Eerst bestaande systeem onder de loep
nemen, dan pas wijzigen
Onderin bureaula
Nog even voor het geheugen. Sinds het
moment van invoeren in 2014 hangt het
aanbod van resocialisatieactiviteiten en ook
andere vrijheden aan een gedetineerde af van
zijn gedrag. Althans op papier, want gelukkig
gaan veel gevangenisdirecteuren er anders
mee om. Vrijheden die ooit voor elke gedetineerde beschikbaar waren, moeten echt verdiend worden. Goed en constructief gedrag
wordt beloond. Inderdaad nog steeds de
nagalm van de participatie-doctrine. De RSJ
wijst erop dat de kwaliteit van de gedragsbeoordelingen en die van de gedragsrapportages
dan wel onder de loep genomen moeten
worden. Over die kwaliteit bestaat scepsis bij
de RSJ, maar ook bij gedetineerden en bij een
belangenorganisatie als Bonjo. Die heeft er
meermalen op aangedrongen dat de opleiding
van de bewaarders, de PIW’ers, en de casemanagers nog wel wat optimalisering behoeft. Maar
het aanbod om daar in de scholing aan bij te
Willem de Zwijgerkazerne in Wezep was ook een school jonge delinquenten, maar werd later vertimmerd tot dragen door bijvoorbeeld Bonjo is stilzwijgend
appartementencomplex. onderin de bureaulade terechtgekomen. De
RSJ maakt zich in haar advies ‘promoveren en
degraderen in detentie’ ook zorgen over de
doorwerking van gedragsbeoordeling bij het
Jaap Brandligt
toekennen - of juist niet – van verlof en voorwaardelijke invrijheidsstelling. De laatste is
door
het
strafsysteem
van
crimineel
gedrag
af
Den Haag - Minister Sander Dekker van
Rechtsbescherming wil degraderen in de gevan- zouden blijven. Dat werd - zoals breed bekend genis makkelijker maken. Nu waren velen al één grote mislukking. Maar ja, van geschiedeniet gelukkig met het systeem van promoveren nis wil men tegenwoordig niet meer horen. In
en degraderen. Te veel en te makkelijk wordt de participatiesamenleving waar goed gedrag
Nog in de glorietijd van
gedacht dat een systeem van belonen en straf- wordt beloond en waar je bij slecht gedrag er
minister-president wijlen
fen tot gedragsverbetering leidt. Pedagogen niet meer bij hoort – je bent een zogeheten
hebben al jaren geleden aangetoond dat straf- loser- denkt men nog steeds dat er alleen maar
Ruud Lubbers hebben
fen niet tot geïnternaliseerde (het eigen maken goed gedrag hoort te bestaan. Anders val je af.
we in Den Dolder de Glen
De Raad voor Strafrechttoepassing en
van) gedragsveranderingen leidt.
Jeugdbescherming (RSJ) vindt dat het opgeMills-school gehad.
tuigde systeem van promoveren en degraderen
Nog in de glorietijd van minister-president
wijlen Ruud Lubbers hebben we in Den Dolder eerst maar eens geëvalueerd moet worden,
voordat er wijzigingen in worden aangepast.
en andere plaatsen zoals Wezep de Glen MillsDe minister lijkt echter haast te hebben.
school gehad, waarbij jonge gedetineerden

Bericht Nederlands Verbond van Psychiaters
Beste medeburgers,
Het is in deze tijd van quarantaine normaal
als u tegen muren, planten of andere dingen praat.
U hoeft ons pas te bellen als u antwoord krijgt.

BEL BONJO
GRATIS!
0800
3334446

Wijlen minister-president Ruud Lubbers
toch al aan erosie onderhevig en als dan de
kwaliteit van de beoordeling binnen de bajes
niet op orde is, ontstaan er ook daar voor gedetineerden en daarmee de samenleving
problemen.

Jammer, jammer
Wat we bij bijvoorbeeld Glen Mills hebben
geleerd is dat de meest kwetsbaren niet
konden beantwoorden aan de gedragseisen.
Niet omdat ze niet wilden, maar veelal omdat
ze dat niet konden. Dat dreigt nu ook bij gevangenen die kwetsbaar zijn, die een licht verstandelijke beperking hebben, een ziekelijke stoornis of een ernstige drugsverslaving. Dat is de
helft ongeveer van de gedetineerden die het
goede gedrag niet kunnen vertonen en altijd in
het basisprogramma met beperkingen van de
resocialisatie terecht komen. Ze komen toch
een keer buiten en daar boft de samenleving
dan niet mee. Als je het systeem van promoveren en degraderen wil verbeteren, evalueer dan
eerst het bestaande systeem, zegt de RSJ. Maar
dat kost tijd en die heeft de minister klaarblijkelijk niet. Jammer voor de gedetineerden die
daarmee de klos zijn. Jammer voor de samenleving die gedetineerden zien terugkomen die
slecht voorbereid zijn. Jammer dus ook voor de
pogingen recidive te voorkomen.
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Kerstviering voor velen vooral verbroedering,
saamhorigheid en troost. En hoop op betere tijden.

M

Dini van het Noorden

en kon van
Frans de
Wit niet
echt
zeggen dat
hij spraakzaam was.
Hij vertelde bijna nooit iets. Niet
over zijn verleden, niet over het nu.
Maar al was hij dan zwijgzaam, de
mensen van de daklozenopvang waar
Frans als vrijwilliger werkte,
mochten hem graag. Hij was behulpzaam, wist van aanpakken, en oordeelde niet. Bij Frans waren je geheimen veilig, dat wist iedereen. Sander,
het hoofd van de opvang, was blij
met een vrijwilliger als Frans. Hij kon
altijd op zijn ‘rechterhand’ rekenen.
Ook nu in coronatijd alles zo anders
was, en ook nu de feestdagen in aantocht waren. De activiteitencommissie van de opvang tobde over de organisatie van het kerstfeest, maar uiteindelijk kwam er een plan. Kerst zou
meerdere keren worden gevierd. Met
minder mensen per keer, maar wel
met hetzelfde programma. Een welkomstwoord met koffie en gebak.
Daarna het kerstdiner, en dan de verrassing: een videofilmpje met een
waargebeurd kerstverhaal. Een vrijwilliger met ervaring met het maken
van videofilmpjes had dat gouden
idee geopperd. ‘We zetten het vertellen van het verhaal op film. Met eventueel achtergrondmuziek en misschien wat mooie foto’s of bewegend
beeld. En na het filmpje ter afsluiting
nog wat hapjes en alcoholvrije drankjes. Dat wordt een prachtige kerstbijeenkomst.’ Het idee was mooi, daar
was iedereen het over eens. Maar het
probleem was om iemand te vinden
met een mooi verhaal, en die dat
verhaal ook nog eens goed kon vertellen. ‘De tijd dringt,’ zei Sander
begin oktober tegen Frans. We
moeten nu toch echt aan de slag.
Weet jij geen verhaal?” Frans zweeg
een poosje en dacht na. ‘Jawel,’ zei hij
toen. ‘Ik weet wel een verhaal.’

Kerstboom versieren
Frans had dus een verhaal, maar een

verteller was hij niet. Na diverse
mislukte opnamepogingen besloot
de vrijwilliger van het ‘videofilmpje
idee’ om het anders te doen. Hij was
inmiddels gepromoveerd tot regisseur van het gebeuren en dacht dat
het beter was het verhaal in een
interview te laten vertellen. ‘Dan
hoeft Frans alleen maar antwoord te
geven op de gestelde vragen.
Sander, jij bent de interviewer. Zet
je vragen maar vast op papier.’ En
zo gebeurde het. Toen de opnames
en de montage klaar waren werd de
activiteitencommissie bijeengeroepen om het resultaat te bekijken.
Frans was zenuwachtig. Zou het wel
goed zijn? En zou zijn verhaal het
publiek niet vervelen? Was het wel
boeiend genoeg?
De film begon met muziek uit Bachs
Weihnachtsoratorium. Toen het
geluid zachter werd, zoomde de
camera in op Sander en Frans. Zij
zaten op gepaste afstand van elkaar
naar een beeldscherm te kijken
waarop oude filmbeelden van een
straat te zien waren. De straat waar
Frans vroeger als jongetje had
gewoond. Sander vroeg hoe die tijd
was geweest en Frans vertelde over
zijn kinderjaren. Thuis was er veel
ruzie. Zijn vader dronk. En zijn
moeder kon haar zoontje niet de aandacht geven die hij nodig had. Frans
vluchtte tijdens ruzies vaak naar een
buurvrouw bij wie hij altijd terecht
kon, en die hem verwende met
warme chocolademelk en ontbijtkoek met roomboter. Hij was vijf jaar
toen hij haar met kerst mocht helpen
de kerstboom te versieren. Thuis was
er geen kerstboom, en hij vond dit
boompje prachtig. Vooral die ene
‘besneeuwde’ kerstbal, met binnenin
een engeltje van wit karton en goudkleurige vleugels. Ze keek zo vriendelijk, dat engeltje. Alsof ze wilde
zeggen dat alles goed zou komen. De
buurvrouw zag hoe mooi hij het
engeltje vond, en nam de kerstbal
weer uit de boom. ‘Voor jou,’ zei ze.
‘Een kerstcadeautje. Er goed op
passen, hoor. Het engeltje waakt over

je. Dat is de taak van engeltjes, waken
en beschermen. Waar je ook bent, en
niet alleen met kerstmis.’ Hij liet de
kerstbal aan zijn moeder zien. ‘Mooi,’
zei ze. Maar zijn vader smeet in een
driftbui de kerstbal op de grond. De
bal spatte uiteen, maar het engeltje
bleef heel.

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

Frans had dus een
verhaal, maar een
verteller was hij niet

De jaren gingen voorbij en het ging
niet goed met Frans. Hij belandde in
het drugscircuit en werd zelfs een
ervaren drugssmokkelaar. Daar
kwam een eind aan toen hij in een
Aziatisch land werd opgepakt.
Drugssmokkel was een zware
misdaad in dat land. Men kon er
zelfs de doodstraf voor krijgen.
Drugssmokkelaars met een andere
nationaliteit werden echter
meestal tot een lange gevangenisstraf veroordeeld. Ook
Frans ontkwam niet aan
die straf. Hij onderging
het zonder klagen. Hij
had immers zelf voor het
smokkelen gekozen, en
was vaak gewaarschuwd voor de risico’s. Hij had gehoord
over het op elkaar
gepropt zitten met te veel
mensen in een te kleine cel.
Nu ervoer hij dat zelf. Plus de
viezigheid in de cellen, het
ongedierte, het eten dat niet
te eten was. De ruzies en de
vechtpartijen. De corruptie.
De hiërarchie onder de
gevangenen, de bazen, de knechtjes.
Maar er waren ook vriendschappen
en er was ook saamhorigheid. Veel
buitenlandse gevangenen waren
christenen, in elk geval met kerst.
Want de kerstvieringen waren prachtig. Weliswaar zonder sneeuw en
kaarsjes, maar wel met een fleurige
kerstboom en veel muziek en zang.
Kerst werd gevierd in een kleurig versierd zaaltje waar aan het eind van de
dienst door de geestelijk verzorgers
en hun vrijwilligers kerstpakketten
werden uitgedeeld.

Dierbare herinnering
Uiteindelijk mocht Frans de rest van
zijn straf in eigen land uitzitten. En
toen hij vrijkwam, gooide hij het roer
om. Geen drugs en ook geen verre
reizen meer. Een totaal ander
bestaan. ‘Mis je het spannende leven
niet?’ vroeg Sander. Nee, Frans miste
dat leven niet. ‘Maar ik wilde dit
verhaal wél vertellen, want ondanks
de coronamaatregelen wordt binnenkort overal in de wereld weer
kerst gevierd.’ zei hij. ‘En vast ook in
de gevangenis waar ik heb gezeten. Ik
vraag me af hoe het daar nu is, met
zoveel gevangenen bijeen. Maar ik
hoop dat er, op welke manier dan
ook, toch kerst wordt gevierd. Met in
elk geval kerstmuziek, en kleurige
slingers. En kerstpakketten met
blikjes eten en toiletartikelen, waar
vooral de allerarmsten zo blij mee
zullen zijn. ‘Wat ik me nog afvroeg,’
zei Sander. ‘Was je nooit bang in die
gevangenis met die gevaarlijke toestanden?’ Maar Frans was nooit bang
geweest, zei hij. Hij haalde voorzichtig iets uit zijn colbert jasje. ‘Kijk,’ zei
hij. In zijn hand lag het kartonnen
kerstengeltje dat hij ooit van de
buurvrouw had gekregen. Als dierbare herinnering aan haar had hij
het engeltje al die jaren bij zich had
gedragen. ‘En noem het bijgeloof,
maar ik heb me van kleins af aan
altijd veilig gevoeld. Engeltjes waken
over je, zei mijn buurvrouw. En niet
alleen met kerst.’ Hij knipoogde. ‘Dat
kinderlijk geloof ben ik blijkbaar
nooit kwijtgeraakt.’ Hij zweeg weer
even, en zei toen: ‘De kerstviering in
die gevangenis ging niet alleen om
de zang, muziek en de kerstpakketten. Voor velen betekende de kerstviering vooral verbroedering, saamhorigheid en troost. En hoop op
betere tijden.’
De film was ten einde. Tijdens de aftiteling klonk opnieuw de muziek uit
Bachs Weihnachtsoratorium. De activiteitencommissie begon te applaudisseren. ‘Goed werk, Frans,’ zei
Sander. ‘Echt? vroeg Frans. ‘Echt
waar,’ zei Sander. ‘Alles is goed.’
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Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren.
De straf die ik verdiend heb zit ik uit.
Ik stal voor ons gezin,
maar dat had toch geen zin.

Want jij viert nu kerstfeest met een ander.
Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten?
Waarom zit er nu een ander op mijn stoel?
Ik ben zo eenzaam hier, in die koude kille cel.

Kerst in de gevangenis

Langgestraften rekenen in kerstbomen
Toine Bakermans
Rotterdam - Het is een van de waarheden van Andre Hazes sr.
Dre, zoals ook wel werd genoemd, had tal van baantjes, waaronder barkeeper. In deze laatste functie zong hij ook. In 1976 probeerde Hazes een samen met een neef (Tonny Leroy) geschreven
liedje te verkopen aan de zanger Willy Alberti: Eenzame Kerst,
over een man die met Kerstmis in de gevangenis zit en weet
dat zijn vrouw en kinderen nu met een andere man om de boom
zitten. Zo stel je het jezelf voor, het is dan ook een praktijkvoorbeeld. Hazes Sr. zat ooit in Jeugdgevangenis ‘de Corridor’, 25 jaar
later trad hij daar op.
Nu is het zo dat ongeveer 75 procent van alle vonnissen die uitgesproken worden tot drie maanden zijn en die zijn niet kerstboom waardig. Tien procent van alle straffen zijn vanaf 1 jaar en
dan moet je denken aan ruim 3000 langgestraften die Nederland
kent.

Bollebof
Kerstbomen gaan van oudsher over de jaren tuchtstraf in
Veenhuizen. Zeker de oudere generatie gevangen praten nog in
kerstbomen. Het is Bargoens, een sociale taalvariatie en een
minderheidstaal die in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gehanteerd door voornamelijk daklozen, zogenoemde landlopers, rondtrekkende handelaren, (markt)kooplieden, kermisklanten en onderwereldfiguren. In de volksmond
wordt hierdoor dikwijls gesproken van een dieventaal of
geheimtaal. Inmiddels is het Bargoens zo ingeburgerd dat van

een ‘onverstaanbare taal’ nauwelijks nog sprake is. Een voorbeeld hiervan is: De bollebof heeft me aan drie kerstbomen
geholpen, ik heb dit te danken aan een loenenaar* (De rechter
heeft me drie jaar cel gegeven, ben door iemand verraden).

Kerstbomen voor het leven.

heeft levenslang. In Schotland betekent ‘levenslang’ dat de veroordeelde voor onbepaalde tijd in gevangenschap zit en in de
praktijk vrijwel altijd na een aantal jaar vrijkomt door middel
van een beroep, gratie of een voorwaardelijke invrijheidstelling.
Er is een wettelijke regeling waardoor de rechter en de reclassering kunnen besluiten tot voorwaardelijke invrijheidstelling.
Een voorbeeld als je daar levenslang krijgt met een minimum
van twintig jaar dan moet je sowieso twintig kerstbomen zitten.
Echter ruim vier jaar voor het einde van die straf kun je parool
aanvragen. De commissie bekijkt dan of ze het verzoek kunnen
inwilligen. Bij goed gedrag in detentie gaat een langgestrafte
naar ‘Top end’. In die vier jaar wordt hij begeleid naar buiten,
krijgt verlof en leert een vak. Het is een voorbeeld, maar er zijn
meer Europese landen die een regeling hebben voor levenslang
gestraften
In Nederland kent men geen regeling voor voorwaardelijke
invrijheidstelling bij een levenslange gevangenisstraf. Gratie
kan verleend worden bij koninklijk besluit. Dit is sinds 1970 drie
keer gebeurd. De levenslange celstraf werd in 1870 ingevoerd als
vervanging van de doodstraf. In 2017 zijn de regels gewijzigd
waardoor er na 25 jaar een herbeoordeling moet plaatsvinden
van een opgelegde levenslange gevangenisstraf. Hiermee zijn de
Nederlandse regels in lijn met de eisen van de Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens. Voorlopig is er met herbeoordeling niets gedaan. Levenslang kerstbomen tellen is inhumaan.

Oneindig kerstbomen tellen, ik heb het over de mensen die
levenslang in de gevangenis zitten. Daar is nauwelijks nog aandacht voor. Ja er zijn wel achterblijvers die nog steun bieden aan
hun geliefde en een enkeling knokt voor haar man. In een ander
geval zijn achterblijvers gebaat dat hun broer nooit meer levend
de gevangenis zal verlaten. Ik heb het over twee zaken waar een
bekende misdaadverslaggever een cruciale rol heeft gespeeld.
De laatste zaak is nog onder de hamer van de rechter. Nou dat de
drie bolleboffies daar maar eens een lichtje over laten schijnen
en dat de verklaringen van die loenenaar en alles wat er mee te
maken snel van tafel geveegd mag worden.
Maar ja ondertussen gaat het tellen van kerstbomen wel door
voor deze kleine groep gevangenen. En hoe humaan is ons strafrechtstelsel nog wel? In vergelijking met andere Europese
landen is het systeem wat wij hanteren gewoon antiek. Naar
mijn bescheiden mening moet dat eens grondig herzien
worden. In april 2017 heb ik in Schotland HM Prison Shotts
bezocht. Drie dagen lang trok ik op met gedetineerden en personeel op de onderwijs afdeling. HM Prison Shotts is een gevangenis die kerstboom waardig is. Met een straf van onder de vijf jaar
kom je niet eens binnen. Zestig procent van de gevangenen *Loenenaar is een verraderlijk iemand

Iets te melden? Stuur het naar Bonjo! Postbus 10109 - 1001 EC Amsterdam
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Jonge veelplegers die veel en snel geld willen verdienen

Criminele routine doorbreken met financieel
toezicht

Jaap Brandligt
Den Haag - Minister Dekker wil toe naar
het opnemen van verplicht financieel toezicht in het strafrecht. Hij heeft de Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
(RSJ) er advies over gevraagd. Omdat in de
gedachtenwereld van de minister er twee instanties zijn die dat financiële toezicht kunnen uitoefenen, hebben we zowel aan de Reclassering
als
de
Nederlandse
Beroepsvereniging
Professionele Bewindvoerders (NBPB) gevraagd
hoe zij over hun rollen denken. De Reclassering
vond het prematuur in deze fase een standpunt
naar buiten te brengen. De NBPB heeft dat wel
gedaan.

W

at is verplicht
financieel toezicht? Eerst maar
wat het niet zegt
te zijn. Het gaat
niet om verlenging van de straf
doordat degene die het toezicht ondergaat nog
na het uitdienen van zijn straf onder toezicht

Stoppen met
criminaliteit dient het
uitgangspunt te zijn.

van justitie blijft. Het toezicht zoals bedoeld
eindigt dus met het afronden van de strafrechtelijke termijnen. De RSJ hamert daar dan ook
op.

Wat is het wel, is dan de logisch opkomende
vraag. Het is een bijzondere voorwaarde bij een
voorwaardelijke straf of als maatregel. Het nut
van het uitoefenen van financieel toezicht is
het doorbreken van de criminele routine.
Daarbij wordt gedacht aan jonge veelplegers
die door criminaliteit veel en snel geld willen
verdienen, maar die feitelijk in een steeds
groter financieel gat terecht komen. Het moet
een recidive verminderend effect hebben. De
financiële situatie wordt gestabiliseerd en
betrokkene leert met geld omgaan. Annette
Druijf, voorzitter van de bewindvoerders,
herkent dit motief. ‘We herkennen het beeld
dat terugval en recidive kan samenhangen.’ Uit
onderzoek blijk dat velen onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende capaciteiten hebben
om onmiddellijk na vrijlating de financiële
problematiek adequaat aan te pakken.

Heikel punt
Ook de RSJ herkent de noodzaak. Die zet er wel
een kanttekening bij. Het toezicht moet passen
binnen de strafrechtelijke doelstellingen en de
duur van de interventie en de toetsing op de
voortzetting moeten adequaat zijn uitgewerkt.
De RSJ wijst er ook op dat voor jongeren die
niet onder de noodzaak en mogelijkheid van
financiële zelfstandigheid passen omdat ze te
jong zijn, dit financieel toezicht niet van toepassing kan zijn. Daarmee valt een hele categorie van jonge veelplegers buiten deze voorwaarde dan wel maatregel. En – en dat is toch
wel een heikel punt – stoppen met criminaliteit dient het uitgangspunt te zijn en daarnaast
moet er ook sprake zijn van andere interventies die gericht zijn op psychische en sociale
aspecten. Dus – kun je zeggen – weg van de kale
gevangenisstraf en onderdeel van een goed reintegratiebeleid. Dat staat toch wel haaks op
een ander beleid waarin vrijheden van gedetineerden worden afgepakt. Bij een goede mix
waarbij de bewind voering geen uitbreiding

van de straf is, is bewind voering een goede
maatregel, kun je zeggen. De RSJ plaats nog wel
een kanttekening. De bewind voering is niet
bedoeld om financiële sancties te innen. Voor
zover daarbij hulp van een bewindvoerder
nodig is, dient dat onder niet strafrechtelijke
condities na afloop van de strafrechtelijke termijnen plaats te vinden.

Betere aansluiting
Wie moet de bewind voering gaan uitvoeren?
De minister denkt aan twee varianten. Dat is de
reclassering en dat zijn bewindvoerders. De RSJ
benoemt van beide voor- en nadelen. Als je het
neerlegt bij bewindvoerders in combinatie
met reclasseringstoezicht dan sluit dat het
beste aan bij ieders kerntaken. Bovendien is er
een betere aansluiting als het strafrechtelijke
kader afloopt. Annette Druijf is die mening toegedaan. ‘Door loskoppeling wordt het risico
van een gevoelsmatige machtspositie vermeden. Er kunnen geen financiële sancties
worden ingezet en er zijn geen morele oordelen over de besteding of het financiële gedrag
van betrokkenen’. De RSJ noemt als nadeel dat
er dan twee toezichthoudende instanties zijn.
Dat is een punt, maar gezien de taken van de
reclassering om toezicht te houden op de voorwaarden en daarbij eventuele sancties als terug
naar de bajes te impliceren, lijkt het logisch dat
bewindvoerders eerder in beeld komen.
Bovendien heeft de reclassering geen al te
beste naam bij ex-gedetineerden – althans bij
velen ervan – en dus komt daarmee de bewind
voering eerder in beeld. Een nadeel van de bijzondere voorwaarde – en daar ziet de reclassering toch primair op toe – is dat dan financieel
toezicht bestaat uit het toezicht op het tenuitvoerleggen van de voorwaardelijke straf. Die
wordt daardoor – aldus de RSJ – zwaarder en
eerder disproportioneel. Hoe toezicht en
opvoeding in financieel gedrag goed samengaan, is ook maar de vraag. Annette Druijf wijst

Anette Druif van de bewindvoerders: ‘We herkennen het
beeld dat terugval en recidive kan samenhangen.’

Bovendien heeft de
reclassering geen al te beste
naam bij ex-gedetineerden,
althans bij velen ervan

erop dat als ‘het justitieel toezicht is afgerond,
voorkomen kan worden dat financiële begeleiding en ondersteuning van toegevoegde
waarde blijft om terugval te voorkomen. Er is
dan geen kostenverhogende en voortgang vertragende overstap naar een andere bewindvoerder nodig. Er hoeft niet opnieuw een
dossier te worden opgestart of een vertrouwensband te worden opgebouwd’. Bovendien
wordt financieel toezicht dan minder een deel
van het strafproces en daardoor wordt de kans
op opvoedende werking – toch een van de doelstellingen – vergroot.

Adverteren in deBonjo
Brengt u in de bajes
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Digitale opsporing zonder wettelijke basis

Toestemming rechter-commissaris bij
‘doorzoeken’ smartphone niet vereist
Nikki Alberts
Amsterdam - De digitalisering van de maatschappij heeft een grote impact op het leven van burgers. De d
 ocumentaire
the social dilemma op Netflix schetst bijvoorbeeld een confronterend beeld over hoe burgers hun volledige leven delen
met internet en de apps op hun smartphone. En als ik eerlijk ben, kan een opsporingsambtenaar aan mijn zoektermen
op Google ook precies zien wat mij recent heeft beziggehouden. Juridisch gezien, en dan vooral vanuit strafrechtelijk
oogpunt, betekent het ook dat technische ontwikkelingen, naast het beïnvloeden van de samenleving, van grote invloed
zijn op de opsporing.

G

edragingen van burgers
worden in toenemende
mate digitaal vastgelegd en
deze informatie kan steeds
gemakkelijker worden verkregen. Deze gegevens zijn
privé, maar in bepaalde
gevallen ook relevant voor de waarheidsvinding. De snelheid waarmee technologische
ontwikkelingen elkaar opvolgen maakt het
voor de wetgever moeilijk om deze te reguleren in heldere wettelijke kaders. De digitale
ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat
nog niet alle ontwikkelingen zijn aangepast in
de wet. Daarom wordt op dit moment gewerkt
aan de modernisering van het Wetboek van
Strafvordering. Dit wetboek bevat regels over
het strafproces.

Groepschat
De smartphone is een concreet voorbeeld van
zo’n digitale ontwikkeling. Dit kwam onder
meer aan bod bij een uitspraak van de
Rechtbank Den Haag op 7 december 2019. In

In de groepschat
werd gesproken over
het vreugdevuur in
Scheveningen

deze zaak wilde de politie een WhatsApp-groep
meerdere dagen tappen, zodat zij alle berichten in deze groep konden meelezen. In de
groepschat werd gesproken over het vreugdevuur in Scheveningen. De politie wilde voorkomen dat het vuur problemen zou opleveren en
vond het daarom in het belang van het onderzoek nodig om meerdere dagen mee te lezen.

In het huidige Wetboek van Strafvordering
staat het tappen van een WhatsApp-groep niet
opgenomen, maar bijvoorbeeld wel het tappen
van een telefoongesprek. Dat laat zien dat de
wet is verouderd. In deze uitspraak werd door
de rechter geoordeeld dat de inhoud van de
communicatie in de WhatsApp-groep inderdaad niet via het Wetboek van Strafvordering
kan worden verkregen, maar dat de wetgever
dit wel heeft bedoeld mogelijk te maken. De
rechter overwoog dat het verschil in methode,
dus of je nu een telefoon wil tappen of wil meelezen in een groepschat, geen wezenlijk verschil te noemen is. Daarom mocht de politie
meelezen.
De snelle digitale ontwikkelingen zorgen er
dus voor dat niet alles wat digitaal gebeurt al in
de wet is opgenomen. Hoe (on)wenselijk is
dat? Een smartphone doorzoeken om een
groepschat te lezen is een inbreuk op de
privacy van de verdachte. De rechter kan in de
strafzaak nagaan of het onderzoek rechtmatig
heeft plaatsgevonden. Uit de uitspraken van de
Hoge Raad volgt echter dat als de rechter heeft
geoordeeld dat het onderzoek onrechtmatig is,
er terughoudend wordt omgegaan met het verbinden van een sanctie aan deze
onrechtmatigheid.

Een smartphone is immers
niet meer weg te denken uit
het dagelijks leven en staat
vol met privégegevens

Nikki Alberts is voorzitter van de Raad
van Toezicht van het Juridisch Spreekuur
Gedetineerden van de Universiteit van
Amsterdam en lid van onze redactie.

weg te denken uit het dagelijks leven en staat
vol met privégegevens, denk bijvoorbeeld aan
foto’s van je kinderen.
Momenteel wordt er gewerkt aan alweer het
vijfde voortgangsrapport voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. We
zullen nog even moeten afwachten wanneer de
wijzigingen worden doorgevoerd en hoe deze
ontwikkelingen in de wet worden
geformuleerd.

Positieve geluiden over de enkelband in 2019
Van de redactie

Modernisering

Amsterdam - De enkelband is een bekend verschijnsel in de wereld van het gevangeniswezen. Hij
wordt ingezet om de naleving van locatieverboden in de gaten te houden. Hij is er om veroordeelden te controleren. Het is - en dat is nog wel eens een misverstand – geen vervanging van een
gevangenisstraf. De reclassering houdt toezicht. Bij overtreding van het ene of het andere verbod
kan er snel worden ingegrepen. Wanneer wordt een enkelband verder ingezet? In driekwart van
de gevallen gaat het om mensen die veroordeeld zijn voor iets wat strafbaar is. We hebben het
dan over een voorwaardelijke veroordeling of
een voorwaardelijke invrijheidsstelling of als
aanvullend controle-instrument tijdens de reintegratie. Het kan ook gebeuren dat iemand
met een enkelband buiten de gevangenis een
rechtszaak mag afwachten.

Als de bevoegdheid niet in de wet is opgenomen, dan is ook geen duidelijke grens van de
onderzoeksbevoegdheid te geven. In het geval
van een smartphone, zoals hiervoor besproken,
kan een opsporingsambtenaar al snel te ver
gaan en de privacy van de verdachte of een
andere betrokkene schenden. Het is opmerkelijk dat het doorzoeken van een woning toestemming vereist van een rechter-commissaris,
terwijl dit bij het ‘doorzoeken’ van een smartphone op dit moment niet vereist is. Een machtiging voor doorzoeking is vereist voor een
woning omdat we in Nederland van mening
zijn dat een woning de meest persoonlijke
spullen van een verdachte bevat. Het is de
vraag of dit niet ook opgaat voor een smartphone. Een smartphone is immers niet meer

Reclassering Nederland meldt dat op een willekeurige dag in 2019 zo’n 700 mensen een enkelband ter controle van een opgelegd locatieverbod droegen. Totaal in 2019 droegen ongeveer
3750 mensen een enkelband. De gemiddelde
draagtijd was 87 dagen. 92 procent hield de
enkelband om. In 2019 werd een enkelband 115
keer gesaboteerd. Volgens Reclassering
Nederland helpt een enkelband bij de terugkeer in de maatschappij.
De enkelband draagt eraan bij, aldus de reclassering, dat risico’s beheerst worden, beschermt
slachtoffers en werkt mee aan gedragsverandering. Dit alles uiteraard om recidive te voorkomen en de samenleving veiliger te maken.

Enkelbanden maken samenleving veiliger.
(Foto Paul Grijpma)

GA VOOR SPOED NAAR: www.strafzaken.nl
Tel. 073 610 2005
voor gedetineerden: Tel. 0800-1001
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‘Door huisbewaring of doorbetalen huur wordt dakloosheid voorkomen’

Toewijzing woning basis voor verdere
wooncarrière
Jaap Brandligt
Amsterdam - De stadsgeograaf Cody
Hochstenbach liet onlangs in het
Amsterdamse dagblad de Volkskrant
optekenen dat de verdubbeling van
de dakloosheid ‘het gevolg is van
decennialang beleid. Terwijl een
koophuis een symbool werd van
een geslaagd leven, werd de sociale
huurvoorraad afgebouwd. Door de
verhuurdersheffing werd er ook
weer minder gebouwd.’ In één alinea
werd het probleem waar ook exgedetineerden mee te maken hebben
zichtbaar: er zijn simpelweg niet
genoeg woningen om al die mensen
die dakloos worden aan onderdak
te helpen. Ex-gedetineerden zijn
niet populair, dus zij staan vaak niet
vooraan bij het toedelen van woningen als ze eenmaal uit de bajes zijn.

D

e Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving
bracht over die problematiek –
daarmee ingaande op een verzoek
van staatssecretaris Blokhuis – een
advies uit over deze problematiek
onder de titel ‘Herstel begint met
een huis. Dakloosheid voorkomen
en verminderen’. Dat was op verzoek
van staatssecretaris Paul Blokhuis
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Bonjo vond en vindt dit een
belangwekkend advies, omdat dakloosheid inderdaad ex-gedetineerden vaak uiterst raakt. Wij spraken
daarover met Pieter Hilhorst, oudwethouder van Amsterdam en nu lid
van de eerdergenoemde raad. Jet
Bussemaker, voorzitter van de Raad,
zegt in haar voorwoord: ‘In het
tegengaan van sociale uitsluiting
ligt een belangrijke sleutel om dakloosheid te voorkomen.’ We lopen
met Hilhorst de voornaamste bevindingen en opvattingen door zoals

beschermingsbewind en het instellen van een beschermingsbewindvoerder voorkomen dat huurachterstanden tot ontruimingen leidt.’

die in het advies te vinden zijn. Hij
wijst erop dat er een wettelijk recht
op huisvesting bestaat.

Goedkoop, duurkoop

‘In het tegengaan van
sociale uitsluiting
ligt een belangrijke
sleutel om dakloosheid
te voorkomen.’

Pauzewoning
Daarbij komt housing first langs. Dan
krijgen daklozen van de staat – lees
overheid – een woning toegewezen
als basis voor hun verdere wooncarrière. Hilhorst noemt als voorbeeld
een project uit Nunspeet waar daklozen een pauzewoning krijgen waar
ze twaalf maanden kunnen verblijven. Dat kan in een kleine plaats als
Nunspeet, maar ligt in de grote
steden toch ingewikkelder. Dat
neemt niet weg - en Hilhorst hamert
daar in het gesprek voortdurend op dat herstel bij huisvesting begint.
Hilhorst: ‘Dat maakt het door Bonjo
ooit geïnitieerde huisbewaring
belangrijk, want dat geeft de exgedetineerden de mogelijkheid hun
leven in ieder geval weer qua wonen
op te pakken. In dit verband is het
ook van belang dat sommige
gemeenten de huur het eerste half
jaar van detentie betalen. Helaas
niet overal, maar toch, daar waar het
gebeurt, maakt het oppakken van
het leven simpeler. Driekwart van de
gedetineerden zit minder dan drie
maanden in detentie. ‘Door huisbewaring of doorbetalen van de huur
kan dakloosheid worden voorkomen,’ schrijft de Raad. Dat is niet
mis. Huurachterstanden kunnen
ook leiden tot dakloosheid. De Raad
wil voorkomen dat mensen vanwege
een huurachterstand op straat
belanden, maakt Hilhorst duidelijk.
‘Burgemeesters kunnen via

Oud-wethouder Amsterdam Pieter Hilhorst:
‘Huisbewaring van Bonjo belangrijk.’

Maaike van Wensveen: ‘Detentie, dakloosheid en recidive zijn met elkaar verbonden.’

Maaike van Wensveen constateert in
haar onderzoek ‘Eigen haard is goud
waard’ dat ‘een op de drie gedetineerden te maken krijgt met dakloosheid’. Zij komt tot de conclusie
dat ‘detentie, dakloosheid en recidive met elkaar verbonden zijn.’ De
Raad stelt vast dat het zoeken naar
woonruimte na detentie een verantwoordelijkheid van de gedetineerde
zelf is. Van Wensveen stelde vast dat
tien tot 23 procent van de gedetineerden voor detentie dakloos was
en dat dit percentage na detentie
kan oplopen tot 75 procent.
Intrigerend is – en ook daar wijst
oud-wethouder Hilhorst op – dat
dakloosheid voorkomen goedkoper
is dan dakloosheid verhelpen.
Waarbij verhelpen dan nog altijd
beter is dan de huis-, struik- en dakloosheid als zodanig. Ook goedkoper. Het onderbrengen in sociale
programma’s kost simpelweg meer
dan het verstrekken van een woning.
Dat was ooit een argument waarbij
Bonjo bij de Gemeente Amsterdam
de handen op elkaar kreeg voor
huisbewaring. Helaas betekende het
vaak prevalerende korte termijndenken van de gemeente dat het
Bonjo-project qua financiële ondersteuning sneuvelde in bezuinigingsbewegingen. Het aloude spreekwoord dat goedkoop vaak duurkoop
is, deed hier weer opgang.

Waakvlamhulp
Een vraag is wie verantwoordelijk is
voor het voorkomen van dakloosheid. Hochstenbach wijst in zijn
benadering op de belangrijke rol
van de rijksoverheid. Ook Hilhorst
noemt het Rijksvastgoedbedrijf als
een organisatie die een belangrijke
rol kan spelen. Maar voorlopig zijn
het de gemeenten en daarmee de
woningbouwcorporaties en wellicht

projectontwikkelaars die de centrale
rol spelen. Eind vorig jaar stelde
staatssecretaris Blokhuis te willen
dat het rijk meer regie neemt om
dakloosheid terug te dringen. Zoals
de Raad opmerkt kan ‘deze politieke
regie helpen om in de regio’s tot een
gestructureerde aanpak van dakloosheid te komen.’ Helaas loopt
zijn – Blokhuis’ - plan tot eind 2021.
Dat lijkt ver weg, maar die tijd is zo
om, zeker nu in de coronatijden het
aantal daklozen naar verwachting
zal oplopen. De Raad roept het
kabinet op om tot een aanpak te
komen die over een aantal kabinetten heen relevant blijft’. De Raad wil
dat na verblijf in bijvoorbeeld
detentie bij de dan ex-gedetineerde
tijdige interventie plaats vindt,
omdat op zo’n kritisch moment bijsturing nog mogelijk is. De Raad

‘Een op de drie
gedetineerden
krijgt te maken met
dakloosheid’

pleit ook voor waakvlamhulp die
gemakkelijk opgeschaald kan
worden als dat nodig is. Zo kan huisvesting eventueel met begeleiding
een eerste stap zijn om thuisloosheid aan te pakken. Een housing first
plus. De Raad roept hulpverleners,
zorgaanbieders, reclassering, detentie, gemeenten, zorgkantoren en
zorgaanbieders op hun cliënten niet
los te laten voordat de juiste begeleiding gegarandeerd is. Als iemand
dan vanwege het ontbreken van adequate huisvesting toch in detentie
moet verblijven, draait de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) dan wel
het Ministerie van Justitie &
Veiligheid voor de kosten op.
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Corona

Al eerder haalden we de Raad aan
waar die vindt dat huisuitzetting bij
huurachterstand geen optie is.
Woningcorporaties en commerciële
woningaanbieders zouden wettelijk
verplicht moeten worden dreigende
huisuitzetting altijd te melden.
Dat geldt zowel voor huurhuizen als
voor koophuizen. Het zou – heeft
Bonjo ervaren – een zegen zijn, want
te vaak komen mensen door huurschuld of door hypotheekproblemen
du moment dat ze in detentie raken in
grote problemen. Niet alleen overigens de gedetineerden maar ook de
achterblijvers die dan op straat
komen te staan. Soms hele gezinnen.

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
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.

Nuttig advies
Dakloosheid betekent vaak sociale
uitsluiting wat iets anders is dan het
in deze corona tijden populaire social
distancing. Maar wellicht in effect op
termijn hetzelfde. Je doet niet meer
mee. Je vereenzaamt. Je hebt geen
toekomst meer. De Raad constateert
dat en wil dat opvangen door op
herstel te focussen. Dat komt overigens prima samen met de behoefte
aan herstelgerichte detentie. Moge
die bewegingen bij elkaar komen en
tot verbetering van de woonsituatie
van ex-gedetineerden en hun
vrouwen, vrienden, mannen en
vriendinnen leiden. De Raad heeft
een nuttig advies uitgebracht. Het is
goed om te zien dat diverse aanbevelingen van de Raad zijn overgenomen. Blokhuis heeft overgenomen
dat ‘wonen met begeleiding’ uitgangspunt moet zijn van beleid. En
benadrukt de plicht van gemeenten
om te voorkomen dat mensen na verblijf in een instelling of in detentie
dakloos worden en pleit voor toepassing van maatwerk met de kostendelersnorm. Maar het probleem van
dak- en thuisloosheid is groot. En
gedetineerden staan niet overal
voorop. In dit verband kan ook nog
gewezen worden op de Rotterdam
Wet waarbij wettelijk geregeld is dat
wijken geen problemen moeten
oplossen die ze niet aan kunnen. Een
gevolg is wel dat voor lastige gedetineerden vaak geen plaats is. Ook een
probleempje dat om oplossing
vraagt. Pieter Hilhorst herkent dat en
denkt dat vormgeven aan housing first
een oplossing kan zijn.

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

Gedetineerde dient extra alert te zijn bij gebruik DigidD
F.J Stoker
Wassenaar - DigidD is een systeem waarmee onze
overheid iemands identiteit kan vaststellen en via
het internet aan de burgers mededelingen kan
verzenden. Zowel de lokale als de rijksoverheid
alsmede pensioenfondsen en de zorgverzekeraars
gebruiken maar al te graag de DigidD. Immers ook
voor hen is het makkelijk om in plaats van brieven
te sturen met een druk op de knop de berichten in
een box van de betrokkene te plaatsen. Dat lijkt
makkelijk maar een gedetineerde dient extra alert
te zijn als hij de DigidD gebruikt om te zien of onze
overheid nog berichten voor hem of haar in petto
heeft.
Meneer B. (76 jaar) was vanuit Finland naar de
gevangenis te Zwaag overgeplaatst. Hij moest nog
een restantstraf van zestien maanden uitzitten. B

Op tijd bezwaar maken

had op de bibliotheek van de gevangenis te Zwaag
zijn DigidD ingezien. De sociale verzekeringsbank
had aan hem een brief toegezonden. In deze brief

Adverteren in deBonjo
brengt u in de bajes

stond dat B. maar liefst een bedrag € 17000,- moest
terugbetalen, omdat hij ten onrechte een uitkering had ontvangen. Met deze beslissing was B. het
niet eens. Hij had het recht om binnen zes weken
bezwaar aan te tekenen. B. was dat wel voornemens, maar hij werd na enkele dagen overgeplaatst vanuit Zwaag naar de PI te Heerhugowaard.
Dat brengt altijd wel gedoe voor een gedetineerde
met zich mee. B. had niet direct de mogelijkheid
om via het internet weer kennis te nemen van de
brief van de sociale verzekeringsbank.
Hij nam zich voor actie te ondernemen als hij
weer op vrije voeten was gekomen.

grieven in hoger beroep was dat hij in detentie
had gezeten en daarom niet in de mogelijkheid
tijdig bezwaar te maken. Dat werd door de rechter
afgewezen omdat de sociale verzekeringsbank
duidelijk kon aantonen dat B. wel degelijk kennis
had genomen van de beslissing tot terugvordering
en het op de weg van B. had gelegen om een raadsman opdracht te geven tijdig, dat wil zeggen,
binnen zes weken althans onmiddellijk na kennisneming van de beslissing juridische actie te
ondernemen.
Een gedetineerde moet nadat hij op de hoogte
gekomen is via bijvoorbeeld een ‘DigidDbezoek’
in de PI altijd voor ogen houden dat bij beslissingen
van de sociale verzekeringsbank, belasting‘DigidDbezoek’
dienst
of een andere instantie doorgaans binnen
Meneer B. nam kort nadat hij weer van zijn vrijheid kon genieten contact op met de sociale verze- zes weken bezwaar moet worden ingesteld.
keringsbank. Hij wilde daar zijn bezwaren kenbaar Detentie heeft veel beperkingen waardoor het verstandig is om dat over te laten aan een juridisch
maken gericht tegen de invordering. Het werd B.
deskundige. Voor het voeren van bestuursrechteal snel duidelijk dat de sociale verzekeringsbank
lijke procedure kan een toevoeging voor gratis
zich op het standpunt stelde dat hij met zijn
bezwaren ‘te laat’ was nu niet binnen zes weken na rechtsbijstand dan wel verminderd tarief worden
afgegeven. Op tijd bezwaar maken gaat tot heel
dagtekening dan wel kennisneming van de brief
wat minder ongemak leiden dan ontijdig een
een bezwaarschrift was ingediend. De overheid
beslissing van de overheid proberen aan te
kan namelijk via het computersysteem zien of
iemand zijn DigidD heeft ingezien. B. werd al snel vechten.
‘niet ontvankelijk’ verklaard in zijn bezwaar. Hij
(F.J Stoker is redacteur van deze krant.)
stelde via een in de haast ingeschakelde juridisch
adviseur beroep bij de rechtbank in. Een van zijn
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Interview over de zelf bereide maaltijden in Nieuwegein

Zelf koken goed bevallen:
doorgaan!
Ronald Bos

week erna wordt alles naar de afdelingen gebracht. Daren werkt
daarvoor samen met twee collega’s en twee gedetineerden, die
de bestellingen uitdelen.
Op de afdeling met dertig gedetineerden is één keuken beschikbaar met een oven en kookplaten en op afdeling met zestig man

Nieuwegein - Daren Noordzee in PI Nieuwegein, kwam al aan
het woord over het tegengaan van voedselverspilling in de
bajes in de juni-editie van onze krant. De medewerker van de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) was daarover geïnterviewd
voor Impact, een publicatie van DJI. Deze keer praten we met
Daren - als gevolg van Corona telefonisch - over het zelf-kokenproject op twee afdelingen, dat al vanaf 2018 loopt. Eerst als
proef, en die beviel zo goed dat ze ermee door zijn gegaan. Ruim
een kwart van de gedetineerden eet zelfbereide maaltijden. Hoe
gaat dat in zijn werk?

zijn twee keukens met kookplaten aanwezig. Tijdens de recreatieblokken wordt er dan gekookt: in groepen of individueel. In
het dagprogramma is er dan ruimte gemaakt rondom de
andere activiteiten. Het eten van de maaltijden kan individueel
op cel, maar ook samen op de afdeling. In het weekeinde wordt
meestal samen gegeten. Zoals Daren zegt: ‘Alles is afhankelijk
van de populatie’.

Verspillen van maaltijden

Per 2023 de nodige soepelheid
inbouwen om zelf koken mogelijk te
maken en verspilling tegen te gaan.

Stop met die Black
Box, voer vers eten in

Nieuwegein - Wij hier in Nieuwegein hebben in 2017-2018 op
twee afdelingen een zelfredzaamheid pilot gedraaid. Een van de
In PI Nieuwegein is het zelf koken evenals in Zuyder Bos begon- veranderingen in die pilot was de verandering van de black box
nen met een project ‘zelfredzaamheid’, waarbij gedetineerden
naar het verse eten. Toen de pilot afgesloten was, is dit een van
konden koken met gebruik van ingrediënten uit de bestaande
de dingen die is overgebleven.
Sodexo-menulijsten. De menulijsten worden vrijdags aan de
Persoonlijk zou ik zeggen, weg met die black box voor iedereen
twee geselecteerde afdelingen voorgelegd, zodat er gekozen kan en dit systeem invoeren in alle inrichtingen, landelijk, stop met
worden uit verschillende groenten, zetmeelproducten en
die contracten van voorbewerkt eten.
soorten vlees. Maandag krijgt Daren de wensen, op woensdag
Voor de gedetineerden is deze vorm van eten een zeer bevredibestelt hij de ingrediënten en op vrijdag komen ze aan. In de
gende verandering, een verandering die de sfeer op de afdelingen ten goede komt. Er ontstaan kookgroepjes op de afdelingen,
waar iedereen zijn eigen bijdrage levert, de een snijdt, de ander
kookt, weer een ander doet de afwas et cetera. Iedereen leert zo
zijn bijdrage te leveren. Je ziet dan ook dat mensen vanaf dat ze
de nieuwe menulijst krijgen om in te vullen, al een planning
maken voor de aankomende week, wat ze gaan eten, wie wat
doet, wat erbij besteld moet worden via de winkel.
Het onderscheid tussen de gedetineerden die veel of weinig te
besteden hebben, valt voor een groot deel weg op deze manier,
want iedereen krijgt zijn portie vers eten. Mensen moeten voor
zichzelf zorgen en ook een planning maken, want níet koken is
niet eten, niet bestellen is niet eten of een black box.
Er wordt besteld wat de mensen nodig hebben. Iets wat iemand
niet lust, kan onderling altijd geruild worden, als je gaat kijken
wat er weg gegooid wordt ten opzichte van de black box is de
verspilling via deze weg nihil.
lk hoop van harte dat dit dan ook een blijvend iets is en dat voor
iedereen dit systeem wordt ingevoerd.
Persoonlijk zou ik het liefst nog wat verder gaan, en dit ook
invoeren voor beleg, yoghurt, brood, melk etc. Alle verstrekkingen, want ik denk dat daar ook zeker wat meer variatie in kan
en meer keuzevrijheid, zodat ook hier meer verspilling kan
worden voorkomen.

De gedetineerden kiezen in principe uit kant-en-klaar maaltijden en zelf koken, maar op de grote afdeling is er zelfs maar
één (!) die een kant-en-klaar maaltijd wil. Dat zegt genoeg, en
het lijkt als twee druppels water op de situatie in Zuyder Bos
(zie artikel hiernaast).
Het invoeren van zelf koken in een PI gaat niet vanzelf, want de
contracten met Sodexo en de leveranciers liggen voor vijf jaar
vast. Daren vertelt dat op de andere afdelingen wel geprobeerd
wordt het verspillen van de kant-en-klaar maaltijden tegen te
gaan door vooraf te inventariseren wie er geen maaltijden wil.
Het gaat om 140 a 150 maaltijden per dag, die nu dus niet meer
worden weggegooid. Helaas leveren de niet geleverde maaltijden geen bezuiniging op, zoals de gedetineerden soms denken.
In de contracten liggen de leveranties immers vast.
Voor zelf-koken-projecten zal volgens ons in de nieuwe contracten per 2023 de nodige soepelheid moeten worden ingebouwd,
om zelf koken mogelijk te maken en verspilling tegen te gaan.

KOKEN IN DE BAJES

december 2020

21

Van de ongeveer 340 mannen kiezen er gemiddeld tussen de vier en tien (!) voor een kant-en-klaar maaltijd

‘Wat je zelf maakt, eet je op’

Een gesprek op locatie Zuyder Bos met Cora Berkhof, zij is vanaf het begin in 2014 medeverantwoordelijk voor het zelf koken door gedetineerden, eerst als
medewerker van Sodexo nu als medewerker van PI Heerhugowaard. In het begin was het zelf koken nog maar op één afdeling, nu op alle afdelingen. Is het zelf
koken in Zuyder Bos een eyopener voor de mogelijkheden in de andere Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen?

Ronald Bos
Heerhugowaard - In deze beroerde tijden met lockdowns tegen het coronavirus kunnen we gelukkig toch
voor een gesprek op locatie met Cora Berkhof naar
Heerhugowaard. Voor de ingang van Zuyder Bos staat
een tent voor bezoekers, waar we vragen over gezondheid moeten beantwoorden en onze handen kunnen desinfecteren. Eenmaal binnen in de vergaderzaal waar het
interview plaatsvindt, kunnen de mondkapjes af. Op 1,5
meter.

‘Als je tegenwoordig over de afdelingen
loopt, krijg je trek in eten.’

C

koken: ‘Het is veel beter dan wat we in die zwarte bakjes
kregen, dat was niet te eten. Bovendien is het leuk om te doen,
het houd je bezig. En je hebt iedere dag iets te kiezen. Ik word
vooral blij van verse groenten. Doordat het vers is, voel ik me
direct een stuk beter.’ Trots laat hij de vriezer zien, die vol zit
met groenten en vlees, en de kast met kruiden en olie. ‘We
spreken met elkaar af wie wat bestelt. Samen kunnen we dan
iets lekkers maken. In de praktijk koken Surinamers vaak
samen, en in een andere keuken de Marokkanen en er is een
keuken voor de Hollandse pot.’

ora Berkhof vertelt dat er rond 2000 al
door gedetineerden zelf werd gekookt
in de elf nieuwe huisjes voor vrouwen
op locatie Amerswil, naast Zuyder Bos.
Het waren vrouwen die vaak thuis een
gezin hadden en gewend waren zelf te
koken. Per huisje woonden negen
vrouwen en één van hen zorgde per toerbeurt van drie
maanden voor schoonmaak, bestellingen van ingrediënten en het bereiden van de maaltijden. ‘Vrouwen
zijn anders,’ zegt Cora, ‘zij accepteren dat een ander voor
ze kookt. Dat is bij mannen niet zo. Die kiezen of ze met
iemand koken of dat zelf doen’ Bijkomend voordeel was
dat de huisjes van de gedetineerden tussen acht uur ‘s
ochtends en vijf uur ‘s middags open waren. Ze konden ook
naar buiten op het terrein van de gevangenis. De vrouwen zijn
er weg, maar die open deuren én het zelf koken zijn gebleven
voor de mannen die er nu zitten.

‘Het verse eten laat je lekkere verse smaken proeven

langgestraften, met ingrediënten die ze konden bestellen van
de menulijst. Op alle afdelingen in Zuyder Bos zijn wel keukens
aanwezig, op de kleine afdelingen voor 14 man 1 keuken, op de
grotere voor 29 man 2 keukens. Het was ook een kwestie van
duurzaamheid, want ongeveer 70 % van de kant-en-klaar maaltijIn 2014 werd in de ernaast gelegen locatie Zuyder Bos een project den (de zogenoemde ‘zwarte bakken’) werd daar weggegooid,
zelfredzaamheid gestart, met als een van de onderdelen het zelf zoals nu nog gebeurt in de meeste andere PI’s in het land.
koken. Het begon op éen afdeling, voor een groep geselecteerde

Bloemkool

‘Vrouwen zijn anders,’ zegt Cora, ‘zij
accepteren dat een ander voor ze
kookt. Dat is bij mannen niet zo.’

Cora Berkhof:
‘Koken maakt gezonder en het maakt dat je je psychisch beter voelt.

Tussen twee haakjes: Cora vindt dat de maaltijden die via Sodexo
worden geleverd door Marfo, beter zijn dan die daarvoor door
een andere cateraar. Zij vindt ook dat de kant-en-klaar maaltijden voedzaam genoeg zijn. De ingrediënten zijn volgens haar
prima, maar ‘wie wil er nou iedere dag een door anderen
gemaakte maaltijd, afgestemd op een gemiddeld publiek?
Neem bijvoorbeeld bloemkool, die kun je op zoveel verschillende manieren bereiden. Dat kan alleen als je zelf kookt.’
Door de goede ervaringen met het zelf koken, wilde een nieuwe
afdeling met pas aangekomen gedetineerden op Zuyder Bos
ook zelf koken. Ze vonden dat er sprake was van rechtsongelijkheid. Gedetineerden met genoeg geld konden in de winkel zelf
ingrediënten kopen, degenen met minder geld konden dat niet.
Het zelf koken met ingrediënten van de menulijst scheelt
volgens de gedetineerden al gauw 30 à 40 euro per week.
Bovendien was er te weinig tijd om zelf maaltijden te maken. De
directie met Frans Douw was positief en in 2016 ontstond zo een
tweede afdeling als proef.
Cora Berkhof heeft in die tijd diep nagedacht over een oplossing
voor de hele inrichting en kwam met de volgende keuzemogelijkheid voor alle gedetineerden: een zelfgemaakte maaltijd met
ingrediënten van een menulijst of een kant-en-klaar maaltijd.
Deze oplossing was volgens alle betrokkenen een goed idee en
sindsdien kunnen de gedetineerden kiezen. Van de ongeveer
340 mannen kiezen er gemiddeld tussen de vier en tien (!) voor
een kant-en-klaar maaltijd. De anderen maken in groepen of
alleen hun maaltijden zelf. En zoals Cora al vertelde, mannen
accepteren niet één aangewezen kok, ze doen het liever samen.

Een andere gedetineerde schreef een brief, met zijn
mening over de zelfgemaakte maaltijden:
‘Het verse eten
-laat je lekkere verse smaken proeven
-geeft je toch een fijn gevoel
-laat zien waartoe een groep in staat is
-bevordert samenwerken
-stimuleert plannen en gezamenlijk initiatief nemen
-geeft gezelligheid / saamhorigheid. Iedereen aan één tafel
en niet individueel en alleen op cel
-laat je andere smaken proeven en eetculturen ontdekken.’

De gedetineerden zijn heel divers qua afkomst, met totaal verschillende eetgewoonten. Er komen ook gedetineerden binnen
die nog nooit een maaltijd hebben gemaakt. ‘Ze kunnen nog net
water koken,’ aldus Cora, ‘en het is ook belangrijk dat je creatief
bent met koken.’ Volgens haar is zelf koken gezonder en het
maakt dat je je psychisch beter voelt. Er zijn ook onderzoeken
gedaan die dat bewijzen, aldus Cora. En: ‘Wat je zelf maakt, eet je
op. Daardoor krijg je meer vitamines en mineralen binnen.’
Het plezier in koken maakt dat de gedetineerden ook graag feestelijke maaltijden willen bereiden. Voor de komende kerstdagen kunnen er - zoals ieder jaar - weer speciale ingrediënten
worden besteld, bijvoorbeeld kalkoenfilet, garnalen, noten,
krieltjes, spruitjes, stoofperen en ijs.

Stoofpot lamsvlees
Om de creativiteit met koken te stimuleren, organiseerde Cora
een paar jaar geleden met een stagiaire een receptenwedstrijd,
waarbij de gedetineerden alleen gebruik mochten maken van
ingrediënten uit de menulijst en wat er in de gedetineerdenwinkel te bestellen is. De jury was onder de indruk van de creativiteit en betrokkenheid op alle afdelingen. De geselecteerde
recepten werden door de gedetineerden natuurlijk zelf bereid
en daaruit werd een winnaar gekozen: Hollandse friet met
Marokkaanse kip. Alle geselecteerde recepten geven een mooi
beeld van de diversiteit van de maaltijden: Lasagne, Gritie Bana
soep, Aros Bura, Beeftaki Tzatziki, Pasta garnalen, stoofpot lamsvlees, Tortilla.

Er is volgens Cora een discussie bij de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) gaande over de maaltijden en zij hoopt dat
meer PI’s zoals in Zuyder Bosch kunnen gaan koken. Tenslotte
Eetculturen
Cora laat een tekst uit het personeelsblad van Heerhugowaard zegt Cora met een trotse uitdrukking op haar gezicht: ‘Als je
zien, waarin een gedetineerde aan het woord komt over het zelf tegenwoordig over de afdelingen loopt, krijg je trek in eten.’
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(Foto: Bedrijfuit.nl. Bedrijfuit is een initiatief van Verschoor Reizen)

Een dagje kerstmarkt in Aachen

E

en luxe touringcar staat klaar die
door ons afdelingshoofd was gereserveerd. We gaan dit jaar met alle
jongens van de afdeling naar de
kerstmarkt in Aken. Onderweg
overnachten we in een Van der
Valkhotel. Als we het hotel betreden
en door de protectiepoortjes zijn gegaan worden
we getrakteerd op een vijfgangen menu.
Wanneer we in de ochtend door de meegereisde
PIW-ers worden gewekt staat er een kerstontbijt
voor ons in de eetzaal. Om het hotel staat een
peloton van de Landelijke Bijzondere
Bijstandseenheid (LBB) om te zorgen dat we
binnen blijven.
Bij het vertrek vanuit het hotel doen we allemaal
nog een UCtje (urinecontrole) voor we door de
metaaldetector de bus in gaan. De opritten van de

snelweg zijn vrij gegeven zodat we ons spoedig
door het verkeer kunnen verplaatsen.
Wanneer we op de kerstmarkt zijn aangekomen,
lopen we achter elkaar en zeer geboeid te genieten
van de gezellige kerstsfeer. Hier en daar een glühwijntje en al slenterend doen we onze kerstinkopen. Onze afdelingsoudste heeft van het afdelingshoofd een enveloppe gekregen met daarin een pak
geld om kerstdecoratie voor op de afdeling te
kopen. Na een lange dag slenteren over de markt
gaan we na weer een UCtje de bus in.
Op de terugweg moeten we nog even langs de slagersgroothandel omdat ons afdelingshoofd bij
een kennisje wat rollades, kalkoenen en vleeswaren heeft kunnen regelen. En één van onze medegedetineerde is banketbakker en heeft bij zijn baas
wat kerstbroden, kerstkransjes en een paar kerststollen laten klaarleggen.

Bij terugkomst worden we één voor één door het
personeel van het bad gefouilleerd en terug naar
de afdeling gebracht. Voor de PIW-ers is het nog
even zweten om alle inkopen op de afdeling te
krijgen. We gaan allemaal direct achter de deur.
De volgende ochtend gaat de deur open en wordt
er een grijze bak naar binnen geschoven met
daarin een pakje kalkoenfilet, een half brood en
een banaan. Ook een zak weekverstrekking wordt
op mijn bureau gelegd.

S

h.. , het was een droom.
Dromen zijn inderdaad bedrog. Sorry
jongens.
Voor alle medegedetineerden een hele
fijne kerst en een gezond 2021 gewenst .

(Naam bij de redactie bekend)
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Documentaires met als doel adequaat optreden OM aan volk tonen

‘Rechters corrigeren misleidende officier niet’
Arthur van der Biezen
‘s-Hertogenbosch - Geregeld kunnen we op de
televisie of in de krant getuige zijn van stoer
en doortastend politieoptreden gericht op het
bestrijden van de georganiseerde misdaad.
Rennende en zwaarbewapende politieagenten
die een woning doorzoeken, mensen arresteren
of eenheden die op straat een voertuig stoppen
en de inzittenden met veel geweld arresteren.
We zien het steeds vaker in documentaires of in
programma’s die als doel hebben het adequate
justitieoptreden aan het volk te tonen.
Terwijl de advocatuur, in haar uitingen naar de
pers, bijna volledig aan banden is gelegd, is de
tendens dat het openbaar ministerie zich daarentegen steeds meer en steeds openlijker in
een vroeg stadium (terwijl vaak de beperkingen
voor cliënt en diens advocaat nog lopen!) uit

Waar komt die pers of
documentairemaker
ineens vandaan?

omtrent personen en verdenkingen en daarbij
niet schroomt zaken kleurrijk in beeld te
brengen. Terwijl de advocaat maar dient te
zwijgen omtrent publiekelijk geuite aantijgingen jegens zijn cliënt. Wat ik mij dan altijd
afvraag, kijkend naar een dergelijk programma,
is hoe het gesteld is met de privacy van de personen wiens huis en/of bedrijf in beeld komen,
en hoe de als beweerdelijke oplichter gepresenteerde persoon (in het bijvoorbeeld gelijknamige programma), verder door het leven moet
gaan na een dergelijke presentatie. Maar ook de

vraag: wie heeft dit geregeld en in
elkaar gedraaid? Waar komt die
pers
of
documentairemaker
ineens vandaan? Wie heeft hem of
hen op de hoogte gebracht? En kan
dit zomaar?

‘Zwaarwegend belang’

De rechtbank overweegt vervolgens dat alle hier genoemde gegevens persoonsgegevens betreffen
die in het kader van de uitvoering
van de politietaak zijn verkregen
en dat het daarmee ‘politiegegevens’ in de zin van de Wet politie‘Mediacontract
gegevens (Wpg) betreft die niet
De rechtbank Rotterdam heeft
onlangs in een uitspraak helder
Arthur van der Biezen zomaar aan derden verstrekt
mogen worden. Met het verstrekaangegeven wat rechters van een
ken van deze vertrouwelijke perdergelijke ‘publiekelijk schandpaal’
vinden. Tijdens de behandeling van een soonsgegevens aan willekeurige derden (niet
(fraude-) strafzaak voor die rechtbank bleek dat belast met de opsporing) en dus buiten de wet
het openbaar ministerie, in de persoon van de (Wpg) om wordt een inbreuk gemaakt op de
hoofdofficier van justitie van het functioneel persoonlijke levenssfeer van verdachten / perparket, een ‘mediacontract’ had getekend met sonen hetgeen een ernstige schending oplevert
een documentairemaker met als doel één van het in artikel 8 Europees Verdrag voor de
specifieke fraudezaak van nabij te volgen en Rechten van de Mens (EVRM). Verder overwoog
de rechtbank dat de documentairemakers
daarover een programma te maken.
ongeclausuleerd en onbeperkt in de gelegenDe filmploeg werd vervolgens, door het OM, heid waren mee te kijken, terwijl opsporingsuitgenodigd om tijdens doorzoekingen van handelingen werden verricht, waardoor opspodiverse horecagelegenheden te komen meekij- ringsgegevens werden verstrekt op het
ken en alles te doen filmen. De verdediging moment dat zij werden verzameld en dat er
werd van deze hele gang van zaken (aanvanke- zodoende géén afzonderlijke afweging plaatslijk) onwetend gelaten. Eigener beweging liet vond en kon vinden of deze gegevens wel
het OM daarover niets los. De verdediging geschikt waren om te worden versterkt aan
stelde zich terecht op het standpunt dat hier derden en of dat delen wel voldeed aan de eisen
sprake was van een ‘flagrante schending van de van een ‘zwaarwegend belang’ .(Een argument
privacy’ waardoor belangen van hun cliënten waardoor delen met een derde van gegevens binnen
waren geschaad. Standpunt rechtbank: ‘Het de wet (Wpg) toch gerechtvaardigd zou kunnen
laten ‘meelopen’ van de documentairemakers met zijn.)
het politieonderzoek heeft noodzakelijkerwijs meegebracht dat deze bekend werden met informatie uit Ongeoorloofde verstrekkingen
de opsporing in de zaken tegen de verdachten. Uit De rechtbank constateerde dat de officier van
het proces-verbaal van bevindingen van de officier justitie met opzet getracht heeft het bestaan
van justitie moet worden afgeleid dat de documen- van de documentaire, en daarmee de ongeoortairemakers onder andere naam, adres, woonplaats, loofde verstrekkingen van gevoelige persoonsaard van de verdenkingen en herkenbare beelden gegevens, buiten het dossier heeft willen
van de verdachte natuurlijke personen hebben houden. De rechtbank stelt dat uit een bericht
verkregen.’
is gebleken dat de officier het bestaan van de
documentaire geheim wilde houden tot na

afloop van de inhoudelijke zitting. De rechtbank citeert vervolgens de boven water
gekomen berichten: ‘Vrees is dat hij de verdachte
informeert (de) rechterlijke procedure wordt opgebroken. We moeten dus nadenken hoe hiermee om
te gaan.’
‘Wij moeten verdachten informeren, maar indien we
dit doen voor er een vonnis ligt in eerste aanleg, zal
de verdachte het kenbaar maken aan de rechtbank
en dan is de kans groot dat de rechter geen uitspraak doet, maar de zaak zal heropenen voor
nieuw onderzoek. Dan komt er dus geen uitspraak.
Een termijn van één maand ná de uitspraak lijkt ons
redelijk.’

Ernstig verzuim
Vervolgens stelt de rechtbank dat een streven
tot misleiding van de rechtbank en de verdediging door het openbaar ministerie een ernstig
verzuim is. Tevens oordeelt de rechtbank dat
door de officier van justitie de integriteit van
het strafgeding in gevaar is gebracht door te
trachten de verdediging te weerhouden van het
voeren van verweren omtrent de documentaire
en de daarmee ongeoorloofde verstrekking van
persoonsgegevens van hun cliënten. Terwijl het
OM, volgens de rechtbank, dus actief heeft
gepoogd zaken geheim te doen houden, waardoor de verdediging in haar werk en belang
werd geschaad, wordt er aan deze constatering
geen rechtsgevolg verbonden, enkel vanwege
het feit dat deze actieve misleiding uiteindelijk
toch boven tafel is gekomen. Een niet integer
handelend OM wordt niet op de vingers getikt
en wordt op géén enkele wijze gecorrigeerd,
waarmee maar weer eens duidelijk wordt dat in
de hedendaagse rechtspraak het niet veel uitmaakt hoe de overheid met haar opsporingstaak en verregaande bevoegdheden
omgaat.
(Arthur van der Biezen is strafrechtadvocaat in
‘s-Hertogenbosch.)

Rechtbank Rotterdam helder over ‘publieke schandpaal’
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Ze richten zich op bijstand aan verdachten, maar ook aan slachtoffers

Klaartje Freeke en Wikke Monster:
‘Geen trucjes, geen spelletjes,
maar ‘strafrecht van de straat’
Jaap Brandligt
Amsterdam-Noord - Soms kom je op een plek terecht waar je een advocatenkantoor niet verwacht. Geen prestigieus
pand, maar een oud gebouw op een redelijk verlaten industrieterrein in Amsterdam-Noord. Niet de plek die past bij het
beeld dat de buitenwereld heeft van die goedverdienende advocaten. Ik had daar een afspraak met Klaartje Freeke.
Haar partner Wikke Monster schoof ook aan. De aanleiding was een verhaal in weekblad De Groene Amsterdammer
over strafpleiters en ethiek. Ik raakte geboeid door wat beide dames daarin over hun functioneren als advocaat in het
strafrecht zeiden. Freeke zegt bijvoorbeeld dat ze elke strategie voor zichzelf moreel wil kunnen verantwoorden. Ze
heeft niks met types die zich beroepen op hun zwijgrecht. ‘Ik doe daar niet meer aan mee. Ooit in het begin van mijn
praktijk heb ik dat wel gedaan, maar ik kan dat voor mezelf niet verantwoorden.’

Z

owel Freeke als Monster zijn
ooit begonnen bij mooie
Zuidaskantoren zoals Loyens &
Loeff en Stibbe. Maar de mentaliteit waar vanuit ze daar
moesten werken, was niet de
hunne. En dus zijn ze naar hun
manier van omgaan met strafrecht gegaan. Ze
hebben het zelf over ‘strafrecht van de straat’.
Niet die bekende strafrechtelijke trucjes, geen
spelletjes in de rechtszaal. As je weet dat een
verhaal niet klopt dan moet je het niet voor lief
nemen. Wikke Monster vertelt over een jongen
die zijn vriendin vreselijk had toegetakeld. De
neiging van die jongen was alles in het werk te
stellen om zijn onschuld aan te tonen. Dan kun
je beter een ander zoeken, was haar reactie.
Maar als je eerlijk vertelt over je eigen aandeel,
dan ga ik mijn best voor je doen. En met succes.
De jongen werd veroordeeld, maar zonder dat
hij de bajes in moest. Dat doet Monster deugt
en bevestigt haar in de wetenschap dat ‘rechters zich vaak beter verplaatsen in verdachten
die openheid van zaken geven’. Hij kreeg een
coachingstraject opgedragen en had daar baat
bij.
Dat is toch een rode lijn van Freeke en Monster
waar het hun omgaan met het strafrecht
betreft. Natuurlijk, ook voor hen geldt dat ze
verdachten verdedigen. Ook zij maken deel uit
van het systeem. Maar het is soms voor een
cliënt belangrijker om begeleid te worden naar
het nemen van verantwoordelijkheid zodat er
een rechtvaardiger oplossing komt. Daar horen
geen spelletjes bij zoals je te vaak in het strafrecht tegen komt.’
Daarmee hebben we kern van wat Freeke en
Monster willen met hun praktijk wel in beeld.

Ze richten zich op bijstand aan verdachten,
maar ook aan slachtoffers. Beide partijen
moeten om op de bijstand te kunnen rekenen
wel hun eigen rol en verantwoordelijkheid in
een strafzaak of whatever welk conflict willen

Voor Freeke en Monster
geldt dus niet dat een
bekennende verdachte
een verloren zaak is

nemen. Interessant is dat op het oog softe
thema’s als vergeving en verzoening belangrijk
zijn als ze slachtoffers bij staan. Zoals Freeke
zegt: ‘Advocaat ben ik nog steeds en in die rol
sta ik verdachten en slachtoffers bij die gericht
zijn op herstel.

Reflecteren
Voor Freeke en Monster geldt dus niet dat een
bekennende verdachte een verloren zaak is. De
verdachte moet te allen tijde zijn verhaal
kunnen vertellen. Als het even kan – en dat kan
eigenlijk altijd wel – nog voor de uitspraak van
de rechter. Hij wordt daar als mens beter van en
dat is ook een taak van onze rechtspraak. Het
veronderstelt wel ‘dat een cliënt moet kunnen
reflecteren’. Dat vraagt ook wel het een en
ander van de verdachte. Als die alleen wil
zwijgen, dan kunnen Freeke en Monster er niks
mee en zeggen ze inderdaad tegen hem dat hij
beter een andere advocaat kan nemen die wel

bereid is dat spel te
spelen. Voor de verdachte die later de
dader kan blijken te
zijn, heeft openheid
zijn zin omdat
daarmee een weg
Klaartje Freek (links) en Wikke Monster voelden zich niet thuis op de Zuidas.
naar
re-integratie
beter mogelijk wordt.
Want ook in de gevangenis is vaak reflectie Monster hun rol veel ruimer zien dan alleen
vereist.
het bieden van juridische bijstand. ‘We nemen
‘Het is vaak zo dat op het eerste gezicht de de tijd voor een waardevolle intake, we praten
waarden van de cliënt indruisen tegen die van met onze cliënten over wie ze zijn, wat hun
mij. Dat is bijna een sociologisch te verklaren dromen zijn, wat ze kunnen leren van een strafverschijnsel,’ aldus Freeke. ‘Maar ik maak die zaak, en hoe zij er sterker uit kunnen komen’.
dan bespreekbaar. Ik ga samen met hem of haar Een nagesprek na afloop van de zitting hoort er
naar een oplossing zoeken die in de gegeven ook altijd bij. ‘Wij hopen zo onze bijdrage te
omstandigheden de beste is. Natuurlijk zet ik leveren aan een rechtvaardige uitkomst voor
in op vrijspraak voor mijn cliënt. Maar dat ver- onze cliënten. Waar mogelijk in samenspraak
dachten worden vrijgesproken komt niet zo met de officier van justitie, de rechter en als die
vreselijk vaak voor. Er is doorgaans voldoende er is: het slachtoffer.’ Ze verwijzen naar de waarbewijs.’ In die wetenschap zijn er dus betere heidscommissie in Zuid Afrika. Die heeft het
oplossingen dan blindweg voor vrijspraak land daar meer opgeleverd dan wanneer er op
gaan. Daar is de cliënt meer mee gebaat en de vergelding en dus intermenselijke verwijdesamenleving ook.
ring was ingezet.

Bodemloze put
Freeke en Monster zijn niet pessimistisch over
de rollen van rechters en het openbaar ministerie. Rechters zijn vaak echt gericht op het
helpen van verdachten om beter op de poten te
komen. En het openbaar ministerie is – onder
de conditie dat je samen niet in de traditionele
worstelpartij terecht komt – prima in staat om
herstelgericht te werken. Alle partijen in het
strafrechtproces weten dat vergelding als
panacee voor alle kwalen in doorsnee niet
werkt. Dat geeft alleen maar een bodemloze
put. In die aanpak past ook dat Freeke zowel als

Dat beiden niet advocaten sec zijn, moge ook
blijken uit hun activiteit om op de
Parnassusweg in Amsterdam in samenspraak
met Young in Prison twee zittingszalen te ontwerpen die op een humanere manier worden
ingericht dan alle andere zalen. Ze worden in
2021 gebouwd en krijgen wellicht navolging in
Den Haag en Almelo. Dat is over de nauwe
grenzen van het strafrecht heen kijken.
Inspirerend. Zoals daar ook de samenwerking
met de kunstenaar Machteld Aardse is die
tekent hoe rechtvaardigheid eruitziet. Dat
heeft een alleraardigst boekje opgeleverd.

Adverteren in deBonjo
brengt u in de bajes

25

december 2020

Criminologie studenten praten in de PI met gedetineerden

‘We gaan leren over criminologie, en vooral kijken
door de bril van de ander’
Jennifer Doekhie en Joni Reef
Heerhugowaard - ‘Piep’, een melding
dat de studenten uit Leiden, de
‘Outside studenten’ er zijn. Gespannen
gezichten worden door de gangen
van de Penitentiaire Inrichting (PI)
Heerhugowaard geleid. De studenten nemen om en om plaats op de
stoelen in de grote kring die speciaal
voor dit onderwijsprogramma is neergezet. Niet veel later druppelen ook
de studenten uit de PI zelf, de ‘Inside
studenten’, binnen. Na een wervingen selectieproces is een groep van
twintig studenten voor het onderwijsprogramma Inside Out Prison
Exchange gekozen. In een eerdere
introductiebijeenkomst, afzonderlijk
voor de Inside en voor de Outside studenten, maakten we afspraken over
contact, houding en inzet en zetten
we alle neuzen in dezelfde richting:
we zijn allemaal studenten, delicten
en privé doen er in onze werkgroep
niet toe, we gebruiken alleen voornamen. We gaan leren over criminologie, en vooral kijken door de bril van
de ander. Vandaag is de groep voor
het eerst bij elkaar.

achtergrond te spreken, maar juist
door de bril van de ander te leren
kijken. Een Inside student zegt: ‘Je
wordt hier aan het denken gezet over
andere zienswijzen, visies, oplossingen en oordelen.’

Unieke rol

Na een kennismakingsactiviteit met
vragen als ‘wie zou jij wel eens een
dag willen zijn?’ wordt voorzichtig
op de eerste criminologische stellingen gereageerd. We merken als
docenten dat het in het begin nog
aftasten is. Maar de weken die volgen,
vliegen voorbij. Weken waarin heftig
wordt gediscussieerd, verwonderd
naar elkaars standpunt wordt geluisterd, hard wordt gelachen om ‘bajes’
humor, verbinding ontstaat, met
zelfgemaakte cake wordt gepauzeerd,
en hard wordt gewerkt. Elke student
neemt zijn eigen unieke rol in de
werkgroep. Naast reflectieverslagen
wordt in het vak wekelijks gewerkt
aan groepsprojecten en ook aan de
uiteindelijke presentatie van de
resultaten op de slotbijeenkomst. In
een reflectieverslag schrijft de
student over het besproken thema,
en over de ervaring in de les. Welke
Het Inside Out prison uitwisselingsverschillen vielen op? Welke juist
programma is ontstaan in Amerika
niet? Kan je je verplaatsen in de
met als doel om heel simpel vanuit
ander? De voortgang van studenten
een ander perspectief te kijken dan je wordt goed zichtbaar in reflectie vergewend bent, en daar een wijzer
slagen. Keer op keer zijn wij als
mens van te worden. In acht bijeendocenten getrakteerd op inzichtekomsten praten de Outside studenlijke stukken en kritische blikken
ten strafrecht en criminologie met
verweven met eigen ervaringen. Voor
Inside studenten uit de PI over
sommigen was het lezen van teksten,
onderwerpen als ‘de werking van het
strafrechtsysteem, de rol van de
reclassering en theorieën van crimi‘Ik wist niet dat jullie
neel gedrag’. Maar ook over individuelere onderwerpen als identiteit en
zo gewoon waren
vooroordelen. We bespreken literaop de universiteit’
tuur, lezen boekhoofdstukken, rapteksten en krantenartikelen. Wat
vind jij? Is dit hoe jij het ziet? Hoe
zou een Officier van Justitie dit zien? het praten over eigen inzicht en het
En de veroordeelde? Studenten
opschrijven van ervaringen dingen
worden uitgedaagd om niet alleen
die ze niet eerder in hun leven
vanuit hun eigen ervaringen en
hadden gedaan. Zegt een Inside

student: ‘De verslagen waren in het
begin een uitdaging waarin je terugblikt op groepsgesprekken, de
teksten en discussie. Mooi is het om
te zien dat je ook ongelijk kunt
hebben. Ik had nooit gedacht dat het
verslag goed genoeg zou zijn om dit
met een hoog cijfer te beoordelen.’
Een andere Inside student:
‘Eerlijkheidshalve moet ik bekennen
dat onderhand mijn hele bed

universiteit, om studenten daar te
leren over een gevangenisthema, en
anderzijds in de gevangenis, om
gedetineerden te informeren. Alle
groepen selecteerden prachtige
thema’s, en werkten op een eigen
manier samen bij het verzamelen
van informatie. Van ‘Papa in de
gevangenis’ tot ‘Wegwijs in het
onderwijs’, ‘De schijf van vijf -ter voorkoming van detentieschade’ en

uitnodigen. Het was als een echte
diploma-uitreiking; mensen van de
directie, van de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI), en allerlei belangrijke mensen voor de studenten
waren aanwezig. Na vijf vlammende
presentaties klonk daverend applaus.
Elke Inside student mocht een
Outside student toespreken ter
afscheid, en andersom: ‘We hebben
dezelfde humor.’ ‘Je lijkt op mij!’ En
ook: ‘Soms vergat ik helemaal waar
we zaten.’ ‘Ik wist niet dat jullie zo
gewoon waren op de universiteit,’ en
‘ik ben een echte student!’ ‘Mijn
eerste diploma.’ ‘Ik heb me nog nooit
zo’n normaal mens gevoeld.’ ‘Ik wist
niet dat ik dit kon, wat zal ik dit
missen op maandag.

Wereld beter begrijpen

Deelnemende gedetineerden voelden zich ‘echte studenten. Tekening Joni Reef.
bezaaid ligt met teksten, opdrachten,
notities en andere papieren van
Inside Out.

Poster
In kleine groepjes is gewerkt aan het
ontwikkelen van een ‘Infographic’.
Studenten moesten een poster ontwerpen met informatie over één
belangrijk thema, die enerzijds opgehangen kan worden op een

‘Navigeren in faseren’. In de laatste
bijenkomst zijn de echte posters
gemaakt. Er werd getekend, geplakt,
gekleurd, geschreven; creativiteit
kreeg de vrije loop. Na acht weken
studeren was het moment daar. Met
grandioze hulp en ondersteuning
van de PI, werden alle groepen in de
gelegenheid gesteld om hun poster
te presenteren in de slotbijeenkomst.
Elke student mocht één externe gast

Voor de docenten kwam met dit
project een lang gekoesterde wens
uit. Na tien jaar geleden kennis
gemaakt te hebben met soortgelijke
gevangenisonderwijsprojecten in
Amerika, en heel veel bloed zweet en
tranen om dit onderwijs tot stand te
laten komen, stonden we in 2020 eindelijk voor onze eigen Inside Out
werkgroep. Dit was ons niet gelukt
zonder onze Universiteit Leiden, DJI,
en veel mensen in PI
Heerhugowaard. En zeker niet
zonder al die gemotiveerde studenten. We zijn bezig met een nieuwe
editie, die we hopen in 2021 te
draaien. Want één ding weten we
heel zeker: als je moeite neemt om
door de bril van de ander te kijken, je
vooroordelen te heroverwegen, en je
te verdiepen in de motivatie van
anderen, begrijp je de wereld beter.
Je zal een zuivere rechter, beleidmaker of advocaat worden. En een gedetineerde die zijn eigen kracht beter
kent en die doelmatiger weet te activeren. Daar staan en gaan we voor.
(Jennifer Doekhie en Joni Reef zijn van
het Instituut voor Strafrecht en
Criminologie, Faculteit
Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden)
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Bemiddeling op maat op
elk moment
Bedel Bayrak

gespreken redelijk snel tot stand komen, kan
in andere gevallen het soms wel een jaar of
langer duren, voordat er daadwerkelijk een
ontmoeting of gesprek plaatsvindt tussen
betrokkenen. Het gaat immers om persoonlijke en traumatische gebeurtenissen, zoals
incest, misbruik of mishandeling.’

Utrecht – Ze omschrijft een incestzaak waarbij
het achttien maanden duurde voordat de
dochter met haar vader samenkomen. Pas
nadat een reeks individuele gesprekken met
het slachtoffer en andere betrokkenen en
goed was voorbereid welke vragen er gesteld
zouden worden, kwamen dochter en vader
bijeen. ‘Dergelijke lange trajecten zijn gelukkig wel uitzonderingen,’ zegt Désirée Dijk, een
van de ervaren bemiddelaars van Perspectief
Herstelbemiddeling.

D

eze club aan de Moeder
Teresalaan in Utrecht
begeleidt contacten
tussen betrokkenen na
een ingrijpende gebeurtenis. Bijvoorbeeld een misdrijf, een verkeersongeval
maar ook bij een medisch incident en daarbij
gaat het om de daders, slachtoffers en eventuele getuigen. Daarbij is alles gericht op
stappen in de richting van herstel van de
betrekkingen.
En dat gaat niet zomaar. Dijk: ‘Het is maatwerk
en elke stap wordt zorgvuldig begeleid door
één van de ruim twintig bemiddelaars. Die
werken verspreid over het land voor
Perspectief. Wie zich aanmeldt en zeker weet
dat de andere partij er ook voor openstaat, kan
rekenen op hulp van een bemiddelaar. Die
gaat dan met de deelnemers onderzoeken of
partijen bijeengebracht kunnen worden, hoe

Impact
De bemiddeling is op maat en kan op elk
moment plaatsvinden, ook voor wie in detentie zit. De deelnemers bepalen zelf, in overleg
met de bemiddelaar, wat er in de bemiddeling
aan bod komt. ‘Het overgrote deel bestaat uit
mensen die graag hun acties willen toelichten
Désirée Dijk: ‘Lange trajecten zijn gelukkig uitzondering.’
een ‘bemiddeld contact’ tot stand kan komen.
Daarbij gaat het niet per se om een ontmoeting of een gesprek.’

Pendelbemiddeling
Afhankelijk van de behoefte en bereidheid van
de deelnemers kan ook een pendelbemiddeling worden ingezet. De bemiddelaar is dan
het ‘doorgeefluik’ dat vragen en reacties over
en weer uitwisselt. Een groepsgesprek kan
natuurlijk ook of een briefwisseling.
Désirée Dijk: ‘Hoe herstelbemiddeling er
uitziet is volkomen afhankelijk van de individuele omstandigheden en de wensen van de
deelnemers. Wie wil er wat en hoe dat dan te
bereiken, daar gaat het om. Waar sommige

De bemiddelaar is dan
het ‘doorgeefluik’ dat
vragen en reacties over
en weer uitwisselt.

of juist met prangende vragen zitten’, zegt
Dijk. ‘Een gesprek met ‘de ander’ draagt bij aan
verwerking en herstel. Voor sommigen is het
de behoefte om hun excuses aan te bieden of
juist erkenning voor de geleden pijn te
krijgen. Weer anderen willen een trauma

Hogere maximumstraf doodslag markeert
behoefte aan vergelding
Van onze redactie
Den Haag - Minister Ferd Grapperhaus
van Justitie heeft onlangs een conceptwet naar de Tweede Kamer
gestuurd om de maximumstraf voor
doodslag te verhogen van 15 naar
25 jaar. Dat komt doordat de minister vindt dat de huidige straf niet
voldoet aan de ernst van het misdrijf. Hij beroept zich op signalen uit
de rechterlijke macht, het openbaar
ministerie en de samenleving.
Nu zijn behalve in de zaak van de
doodgeschoten Humeyra geen uitspraken van rechters bekend die
behoefte hebben aan deze verhoging. Twee jaar geleden werd het
16-jarige meisje op een school in
Rotterdam doodgeschoten. En in die
zaak ging kreeg de dader 14 jaar cel
en tbs. De rechtbank vond toen
inderdaad dat het verschil tussen
doodslag (15 jaar) en moord (30 jaar
of levenslang) wel erg groot was.
Maar dat is de enige zaak waarin
rechters die discrepantie

verwerken, of juist hun angst(en) of schaamte
onder ogen zien. Hoewel helaas niet alle verzoeken leiden tot een succesvol contact, is het
initiatief om ermee aan de slag te gaan al de
eerste stap richting van verwerking en herstel.
Eenvoudig gezegd, de confrontatie aangaan
met dat wat een aanzienlijke impact op het
leven heeft gehad en met ondersteuning en
begeleiding van gedreven deskundigen die
impact een plaats te geven,’ aldus Désirée Dijk

‘Knoop’
Op de eigen website geeft Perspectief het
mooi weer met een filmpje van twee mensen
van wie het leven door een incident of gebeurtenis ongewild met elkaar verknoopt is.
Herstelbemiddeling is erop gericht om stap
voor stap die ‘knoop’ te ontwarren, zodat
beide partijen verder kunnen op hun eigen
weg. Kortom: bemiddeling is er niet alleen
voor het slachtoffer of voor de dader. Zoals
Désirée Dijk het zo mooi verwoordt: ‘Het is
meerzijdig partijdig, in het belang van álle
betrokken partijen.’
Wie interesse heeft, kan ongeacht de verblijfssituatie (in detentie of vrij), de rol van slachtoffer, dader of getuige of hoe recent het incident heeft plaatsgevonden, altijd contact
opnemen met Perspectief Herstelbemiddeling
en natuurlijk via Bonjo.
(www.perspectiefherstelbemiddeling.nl
030-234 0045)

‘Hoe krijg ik bezoek van
een vrijwilliger?’
Van de redactie

uitspraken.
Zorgwekkend is dat de balans tussen
strafdoelen zo is doorgeslagen naar
vergelding. In die zin sluit
Grapperhaus wel aan bij de druk uit
de maatschappij om strenger te
straffen. In een land dat toch al tot
de strengst straffende landen
behoort. Masterstudent aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam, Blanca
de Leeuw, duidt dit in haar opiniestuk in de Volkskrant aan als een
oerdrift. En ze heeft gelijk. We zien
dat in de gevangenissen door versobering en bezuinigingen de aandacht voor andere strafdoelen dan
vergelding is afgenomen.

Stem van het volk
Ze maakt ook een aardige berekening waar wellicht te weinigen zich
rekenschap van geven. Dat doet ze
in samenhang met de veranderde
regelgeving voor voorwaardelijke
invrijheidsstelling. Wie eerder 15
jaar kreeg (zonder tbs, want dan

wordt alles anders) kwam na 10 jaar
buiten, voorwaardelijk, maar toch.
Dat wordt straks na 25 jaar na 23 jaar.
Dat is een waarlijk niet geringe verhoging. Dat het om het toegeven
aan maatschappelijke repressiedruk
gaat, wordt duidelijker als we kijken
naar de keren dat rechters die maximumstraf van 15 jaar opleggen. En
dat het openbaar ministerie die
maar zelden eist. Er is dus eigenlijk
geen enkel ander argument dan dat
de vox populi, de stem van het volk,
dit voorstel van de minister heeft
veroorzaakt. Een typisch staaltje
gelegenheidswetgeving die overigens door de ruimte die rechters
hebben om niet de maximumstraf
op te leggen, maar door maatwerk te
leveren, zal worden gecorrigeerd.
We weten het: vergelding is een
strafdoel. Maar re-integratie en resocialisatie zijn dat ook. En dat
vergeet onze minister in dit
voorstel.

Amsterdam - Hoe gaat dat in zijn werk? Bezoek van een vrijwilliger? En dan
wel een van Bonjo, de belangenorganisatie voor gedetineerden en ex-gedetineerden. Eigenlijk heel simpel. Gratis bellen met 0800 3334446.
Of –indien op een plek waar internet is, bijvoorbeeld in een RIC – mailen
met een van de bij Bonjo aangesloten organisaties. Voor wie met Bonjo
belt, wordt vanuit het Bonjo-kantoor contact gezocht met een vrijwilliger
of een van de aangesloten organisaties. Die zoeken dan een vrijwilliger die
bij past.
In een aantal PI’s is de gewoonte gegroeid dat het zoeken naar een bezoekvrijwilliger gaat via de geestelijke verzorging. Dat kan, maar dan is Bonjo
uit beeld doordat de geestelijke verzorgers altijd – behalve de humanist –
verbonden zijn met een vrijwilligersorganisatie die relaties heeft met een
kerk. Wie dat niet wil, zoekt gewoon contact met 0800 3334446, het gratis
Bonjo-nummer. Hulp volgt dan vanzelf.

BEL BONJO GRATIS!
0800 3334446
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(Foto: pxhere.com)

André vertelt zijn verhaal aan Jaap Brandligt

Eigenlijk allemaal kommer en kwel
Amsterdam - We weten allemaal dat het dikwijls razend ingewikkeld is om na een detentieperiode of na een tijdje in de tbs
een plek te hebben waar je wonen kunt. Er zijn vaak geen
woningen. Het gesprek met Pieter Hilhorst elders in deze krant
(pagina 18), laat zien dat er wel pogingen gedaan worden, maar
dan toch veelal redelijk machteloze. En dat beleid op landelijk
niveau niet altijd en soms helemaal niet van toepassing is op
het leven van een dakloze in een stad. En dat door gebrek aan
binding met een stad je wel in een stad kunt verblijven, maar
daar verstoken bent van alles of nog wat. Dat is het geval met
André. We spraken met hem bij de MDHG. De belangenorganisatie voor drugsgebruikers, een bij Bonjo aangesloten organisatie. André verblijft in Amsterdam. Hij kwam daar terecht nadat
hij in De Kijvelanden in Spijkenisse had gezeten. Hij had ook in
Vught gezeten. ‘Ik stond met lege handen op de parkeerplaats
in Vught. Ik was blij om weer buiten te zijn, maar ik had verder
geen plek om te zijn, had uiteraard ook geen geld om iets van
mijn leven te kunnen maken.’ Maar ‘ze hadden me begeleid
wonen beloofd als ik buiten kwam. Dat is er nooit van
gekomen’.

Op bestelling jatten
André is een brabo. In Brabant woonde zijn neef. Daar kon hij
wel voor even slapen. Maar dat was in de wereld van drugs en
criminaliteit waar hij niet in terug wilde vallen. Min of meer bij

terug wil naar de gemeente waar hij vandaan komt, dan zeggen
ze daar dat hij meer kans heeft in Amsterdam. Toch weer zo’n
typische kastje-muur-situatie. En ja, er gaat van alles mis met
hem. En, neen dat is niet altijd de schuld van de instanties. Maar
de bureaucratie is wel ongenadig. Zo was hem een voorschot
beloofd. Daartoe heeft hij papieren ingeleverd. Zijn moeder
schoot het voor, maar dat is nooit gekomen. Zijn boosheid dat
instanties vooral naar elkaar verwijzen, is begrijpelijk. Hij heeft
geen enkel zicht op hoe het allemaal verder gaat. Recent is hem
weer beloofd dat hij in een begeleid wonen traject zou komen,
maar ‘ook daar ben ik uitgegooid’. ‘Ik voel me genaaid door de
instanties’. Bij de MDHG doen ze tenminste wat voor me, hoor
ik hem zeggen. Op dit moment zit hij in Rotterdam bij het
Leger des Heils in de daklozenopvang. ‘Ik verveel me dood. Daar
in Rotterdam’.
Kijkend naar deze casus, is het toch eigenlijk allemaal kommer
en kwel. Dat ligt niet alleen aan de instanties. Het ligt vast ook
aan André. Maar de bureaucratie werkt niet echt mee voor dit
soort randfiguren in duplo. Op de vraag hoe je iemand uit de
Kastje-muurtje-situatie
criminaliteit houdt, is dit niet echt het goede antwoord. En zo
De stand-van-zaken nu is niet rooskleurig. André is nu twee en
zijn er inderdaad te veel, dit soort ingewikkelde figuren. Het
een half jaar in Amsterdam. Sinds een half jaar slaapt hij op
straat. Als hij iets aan zijn gebruik wil doen, kan hij niet opgeno- gaat (niet) goed, tot ze weer in de bajes komen. De wereld is
soms ongenadig.
men worden, want dakloos. Wanneer hij binnen in de opvang
wil slapen, mag hij daar niet in, want geen regiobinding. Als hij
toeval kwam hij in Amsterdam terecht. Maar ook daar geen
woning. Slapen in het centraal station daar. Af en toe wat
kleding op bestelling jatten. Dat was het wel.
Het was koud. André meldde zich bij de winteropvang. Dat
vonden ze prima, maar hij moest zich dan eerst bij de sociale
dienst melden. Daar vertelden ze hem dat hij binding met de
stad moest hebben. Maar hij mocht voorlopig in Amsterdam
blijven. Hij kreeg een uitkering en kon bij de winteropvang
terecht. Dat is geen wonen, want je moet ’s morgens vroeg naar
buiten. Tot zover gaat er eigenlijk niet zo veel mis. André kreeg
een kamer via de hulpverlening en ook nog werk, bij de vuilnisdienst. Maar eenmaal een gebruiker vaak weer een gebruiker.
En gebruiken kost geld. ‘Als ik mijn salaris kreeg, dan hield ik na
het afbetalen van mijn drugsschulden bijna niets over.’ Toen
ging zijn vader dood. Het werk stokte. Hij raakte zijn kamer
kwijt, want geen geld meer. Een niet ongewoon pad dat drugsgebruikers lopen.
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Veel politiemensen vinden afschrikking en vergelding belangrijke strafdoelen

Promovendus Jelle Kort: ‘Onvrede onder politiemensen over
beslissingen van officieren van justitie en rechters zorgelijk’
Jaap Brandligt
De opvattingen en het gedrag van de politie liggen onder een
vergrootglas. We hebben Mitch Henriquez gehad die overleden
is na mishandeling door twee politieagenten, we hebben etnisch
profileren, we kennen uit de VS veel voorbeelden van politiegeweld. In Duitsland is behoorlijk gedoe over het extreemrechtse
gedrag van politiemensen en het daarmee verbonden imago van
de politie. Zo zijn er nog wel meer kwesties. Kijk ook naar WitRusland. Afijn. Zo is er nogal wat. En dat terwijl de politie een
belangrijke spil is in de democratische rechtsstaat. Dus toen Jelle
Kort promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op
onder meer de opvattingen van politiemensen op de strafrechtspleging in Nederland, was dat een signaal hem te bevragen over
zijn proefschrift. En waarom Jelle Kort als bestuurskundige juist
dit onderwerp uit het strafrecht is gaan onderzoeken.
‘Bij mijn afstuderen specialiseerde ik me in veiligheidsvraagstukken, met speciale aandacht voor de politie. Bij mijn eerste
onderzoek op de universiteit ging ik op die voet verder met een
onderzoek naar onvrede met het strafrechtsysteem onder politiemensen. Zij bleken bijzonder kritisch te zijn over beslissingen van officieren van justitie en rechters, waarbij duidelijk
naar voren kwam dat politiemensen er veel waarde aan hechten
dat het strafrecht daadwerkelijk, snel en fors optreedt. De kant
van de rechtsbescherming van het straf (proces)recht zien ze
veel minder.’
Een belangrijk probleem dat u noemt is de gebrekkige relatie
tussen enerzijds politie en anderzijds OM en rechters. Hoe is dat
mogelijk en wat hebt u erover ontdekt? Heeft u ook een idee hoe
dat verder moet?
‘De onvrede onder politiemensen over de beslissingen die officieren van justitie en rechters nemen is best zorgelijk. Het risico
bestaat dat ze cynisch worden; hun werk deels laten liggen en
ook op andere manieren op zoek gaan naar oplossingen die ze
zelf rechtvaardig achten, bijvoorbeeld door geweld te gebruiken. Om te voorkomen dat het verder die kant op gaat zou ik
het verstandig vinden als er meer wordt geïnvesteerd in de
relatie tussen politie en rechterlijke macht. Het is van belang
dat politiemensen beter begrijpen hoe leden van de rechterlijke
macht over voorlopige hechtenis en strafzaken nadenken. En
tegelijkertijd is het ook goed als de drie groepen onderling van
elkaar weten hoe ze denken. Zo zijn rechters vermoedelijk ook
beter in staat om kritische vragen te stellen over de strafdossiers
die aan hen worden voorgelegd, als ze de denkwereld van
politie en Openbaar Ministerie (OM) beter leren kennen.’
Jelle Kort: ‘De beroepsgroepen moeten meer praten met elkaar
en ieder voor zich. Maar ook in het dagelijkse werk in het strafrechtsysteem verdient een goed gesprek meer tijd en aandacht.
Politiemensen krijgen geen terugkoppeling over zaken waaraan
ze hebben gewerkt, vooral niet in kleinere zaken. Daarbij zijn
bij het OM de verantwoordelijkheden in het werken aan een
zaak behoorlijk versplinterd geraakt en wordt hoge werkdruk
ervaren. Zo is een officier van justitie in de praktijk meestal nauwelijks betrokken bij de voorlopige hechtenis van een verdachte. Met de verdachte vindt zelden een gesprek plaats. Dat
zijn factoren die het begrip van waar het allemaal toe dient niet
ten goede komen. Wie snapt het nog echt, ook in menselijk
opzicht?’
Het voornaamste thema is toch dat politiemensen zich niet zo
kunnen vinden in veel van wat de rechtbanken beslissen. Maar
ook over het OM zijn ze vaak niet erg tevreden. Welke verklaring
heeft u voor het bestaan van die (voor)oordelen?
Kort: ‘Voor een deel gaat het om vooroordelen inderdaad, veel
politiemensen blijken helemaal niet zoveel zicht te hebben op
de manier waarop zaken die ze behandelen aflopen. Maar een
enkel voorbeeld waarin het strafrechtsysteem het echt niet
goed heeft gedaan, versterkt het negatieve beeld dat politiemensen zich van het strafrecht vormen. Lange doorlooptijden
kunnen daar bijvoorbeeld voor zorgen en dat is begrijpelijk.
Maar soms is er ook onbegrip over de juridische regels die
gelden, dat geldt bij voorlopige hechtenis bijvoorbeeld. Een
meer algemene oorzaak van de ontevredenheid ligt in de praktische oplossingen die politiemensen van het strafrecht verwachten. Deze zomer kreeg dat ruim aandacht in de media toen

politiemensen vonden dat het strafrecht weer eens niet leverde.
In de Utrechtse wijk Kanaleneiland was het dagenlang onrustig
en werden in vijf dagen tijd ruim twintig relschoppers opgepakt door de politie, die tot diep in de nacht op straat moest
blijven. De NRC vermeldde destijds dat veel agenten zeiden niet
te begrijpen dat aangehouden jongeren meestal al binnen een
dag weer op straat stonden. ‘Het bekogelen met stenen kun je
ook zien als poging tot doodslag,’ zei een agent. ‘Degenen die
voor de meeste problemen zorgen staan bij ons gewoon via
cameratoezicht op beelden. We kennen die gasten uit onze wijk
en we zouden ze ’s ochtends van hun bed kunnen lichten. In
plaats daarvan moeten we ’s nachts achter ze aan rennen,’ zo
werd een politieman uit de wijk geciteerd, kennelijk gefrustreerd over de manier waarop de situatie binnen het strafrechtelijk systeem werd beoordeeld.’
U laat de advocatuur in uw verhaal vooral buiten beschouwing.
Hebt u er niet naar gevraagd? Mijn idee is dat politiemensen
nog kritischer over advocaten denken dan over de andere
spelers. Ze staan in de ogen van de politiemensen wel zo’n beetje
buiten de werkelijkheid, vermoed ik.
Jelle Kort: ‘Er is de laatste tijd veel aandacht voor de ethiek van
de strafadvocatuur. Tijdens de interviews die ik heb gehouden
werden hier ook kritische opmerkingen over gemaakt, maar het
onderzoek ging niet over advocaten, maar over het feitelijke
functioneren van het strafrecht. Advocaten hebben daar enige
invloed op, maar de beslissingen worden niet door hen
genomen. Politiemensen gingen hier dan ook niet uitgebreid
op in. Wel kwam naar voren dat de invoering van de verplichte
aanwezigheid van een raadsman bij het politieverhoor veel
extra opsporingswerk oplevert doordat minder verdachten
bekennen. In de ogen van veel politiemensen is dat extra werk
zonde van de tijd.’
U zegt in hoofdstuk 1 dat het u vooral gaat om de waarden die
de verschillende instanties uitdragen of voorleven. Wat kunt u
daar meer over zeggen?
Kort: ‘Er was weinig bekend over de wijze waarop de belangrijkste spelers binnen het systeem zelf denken over de wijze waarop
dat werkt en zou moeten werken. Maar dat is wel heel belangrijk, want je zit ernaast als je denkt dat juridische kaders er wel
voor zorgen dat het systeem rechtvaardig functioneert. Regels
moeten geïnterpreteerd worden en met door strafrechtelijk
genomen beslissingen worden bepaalde doelen beoogd door
officieren en rechters. Daardoor is niet alleen de structuur, maar
ook de cultuur in het strafrechtelijk systeem op de uiteindelijke
uitkomsten van invloed. En is het nuttig om die cultuur te
bestuderen. Dat heb ik gedaan door in kaart te brengen hoe
politiemensen, officieren van justitie en rechters over het strafrecht nadenken.’
In het strafrecht is sprake van steeds zwaardere straffen. Toch
vinden politiemensen dat het meer en meer moet zijn. Een discrepantie. Oogkleppen?
‘Hoewel uit het onderzoek blijkt dat politiemensen in een deel
van de gevallen weinig zicht hebben op uitkomsten in het strafrecht en waarschijnlijk afgaan op rondzingende verhalen bij
hun meningsvorming, hebben ze toch geen oogkleppen op. De
meeste politiemensen vinden namelijk andere dingen belangrijk in het strafrecht dan officieren van justitie en vooral rechters. Ze willen meer voorlopige hechtenis en hogere straffen en
zijn daarbij niet zozeer gericht op resocialisatie van de gestrafte.
Veel politiemensen vinden bijvoorbeeld afschrikking en vergelding belangrijke strafdoelen.
Is het echt waar dat uit uw onderzoek de facto blijkt dat politiemensen geen geloof hechten aan re-socialisatie en re-integratie
van gedetineerden? Als dat zo is, wat is dan de cultuur van het
politieapparaat? Je ziet het bij de brandweer, je ziet het in bijvoorbeeld de VS bij de politie. Zijn dat zorgwekkende trekjes?
Nee, zo zou ik het niet willen zeggen, al is er wel reden tot zorg.
Allereerst moet je bedenken dat politiemensen er niet allemaal
hetzelfde over denken, net zomin overigens als officieren van
justitie en rechters. Veel politiemensen hebben weinig vertrouwen (meer) in mogelijkheden tot positieve gedragsbeïnvloeding. Zij vinden het vooral belangrijk dat het strafrecht delinquenten vastzet en hen via straffen duidelijk maakt dat de
samenleving niet accepteert wat ze doen. Een minderheid
onder de politiemensen ziet vooral de schaduwkant van een

harde strafrechtelijke aanpak. Deze politiemensen vinden dat
door strafrechtelijke interventies op het ogenblik te weinig verandert aan crimineel gedrag en zien vooral heil in wonen, werk,
zorg en goede begeleiding.
In het algemeen houdt het feit dat veel politiemensen maar
weinig vertrouwen hebben in het strafrecht risico’s in. Ze
kunnen uiteindelijk vervreemd raken van het recht. Ook hun
perspectief op langere termijn op delinquenten kunnen ze verliezen. Dit zien we in de VS inderdaad wel gebeuren en ook iets
dichterbij huis wel, in de banlieues van Parijs bijvoorbeeld. Daar
hebben recht en rechtvaardigheid bij een deel van de politiemensen echt plaatsgemaakt voor een op geweld gerichte politiecultuur. Uit onvrede met strafrechtelijke reacties kunnen ook
Nederlandse politiemensen in de toekomst vaker hun toevlucht
zoeken in een ruime toepassing van bevoegdheden, een agressieve bejegening van burgers en (overmatig) geweld. Volgens
mij is er dan ook alle reden om gevoelens van onvrede aandacht
te geven en niet de kans te geven zich als een veenbrand verder
onder de oppervlakte te verspreiden.
U noemt dat er onder officieren van justitie en rechters ook verschillende opvattingen over het strafrecht bestaan. Hoe vreemd
is dat?
Ik vind dat niet vreemd, want in het strafrecht staan morele
vragen centraal en daar denken mensen verschillend over. En
dat zien we tot op zekere hoogte ook terug bij deze bijzondere
beroepsgroepen. Maar er is wel aanleiding voor magistraten om
hun verschillen van opvatting vaker onderling aan de orde te
stellen. Zo is een belangrijke uitkomst van mijn onderzoek dat
onder officieren en rechters verschillende opvattingen bestaan
over de toepassing van voorlopige hechtenis en de beoordeling
van bewijs. Er zijn magistraten die menen dat soms soepel moet
worden omgegaan met juridische kaders. Er zijn ook magistraten die vinden dat hun collega’s soms te voorzichtig omgaan
met de bewijsbeoordeling. Je kan je afvragen of dit past bij het
traditionele beeld dat ‘het uniform’ de criminaliteit bestrijdt en
dat ‘de toga’ staat voor recht en rechtsbescherming: in de drie
onderzochte groepen zie je deels overeenkomstige opvattingen.
En ook dat is niet heel vreemd, maar wel iets dat meer onder
ogen moet worden gezien.
Ik merk dat er bij lieden die uit hun huis weggehaald worden –
nogal eens grote woede over het optreden van de politie bestaat.
Veilig Thuis heeft daar smakelijke verhalen over. En ook de
Kinderombudsvrouw. Een ex-medewerker van mij – ervaringsdeskundige – was zo gefrustreerd dat als ze langs een politiebureau kwam, dat ze dan overstak. Bestaat er op de politiewerkvloer – niet in de top – begrip en is er besef van dit effect?
Ik beperk me hier graag tot mijn eigen onderzoek. Op basis
daarvan heb ik de indruk dat politiemensen maar zelden echt
cynisch zijn geworden en dingen doen die we met zijn allen
niet willen. Daarbij zien ze volgens mij vaak ook heel goed in
hoe ingrijpend politieoptreden kan zijn, dat het niet vanzelf
spreekt en aan regels gebonden is. Maar als je kijkt naar hun
opvattingen over het strafrechtelijk systeem spreekt het
evenmin vanzelf dat het allemaal zo blijft. Zo is het belangrijk
dat ze blijven uitgaan van procedurele rechtvaardigheid en dat
het ideaal van positieve gedragsbeïnvloeding een rol blijft
spelen bij ze. Het ideaal is uiteindelijk dat de politie op een
humane en toekomstgerichte manier omgaat met iedereen
(Uitgeverij Wolters Kluwer. Jelle Kort: Proefschrift Politiemensen, officieren en rechters over strafrecht.)

Jelle Kort onderzocht opvattingen politie over strafrechtspleging.
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De AOW- kwestie:
Staaltje van onrecht
vaardigheid en
onrechtmatigheid
Den Haag - Het is geen nieuw onderwerp. Het heeft eerder op de agenda gestaan. Ex-gedetineerde Paul Quekel stuurde ons een mail door die
hij naar officier van justitie Disa Jironet van het Openbaar Ministerie
heeft gestuurd. Het betreft een oude zaak die nog steeds actueel is.
Het gaat over het afpakken van de AOW van gedetineerden. Het was
destijds Ahmed Aboutaleb die als PvdA-staatssecretaris ouderen boven
de 65 die in detentie zitten hun recht op AOW afpakte. Dat ondanks
een negatief advies van de Raad van State. Quekel wijst erop dat deze
Aboutaleb-wet nadelig is voor personen – zoals hij – die onder de oude
wet vielen. Hun recht werd ontzegd waarop ze volgens de oude wet
wel konden rekenen. Een typisch staaltje verworven rechten waar hij
47 jaar voor had ingelegd door alle premies te betalen. Hij is daardoor
zo’n 100.000 euro misgelopen. Een typisch staaltje onrechtvaardigheid
en zelfs onrechtmatigheid. Dat geldt nog steeds, want wie nu naar binnen gaat en altijd zijn premies betaald heeft, raakt zijn AOW nog steeds
kwijt.

Machteld Busz op locatie in Mombasa Kenia

Tienduizenden mensen wereldwijd in de goot door nieuw Nederlands beleid

Na vrijlating staan mensen met lege handen en
een dik stempel op het voorhoofd
Machteld Bosz
Amsterdam - De Nederlandse overheid stopt na
2020 met de financiering van harm reduction in
het buitenland. De term harm reduction klinkt
misschien ouderwets, maar deze aanpak werkt
nog steeds ongekend goed om de gezondheid
van vooral harddruggebruikers te verbeteren.
Harm reduction heeft haar wortels in de jaren
’90. Toen worstelde Nederland met een grote
groep heroïnegebruikers die behoorlijk wat
overlast gaf en die in en uit de bajes draaide.

G

om druggebruik zonder moreel oordeel te
benaderen. De ‘harm reduction’ aanpak werd
geboren en bleek ook nog eens buitengewoon
kosteneffectief.
Nederland promoot sinds die tijd deze aanpak
ook in andere landen. Maar dat gaat per
januari 2021 stoppen. En dat heeft grote gevolgen, ook voor gevangenen. Een paar feiten uit
een recent rapport Global State of Harm
Reduction, 2020: Van alle mensen die wereldwijd vastzitten voor een drugsdelict gaat het in
de helft van de gevallen om het gebruik en
bezit van cannabis. En 61 procent van de
mensen die wereldwijd vastzitten voor een
drugsdelict hadden alleen drugs in hun bezit
voor persoonlijk gebruik.

eleidelijk verschoof het
Nederlandse beleid van
straffen en opsluiten naar
het bieden van goede zorg.
Revolutionair. Er werden
schone spuiten uitgedeeld,
gratis methadon verstrekt, Infectieziekten
gebruikersruimten geopend en vaste slaapHet gevolg: overvolle gevangenissen en een
plekken aangeboden. Het bleek goed te werken heleboel jonge mensen die buitenproportie

gestraft worden voor hun druggebruik. In die
overvolle gevangenissen is de hygiëne slecht
en is er nauwelijks zorg. Mensen die drugs
gebruiken delen hun drugs en materiaal dat
naar binnengesmokkeld wordt of binnen de
muren wordt gemaakt. Er zijn geen schone
naalden of condooms verkrijgbaar.
Gevangenen in landen in Zuidoost-Azië,
Centraal-Azië, Latijns- Amerika en Afrika lopen
hierdoor makkelijk infectieziekten als hiv/aids
en hepatitis C op. Een derde van alle
gevangenen in de wereld heeft ten minste een
keer drugs gebruikt binnen de gevangenis
muren en spuiten om drugs te injecteren
worden binnen de gevangenis gemiddeld
honderd keer hergebruikt. En dan hebben we
het nog niet over de behandeling die veel
gevangen krijgen: cold turkey afkicken in een
isoleercel, mishandeling, geen toegang tot een
advocaat, eindeloos in voorarrest zitten of het

ontzeggen van de methadonbehandeling.
Na vrijlating staan mensen met lege handen,
hebben zij een dik stempel op hun voorhoofd
en is er geen hulp om je leven weer wat op de
rit te krijgen.
De Nederlandse aanpak in gevangenissen is
zeker niet perfect. En lege handen en een
stempel op je voorhoofd nadat je vrijkomt heb
je hier ook. Maar voor het roken van een jointje
kom je niet in de gevangenis. En een tweede
kans na een eerste misstap krijg je vaak ook.
Harm reduction – binnen en buiten de
gevangenis - is in veel landen geen luxe, maar
een kwestie van leven of dood. Nederland
speelde een belangrijke rol in de promotie van
humaan gevangenisbeleid, harm reduction en
goede zorg binnen de gevangenismuren.
Tot nu.
(Informatie: www.harmreduction.nl.)
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Hoge Raad gaat waarschijnlijk in januari knoop doorhakken.

Het blijft maar dooretteren
met dat 'levenslang'
Van de redactie
Den Haag - De voorzieningenrechter in Den Haag heeft onlangs opnieuw gevonden dat het gratieverzoek van een
levenslang gestrafte onrechtmatig door de minister afgewezen is. Het ging nu om C. die in 2015 zijn gratieverzoek
indiende. De minister wees dat op begin juli af. De voorzieningenrechter vindt de afwijzing onvoldoende daadkrachtig en onvoldoende gemotiveerd. De minister moet zijn beslissing binnen twee manden herroepen. Hij moet – als hij
het opnieuw gaat afwijzen – andere argumenten aanvoeren.

W

e hebben
dezelfde draaikolk ook beleefd
in de zaak Y. De
minister vindt
dat vergelding nog steeds een strafdoel is dat afwijzing rechtvaardigt
waarbij de gratierechter vindt dat
deze argumentatie de voortzetting
van de straf niet legitimeert. Ja, het
Openbaar Ministerie (OM) is tegen
de gratie, maar het oordeel van de
rechter is leidend en niet dat van het
OM. Het Pieter Baan Centrum ziet
ook geen risico in het geven van
gratie. De minister gaat daaraan
voorbij.

Niet valide
Boeiend in het betoog van de voorzieningenrechter is de stelling dat
het verweer van de staat dat het niet

mogelijk zou zijn de minister te
bevelen, niet valide is doordat de
wetsgeschiedenis van de gratiewet
aangeeft dat een gratieverzoek kan
worden getoetst door de voorzienin-

Maar dat neemt
de minister wel
macht uit handen

genrechter. Die toetsing zou nutteloos zijn als een herroeping van een
gratiebeslissing niet mogelijk zou
zijn. Het is voer voor het justitieapparaat, deze zaak en de vorige. Want
het Hof in Den Haag heeft in

november 2019 gevonden dat de
rechter niet op de stoel van de minister mag zitten. Dat zou niet passen
bij het gratie-instrument. Dat
oordeel ligt nu ter toetsing bij de
Hoge Raad die waarschijnlijk in
januari de knoop zal doorhakken.
Opvallend is dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad inmiddels
adviseerde de zaak naar een ander
hof te verwijzen.

Pieter Baancentrum vindt dat betrokkene gratie moet krijgen.
(Foto Paul Grijpma)

Belangrijke voorzet
Het gedoe rond levenslang blijft
maar dooretteren. Dat is toch wel
zeer onbevredigend. Als alle instanties van de commissie Samsom tot
en met rechters en in dit geval het
Pieter Baan Centrum vinden dat
betrokkene gratie zou moeten
krijgen en de minister – op overwegend politieke impulsen – dat niet

Hopelijk geeft de
Hoge Raad een
belangrijke voorzet

vindt, dan zou een gelijkschakeling
met de tbs-procedures waarbij een
rechter beslist dat tbs-beëindiging
voor de hand ligt, de zaak zo veel
eenduidiger en rechtvaardiger
maken. Maar dat neemt de minister
wel macht uit handen. Daar lijkt de
crux te liggen in deze zaken. Moge
dat ooit ten goede keren. Hopelijk
geeft de Hoge Raad daarbij een
belangrijke voorzet.
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Fragment uit toneelstuk ‘Een van Ons’

Geen gevoel, geen hoop, geen betrokkenheid, dus geen teleurstelling, verdriet of pijn

Toneelstuk ‘Een van Ons’ laat zien hoe het voelt om
levenslang te zitten
Naoufal
Amsterdam - Christine Otten schreef
de roman ‘Een van Ons’ over haar ervaringen die ze heeft opgedaan tijdens
het geven van een schrijfcursus aan
gedetineerden in de gevangenis. Het
boek heeft menig lezer aan het denken
gezet over detentie en de levenslange
gevangenisstraf in Nederland. In
opvolging van het boek is een gelijknamig theaterstuk geschreven.

H

et gaat over Luc,
een levenslanggestrafte, die tijdens
zijn detentie in
contact komt met
Katrien de schrijfster en een drukke,
jonge medegedetineerde genaamd
Karim. Luc heeft een schild of eigenlijk
een schulp waarin hij zich veilig waant,
ver weg van alles en iedereen. Geen
gevoel, geen hoop, geen betrokkenheid,
dus geen teleurstelling, verdriet of pijn.
Katrien en Karim raken Luc door zijn
schild heen en dwingen hem zo uit zijn
schulp, maar wat doet dat met hem?
Ik zat in het publiek en zag dat er maar
twee mensen op het toneel verschenen.
Kenneth Herdigein als Luc en Lorijn von
Piekartz met een gitaar voor de muziek.
Ik ben geen theaterbezoeker en heb ook

Kenneth liet zien hoe
de leegte voelt

geen verstand van acteren en dergelijke,
maar een leeg podium met deze twee
heren was al een symbool voor een
gevangenisstraf. Het was Kenneth die
sprak en alleen Kenneth die sprak,
niemand die hem bij stond, mee aan het
knikken was of ja en amen aan het
roepen was. Nee, Kenneth stond alleen
en deed zijn verhaal. Precies zoals Luc, ik
en vele andere gedetineerden alléén ons
verhaal moesten doen. Alleen sta je voor
de rechter, alleen sta je tegenover het
gevangenispersoneel en alleen kijk in je
in de spiegel.

meegemaakt. Als toeschouwer zou je de
Luc niet meteen herkennen in het spel
van Kenneth, misschien aan wat triviale
weetjes. Kenneth had zijn accent niet,
zijn mimiek niet en zijn intonatie niet.
Terwijl Kenneth zijn verhaal deed als Luc
zoog hij mij als toeschouwer naar hem
toe. Ik ging als ex-gedetineerde terug in
de tijd en bevond mij weer in mijn cel.

‘ De mensen die dit hebben
gemaakt en gespeeld weten
waar ze het over hebben’

Boek van Christine Otten
Kenneth wás Luc in hoe hij zich voelde,
levert nu ook indruk
hoe hij naar de wereld keek en hoe hij
wekkend toneelstuk op.
zijn straf overleefde. Kenneth liet het
zien in zijn spel. Er waren zelfs momenten dat ik dacht: ‘Hoe weet hij dit?’.

hoe de leegte voelt. Hij liet zien hoe de
angst voor hoop, voor leven, voor liefde
en voor het verlangen naar vrijheid
iemand zover kan drijven dat hij zichzelf
laat verdwijnen zonder te sterven. Het is
een emotionele achtbaan. Lorijn fungeert met zijn muziek als een emotionele
katalysator. De tekst en het ritme van
spraak surfen over de muziekgolven van
Lorijn de zaal in en grijpen je bij je keel.
Dit stuk laat zien hoe het voelt om
levenslang te zitten. Tegelijkertijd gaat
het over mensen en is het dus herkenbaar. Het overwinnen van je angsten,
hoop houden in moeilijke tijden, durven
dromen en blijven geloven in jezelf. Dat
zijn thema’s die ieder mens in zijn leven
tegen komt. Hier corrigeer ik mezelf: dit
stuk laat zien dat een levenslanggestrafte
ook een mens is.
Als ex-gedetineerde kan ik hier alleen
maar over zeggen dat de mensen die dit
hebben gemaakt en gespeeld, weten
waar ze het over hebben. De regie, tekst,
acteren en muziek klopten als een bus en
voor even was Luc vrij en deed hij zijn
verhaal. De voorstellingen gaan ook het
komende jaar gewoon door. Precieze
data ontbreken nog.

‘Hoe weet jij dit?’

Emotionele achtbaan

Kleine plottwist: het personage Karim is
op mijzelf gebaseerd en degene op wie
Luc gebaseerd is, was bijna acht jaar lang
mijn buurman in de gevangenis. Ik zag
Kenneth iemand spelen die ik jarenlang
zeven dagen in de week heb

Christine is met haar schrijfcursus heel
dichtbij de gedetineerden gekomen en
zo ook bij Luc. Net als in het boek heeft
ze ook in het theaterstuk in de tekst Luc’s
(De recensie is onder pseudoniem geschredenken en worstelingen juist verwoord.
ven, werkelijke naam bij de redactie bekend.)
Kenneth belichaamde dat, hij liet zien

BOEKEN

LEZEN
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‘Misdaad en mededogen’, een boek over
de mens in het strafrecht
Jaap Brandligt
Amsterdam - Het boek Misdaad en mededogen heeft als ondertitel Op zoek
naar de mens in het strafrecht. Dat is geen titel die je verwacht bij een boek
dat geschreven is door een officier van justitie. Van Disa Jironet. Het is een
redelijk leesbaar boek geworden. Ze heeft met eigenlijk alle betrokkenen bij
rechtszaken gesproken. Met daders, met slachtoffers, met rechters, met
advocaten en met collegae officieren van justitie. In een interview in de
Volkskrant zegt ze over haar werk als officier van justitie over de zitting: ‘Dat
is de plek waar menselijke pijn en maatschappelijke onrust samenkomen.
Als je de onrust wilt begrijpen, moet je de individuele pijn begrijpen en het
verband tussen die twee zien. De zitting heeft de potentie werkelijke veranderingen te bewerkstelligen. Als we die benutten, kunnen we niet alleen
individuele levens positief beïnvloeden, maar ook maatschappelijk meer
impact hebben’. Deze benadering doordesemt haar boek. Dat heeft te
maken met haar soefi achtergrond. In hetzelfde interview in de Volkskrant
zegt ze over haar relatie met de crime fighters die haar collega’s toch dikwijls
zijn: ‘Er is een grotere groep die hiervoor – haar benadering van liefdevolheid in het strafproces – open staat, ook al omdat het nu niet goed genoeg
werkt – zie het hoge percentage recidivisten. Ik voel me gesteund door mijn
meerderen. Ik hoop dat ik taal geef aan een behoefte die bij anderen ook
leeft’.

Ga het lezen
Soms werkt dat ook verwarrend zeker waar ze haar chef Otto als grote
begrijper aanhaalt, terwijl die het imago heeft van een hardliner. Maar het is
wel een persoonlijk boek geworden over de mens binnen het strafrecht. En
haar pleidooi voor meer menselijkheid en mededogen en minder controle
en strenge sancties sluit mooi aan bij wat bijvoorbeeld Restorative Justice
wil. Bij herstelgerichte benaderingen, waarin Bonjo zich beter thuis voelt
dan bij vergelding om de vergelding wat zeker politiek nogal wat accenten
beleeft. Een lezenswaardig boek dat informatief is over de persoonlijke
opvattingen van een mens binnen het openbaar ministerie. Je vindt er overigens geen pleidooien in voor herschrijving van het strafrecht in meer
compassionele zin. Dat kun je een gemis noemen, want een van de problemen in het huidige denken over het strafrecht is juist dat. Desondanks: ga
het lezen. Het geeft een aardige inkijk in de belevingswereld van een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, die in een vorig bestaan als
advocaat bij de mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld gewerkt heeft.
Die periode is aan Jironet niet voorbijgegaan.

Het geheim van voorspoed en geluk

The Secret

Amsterdam - Je hebt een groot geheim in handen. Er bestaat een eeuwenoud Geheim: The Secret. Het werd gezocht, gevonden en weer verloren, het
is gestolen en voor veel geld doorverkocht. Tot nu toe was kennis van dit
Geheim voorbehouden aan een kleine kring van ingewijden. Plato, Galileo
en Einstein kenden The Secret, net als de succesvolste uitvinders, denkers
en ondernemers in de geschiedenis. Dat juist zij de wereld konden veranderen is geen toeval...
Zij begrepen dat, net zoals er atoomkracht schuilt in een korrel zand, er
ook in ieder van ons een ontzagwekkend vermogen schuilt - een verborgen
kracht waarmee je wensen werkelijkheid kunnen worden. Oude en
moderne meesters onthullen in dit boek hoe zij The Secret hebben ontvangen en toegepast in hun leven. Hoe zij alle tegenslagen konden overwinnen en rijkdom en succes verweren die ze niet voor mogelijk hadden
gehouden.
Zij willen dit Geheim nu delen met jou.

New York Times
Rhonda Byrne begon haar reis met de film The Secret, die door miljoenen
mensen over de hele wereld is bekeken. Daarna volgde het boek The Secret,
een internationale bestseller, die verkrijgbaar is in vijftig talen en waarvan
wereldwijd meer dan vijfentwintig miljoen exemplaren zijn. The Secret
staat al meer dan tweehonderd weken op de bestsellerlijst van de New York
Times en werd door dagblad USA Today bestempeld als een van de twintig
meest succesvolle boeken van de
afgelopen vijftien jaar. Byrne
heeft haar baanbrekende werk
voortgezet met The Power in 2010
en The Magic in 2012, ook twee
titels op de bestsellerlijst van de
New York Times. Op bol.com
vind je alle boeken van Rhonda
Byrne, waaronder het nieuwste
boek van Rhonda Byrne.
(Auteur: Rhonda Byrne / Kosmos
Uitgevers, € 20,99)
(Bron achterflapboek)

Disa Jironet

(Disa Jironet. Misdaad en mededogen. Op zoek naar de mens in het Nederlandse
strafrecht, uitgeverij Ambo / Anthos Amsterdam /€ 21,99 / ISBN 978 263 4900 3)

Nooit meer de wereld zien
Amsterdam - Toen op een vroege ochtend in de zomer van
2016 werd aangebeld bij de Turkse journalist en schrijver
Ahmet Altan wist hij meteen dat de politie voor de deur
stond. Hij en zijn broer Mehmet werden gearresteerd in
de nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije. De verdenking: verspreiding van verborgen boodschappen ter
aanmoediging van de coupplegers. Begin 2018 werd Altan
veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rest
van zijn leven zal hij drieëntwintig uur per dag doorbrengen in eenzame opsluiting.
In Ik zal de wereld nooit meer zien, beschrijft Altan op
urgente wijze de politieke situatie in Turkije en zijn leven
in de gevangenis. Hij overstijgt daarmee zijn eigen tragedie en schrijft indrukwekkend over universele thema’s als
vrijheid en het verloop van de tijd, die in een ander licht
komen te staan als je weet dat je voor altijd opgesloten zit.
Vanuit zijn cel kan Altan nog maar één ding doen: een
verhaal vertellen dat zijn lezers niet meer loslaat. Ik zal de
wereld nooit meer zien is een oprecht en belangrijk
verhaal voor iedereen die gelooft in de kracht van het
woord.
(Bron: tekst achterflap)
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BonjoContactBureau
ZO WERKT HET CONTACTBUREAU

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

1902 Joost
1898 Brian

1896 Aldo
Mijn naam is Aldo, een 28 jarige
jonge man. Ben 1,72 cm lang weeg 78
kilo, heb zwart lang haar, bruine
ogen, lichtgetinte huidskleur. Ben
goed gebouwd, heb een gespierd lijf
met tattoos. Ik train ook regelmatig.
Mijn hobby’s buiten de PI zijn kickboksen, hardlopen, motorcros xxrij1894 Mike
den, muziek en tattoos maken.
Hoi lieve dames,
Ik ben Mike, 30 jaar, ik ben 1,88 meter Binnen de P.I. doe ik mee aan fitness,
voetbal, muziek luisteren en mijn
en 90 kilo droog getraind. Ik heb
eigen muziek schrijven, boeken
liefde voor tattoo’s , sta aardig vol.
lezen en bellen en/of skypen met
Hou van gezelligheid, leuke dingen
familie en vrienden!
doen, sporten, boksen, fitnes,
Als ik mezelf moet omschrijven zou
voetbal.
ik dan zeggen dat ik eerlijk, respectIk zit nu 2 jaar vast moet nog evenvol, zorgzaam, betrouwbaar, liefdetjes, ik ben niet op zoek naar liefde
zoiets komt van zelf op je pad. Ik ben vol, attent, loyaal, spontaan, ruimwel op zoek naar een lieve spontane denkend en sociaal ben!! Vooral
tegenover de dames om mij heen. Ik
meid om mee te schrijven/bellen
hou van gezelligheid, lachen, slapen
tussen de 25 en 35 jaar.
Ik ben volbloed Nederlands, ben wel en van samen zijn met een dame die
een woonwagen reiziger, ik hou ook bij mij is. Ik ben ook te vinen voor
van dieren, heb hier een lief vogeltje. een serieus gesprek!
Ben niet alleen een grapjesmaker! Ik
Hou ook van kinderen, heb 2 lieve
zoons van 11 en 14 jaar en een dochter zit momenteel gedetineerd in PI
Nieuwegeinen heb nog een tijdje te
van 6 bij 2 verschillende mama’s.
gaan. Ik ben op zoek naar een leuke,
Ik kom uit Eindhoven. Heb je intelieve en curvy jonge dame voor een
resse in contact stuur dan een brief
serieus relatie. Ik hou wel van pittige
en ik zal zeker reaeren.
vrouwen met een sterk temperaLiefs Mike.
mentje. Leeftijd en afkomst zijn niet
van belang, zolan wij een klik
kunnen hebben.
1895 Gino
Dus ben je die dame die ook naar een
Hey dames, ik ben Gino, een NL
jongen van 26 jaar. Ben 1,86m en heb maatje zoekt? Die liefde en aandacht
donkerblond haar. Ik zoek een leuke wilt! Pak dan jouw pen en stuur
dame van rond mijn leeftijd om mee gerust een berichtje. Liefst met een
foto, ik antwoord altijd terug.
te schrijven (halfbloed of getint is
een pluspunt). Ik hou o.a. van humor, Nou tot gauw.
gezelligheid, lekker eten en bakken. Groetjes, Aldo XXX
Ben banketbakker van beroep en ben
verder spontaan, sociaal en lief
persoon. Ben je naar meer benieuwd? 1897 Chantal
Schrijf mij dan iets leuks terug. Ik zit Ik ben Chantal 20 jaartjes jong, half
in Zaandam en woon hier ook
NL half Surinaams, slank figuur en
vlakbij.
erg gezellig.
Groetjes!
Ik zit op dit moment gedetineerd te
PI Nieuwersluis en zoek contact met
mannen die net als ik spontaan en
enthousiast zijn om te schrijven.
Hoe je eruit ziet of hoe oud je bent
maakt mij nix uit, als je maar lief
bent en ervoor zorgt dat ik plezier uit
je post haal.
Een foto zou leuk zijn en wil je 100%
antwoord? doe er dan een postzegeltje bij. Ik wacht op je reactie !!! Time
to have some fun.
Veel liefs Chantal

Lieve dames,
Ik heet Brian en ben 42 jaar oud. Ik zit
al vanaf 2004 vast “16 jaar” ik heb een
tbs maatregel.
Ik begin binnenkort met verlof en ga
resocialiseren. Ik ben 1,88 meter,
weeg 86 kilo en heb bruine ogen, ik
ben Hindoestaans Surinaams en half
Nederlands.
Ik zoek een leuke dame om mee te
schrijven, de postzegels betaal ik wel
en foto’s heb ik ook, heb ook een
gouden tand.
Ik hou van gezelligheid, sporten en
veel muziek luisteren.
Ik wil een dame die direct, duidelijk
en eerlijk is.
Ik wacht op je brief: Brian Jagram.

1899 Avi
Ik ben Avi een Hindoestaanse jongeman 27 jaar oud. Ik ben atletisch,
gespierd gebouwd. Mijn interesses
liggen in sport. In moijn tbs behandeling loopt alles goed, ik hoop snel
vrij te komen.
Ik zoek een blonde brunette vrouw,
tussen de 21-35 jaar oud. Ze mag wel
een beetje vol zijn. En zou ik een foto
van jouw mogen?

1900 J.B.
Soms zijn er dromen, die uit kunnen
komen.
Dan komt er een dag, die jij niet
verwacht.
Dat ik deze contact advertentie pen,
om te kijken wie jij ben.
Ik ben een man, die zelfs heel veel
kan.
Soms zijn er dingen in het leven, die
ik graag wil vergeven.
Ben jij die leuke vrouw, die langs
deze weg mij vertrouw?
Zou jij net als mij samen willen
schrijven, en hopen dat dit eeuwig
zal blijven.
Spreek jou deze contact advertentie
aan, laat dan een brief van jou naar
mij toe gaan.
52 jaar geleden ben ik geboren, en
hoop iets van jou terug te horen.
Groetjes J.B.

1901 K.
Hallo dames,
Ik ben K... 30 jaar, 1,77 lang, 90 kg
spieren en breedgeschouderd.
Ik ben half Surinaams en half
Marokkaans. Caramelkleurig en
bruine oogen.
Ik hou van sporten, koken, muziek
luisteren en reizen.
Ik spreek meerdere talen; Spaans,
Surinaams, Engels, Arabisch,
Portugees en Nederlands.
Ik moet nog +- 4 jaar voordat ik naar
open kamp kan gaan.
Ik zoek een leuke spontane dame die
goedlachs is, van lekker eten houdt
en avontuurlijk ingesteld is. Ben je
nieuwsgierig? Pak je pen en schrijf
me! Misschien bloeit er wel wat meer
op dan vriendschap.
Groetjes K...

Hallo meiden,
Wie van jullie willen er leuke
brieven met mij schrijven? Zal
mezelf even voorstellen. Ik ben
Joost en moet nog wel een tijdje!
Ben 39, 1,76 en vrij slank 65 kilo.
Sinds binnenkort weer fit en vol
met leuke energie. Heb blauwe
ogen en kort, middelblond haar.
Al ben ik 39 zo voel ik me nog niet
en zie ik er ook nog niet uit!
Hobby’s zijn vooral schrijven en
creatief bezig zijn want veel is er nu
niet te doen met het corona quarantaine justitie programma.
Ik zit in PI Dordrecht en heb in
December m’n eis zitting en pas in
januari uitspraak maar zal nog wel
dik 1 jaar moeten.
Je afkomst of leeftijd is niet belangrijk als je maar gezellig en open
bent en echt van schrijven houdt.
Want ik schrijf zo 300 kantjes en
ben gezellig en enthousiast!
Wil je leuke brieven en een leuk
contact schrijf me gewoon.
p.s. Heb geen relatie dus sta overal
voor open!
Vriendelijke groetjes en liefs joost
en hoop tot schrijfs.
Dag meiden.
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BONJO BAJES PUZZEL
Horizontaal
1. Eerwaarde Moeder (afk.) - 3. Vogel - 6. Drasland - 12. Indische winkel - 14. Ultraviolet - 15. Kundig 16. Willen we graag zien tijdens de kerstdagen - 17. Leegte - 18. Aanwijzend vnw. - 19. Walvis - 21. Fries riviertje - 22. Bazige vrouw - 24. Vreemde munt - 26. Gaat de lucht in tijdens de jaarwisseling - 29. Wilde haver 30. Leraar - 31. Europese Commissie (afk.) - 33. Doctor (afk.) - 35. Bijbelse figuur - 37. Staat bovenop de kerstboom - 39. Opgooi - 40. Blessuur - 41. Laagwater - 42. Technische Hogeschool - 43. Maal - 44. Wandelplaats 47. Kinderfeest - 52. Academisch Ziekenhuis - 54. Amsterdamse Tijd - 55. Gewicht - 56. Italiaanse omroep 57. Geheid - 60. Zijne Excellentie - 61. Kleur - 63. Lekkernij - 66. Ter attentie - 67. Niemendal - 68. Harde klap.
Verticaal
1. Grafisch kunstwerk - 2. Soort radiogeluid - 3. Moeder - 4. Onbewerkt - 5. En volgende (afk.) - 6. Lengtemaat 7. In orde - 8. Eerwaarde (afk.) - 9. Navigatiemiddel - 10. Liefkozing - 11. Vlek - 13. Gezamenlijke maaltijd
tijdens de kerstdagen - 15. Verlegen - 20. Centrale verwarming (afk.) - 22. Hangt in de kerstboom 23. Knaagdier - 25. Spoorwegen - 27. Westerlengte - 28. Kerstgroet - 32. Contant (Eng.) - 34. Toespraak 36. Algemeen overleg - 37. Puistje - 38. Christelijke feestdagen - 41. Effectieve paardenkracht (afk.) - 45. Raad
eens - 46. Voertuig - 48. Achter - 49. Larve van de langpootmug - 50. Rijksgrens - 51. Soort hennep 53. Persoonlijk vnw. - 54. Mestvocht - 58. Strafwerktuig - 59. Lidwoord - 60. Waswater - 61. Hoofddeksel 62. Plaats in Overijssel - 64. Bijzonder onderwijs (afk.) - 65. Noot.
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BUZING Puzzels

Horizontaal

1. Eerwaarde Moeder (afk.) - 3. Vogel - 6. Drasland - 12. Indische winkel - 14. Ultraviolet - 15.
16. Willen we graag zien tijdens de kerstdagen - 17. Leegte - 18. Aanwijzend vnw. - 19. Walvis
riviertje - 22. Bazige vrouw - 24. Vreemde munt - 26. Gaat de lucht in tijdens de jaarwisseling - 30. Leraar - 31. Europese Commissie (afk.) - 33. Doctor (afk.) - 35. Bijbelse figuur - 37.
Dini van het Noorden: Door woordenboekenhaver
meer
begrip
bovenop de kerstboom - 39. Opgooi - 40. Blessuur - 41. Laagwater - 42. Technische Hogeschoo
Maal - 44. Wandelplaats - 47. Kinderfeest - 52. Academisch Ziekenhuis - 54. Amsterdamse Tijd
Maar ik weet wel dat er in elk Gewicht
geval één organisatie
posiIn de vorige deBonjo deed ik een oproep aan vrijwil- 56. Italiaanse
omroep - 57. Geheid - 60. Zijne Excellentie - 61. Kleur - 63. Lekkernij
tief heeft gereageerd op mijn pleidooi voor meer woorligersorganisaties die voor (ex)gedetineerden werken.
attentie - 67. Niemendal - 68. Harde klap.
voor tv-documentaire:

Oproep

Gezocht

Naar mijn idee zouden de organisaties dit jaar geld
over hebben, omdat er minder declaraties waren.
Het vrijwilligerswerk lag door de coronamaatregelen
immers vrijwel stil. Dus er waren geen kosten voor bijeenkomsten, trainingen en vergaderingen. En wat zou
het mooi zijn als die organisaties een donatie zouden
doen aan de gevangenisbibliotheken. Een donatie die
ten goede zou komen aan de gedetineerden, omdat het
vooral om de aanschaf van woordenboeken zou gaan.
Met al die verschillende nationaliteiten in de PI’s waren
meer woordenboeken naar mijn mening beslist geen
overbodige luxe.
Hoeveel penningmeesters en bestuursleden van organisaties mijn vorige oproep hebben gelezen en inmiddels
ook een donatie hebben gegeven, is mij niet bekend.

denboeken. Het bestuur van de Vereniging Vrijwillige
Hulpverlening aan (ex)-gedetineerden in Leeuwarden
doneerde een mooi bedrag waarvan meteen een aantal
Down
woordenboeken werden besteld. En daarom opnieuw
Soest - Heb jij de liefde gevonden tijdens je verblijf in de gevangenis? Dan
een oproep, want ik hoop dat1.
meer
organisaties
het
we op
zoek naar jou.- In
nieuwe-tv-documentaire
wevolgende
voorGrafisch
kunstwerk
- 2.zijn
Soort
radiogeluid
3. een
Moeder
4. Onbewerktnemen
- 5. En
(afk.)
voorbeeld van deze vereniging
zullen
volgen.
Niet
oordelen
weg
en
creëren
we
begrip
voor
mensen
in
detentie
en
hun
partLengtemaat - 7. In orde - 8. Eerwaarde (afk.) - 9. Navigatiemiddel - 10. Liefkozing
- 11. Vlek alleen omdat woordenboeken leerzaam zijn. Maar ook
ners van buitenaf. Ieder verhaal is welkom en wordt discreet behandeld. Jij
Gezamenlijke maaltijd tijdens
de kerstdagen - 15. Verlegen - 20. Centrale verwarming (afk.) - 2
omdat anderstaligen en iedereen die met hen werkt,
bepaalt hoe je in beeld komt en op welke manier je jouw verhaal vertelt.
in
de
kerstboom
23.
Knaagdier
- 25. Spoorwegen - 27. Westerlengte - 28. Kerstgroet - 32. Con
door die woordenboeken elkaar beter kunnen gaan
34.
Toespraak
36.
Algemeen
overleg
- 37.ofPuistje
- 38.
Christelijke
feestdagen
41. Effectiev
begrijpen. Dat weet ik uit eigen ervaring.
Wil je meer informatie
je verhaal
vertellen?
Schrijf ons
dan: Postbus- 558,
paardenkracht (afk.) - 45. 3760
Raad
46.Relatie
Voertuig
- 48. Achter - 49. Larve van de langpootmug
ANeens
Soest-t.a.v.
in detentie.
Rijksgrens
- 51.inSoort
(Dini van het Noorden is bezoek-en
taalvrijwilligster
een hennep - 53. Persoonlijk vnw. - 54. Mestvocht - 58. Strafwerktuig - 59. L
60.over
Waswater
- 61. Hoofddeksel - 62. Plaats in Overijssel - 64. Bijzonder onderwijs (afk.) - 65.
Penitentiaire Inrichting. Ze schrijft
haar vrijwilligerswerk en daaraan verwante onderwerpen.)

relaties in detentie

Organisaties die lid zijn van Bonjo:
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

E M
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B E K W A A M
S N E E U W
IJ L T E
D I E
Stichting
O REigen
K Kracht
C Centrale,
E E Zwolle
K A
T
Stichting
R
SJuradi,
E N Heerhugowaard
V U U R W E R K
A A TMoria,
S Nijmegen
R R
E C
Stichting
T
DProfor,
R
S A R A
Stichting
Amsterdam
P I Re-Boost,
E K
T O S S
Stichting
Amsterdam
W O N D E
E B
T H
Stichting Tijdelijk Eigen Kamer (STEK), Amsterdam
K E E R
P A R K
Stichting Visie R, Lisse
W
R
S I N T E R K L A A S
Stichting
A Z Vrouw
A T en Welzijn,
A
MGeleen
G
R A I
Stidag,
G E Zwolle
R A M D
S E
P A A R S
E Consulaat,
O L I E
O L L E N
T A
Straat
DenBHaag
N I bezoekersgroep,
E T S
O PAlmere
T A T E R
L
Surant

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
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Tekening: Minna, instructeur bij Dutch Cell Dogs
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Rivelini Rigtersd maakt winnares bekend in de studio van programma Volgspot

Exodusdeelnemer Roxan
wint gedichtenwedstrijd
Van de redactie
Hilversum - Roxan is de winnares van de
gedichtenwedstrijd met ‘Sta op’. Dat werd
onlangs bekend gemaakt in het Radio 5 programma Volgspot. Rapper Rivelino Rigters
koos uit de top drie van de 45 ingezonden
gedichten het winnend gedicht en zette deze
op muziek. Tijdens het Exodusconcertuurtje in
het radioprogramma Volgspot, waar Rigters te
gast was, werd de rap die hij maakte van het
winnende gedicht uitgezonden. Roxan, de
schrijfster, kon live horen dat ze had gewonnen. Ze raakte geëmotioneerd van de track die
Rigters maakte en hoopte dat er veel jongeren
aan het luisteren waren die geïnspireerd raken
door haar verhaal.

Dichten in de gevangenis
Tijdens dezelfde uitzending vertelde Thea
Bogers, jurylid van de gedichtenwedstrijd en

directeur Geestelijke Verzorging van de Dienst
Justitiële Inrichtingen, dat alle top drie gedichten een plek krijgen in de bajesagenda die
ieder jaar wordt uitgedeeld aan alle
Nederlandse gevangenen in binnen- en buitenland. Bert Simons, pastor in de gevangenis van
Vught, ook in de uitzending, vertelde dat er
veel gedicht wordt in de gevangenis. Zelf
mensen die nooit geschreven hebben, schrijven in de gevangenis. Je wilt graag iets laten
horen aan een ander, en schrijven is dan een
effectief middel. De mannen die dichten in de
bajes lachen elkaar nooit uit, is zijn ervaring.
Het winnende gedicht staat hiernaast.
(De gedichtenwedstrijd en het Exodusconcert
worden jaarlijks georganiseerd door Uitgeverij Ark
Mission, de Dienst Geestelijke verzorging van DJI,
KRO/NCRV en Exodus Nederland.)

Sta Op
Snelle euro’s maken is alles wat ik kende,
‘Fast life’ is waar ik aan wende.
Heen en weer reizen naar verschillende landen,
Drugs kwamen vrij in vele handen.
Jong en oud,
Het liet mij koud.
Belangrijk was mijn geld,
Dat ik zou komen te vast zitten, wie had dat voorspeld?
Daar leerde ik hoe ik mensen hun leven met drugs ruïneerde,
en hoe het ‘mensengevoel’ in mij activeerde.
Want dat had ik hiervoor niet,
Mij naasten deed ik veel verdriet.
Niet dat ik men ooit heb geoordeeld,
Ik heb veel te lang met mezelf en mensenlevens gespeeld.
Maar sindsdien heb ik God om een kans gevraagd,
En de Duivel uit mijn leven gejaagd.
Ik stond op en nam een ander keerpunt in mijn leven,
En intussen keek ik wat voor mooie geschenken God mij heeft gegeven.
Een dak boven mijn hoofd en een vaste baan,
Al moet ik daar wel vroeg voor opstaan.
Ik heb dat er wel voor over,
Dan maar geen Range Rover.
Sta op, vrouw en man,

Maak je gedichten?
Stuur ze naar Bonjo!

Verander je leven nu het nog kan!
Morgen is niet gegarandeerd,
Dit is slechts 1 hoofdstuk dat ik van mijn leven heb geëvalueerd.
Door: Roxan

Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam
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‘Je bent niet dom, je doet gewoon domme dingen’

Carrousel wint gouden kalf

Van links naar rechts: Roy Lints, Marina Meijer en Toine Bakersmans

Toine Bakermans
Rotterdam - Marina Meijer rijdt in haar autootje van Amsterdam
naar Utrecht. Ze heeft in de hoofdstad een gastcollege gegeven.
Het is een grijze herfstachtige avond, boven het land hangt een
dik wolkendek en de wind neemt toe, de storm Alex kondigt
zich aan. In een parkeergarage verkleedt ze zich nog even snel;
in een kleine auto valt dat niet mee, zeker omdat ze bijna acht
maanden zwanger is.

I

n de Stadsschouwburg in Utrecht worden de prestigieuze filmprijzen in een bescheiden ceremonie uitgereikt. Familie, vrienden of andere betrokkenen zullen
niet in de zaal aanwezig zijn, de stoelen blijven leeg,
genomineerden zitten op veilige afstand van elkaar. En
zodra de uitreiking aanvangt en de winnaars één voor
één hun woordje kunnen doen, worden er briefjes
tevoorschijn gehaald met namen van mensen die betrokken
zijn geweest de productie. Die worden bedankt
Dan is eindelijk het moment aangebroken voor de beste korte
documentaire. Carrousel van Marina Meijer is de winnaar en ze
krijgt het Gouden Kalf, nou ja krijgen, het Gouden Kalf staat op
de desk waarachter zij haar woordje kan doen. ‘Tering wat is tie
zwaar,’ zegt ze op z’n Rotterdams. Dit beeldje is ook voor de
jongens, voor lieve Nabil, Tayfun, Delgano en alle anderen die ze
heeft leren kennen. En daar is ze heel dankbaar voor. Ze zou
haar trofee het liefst delen, omsmelten en iedereen een druppels geven. De goudprijs is hoog weet ze te vertellen en voor
deze jongens zou het echt wat goedmaken.
Marina Meijer is dus een Rotterdamse, het enige kind in het

gezin Meijer en dat is nog altijd compleet. Ze is onderzoekend
en is zelfs in een van Rotterdamse achterstandswijken gaan
wonen om de bevolking daar beter te leren kennen. Het is haar
missie om een verhaal beeldend te maken.
Voor de filmacademie studeert Marina politicologie aan de
Universiteit Amsterdam en taal & cultuurstudies aan de
Universiteit Utrecht. Marina’s interesse gaat uit naar de verhalende en observerende documentairefilm. Zo bedacht zij om bij
‘De Nieuwe Kans’* te gaan filmen.

Carrousel
Een documentaire die gaat over jongvolwassen mannen die
maar niet uit die vicieuze cirkel lijken te ontsnappen, Delgado,
Tayfun en Nabil zijn amper 18 jaar oud, maar ze hebben al een
verleden vol delinquentie, maar wanhopig weinig scholing. Het
geven van lessen en workshops (van gesimuleerde telefoontjes
om vergaderingen te organiseren in het kader van een zoektocht naar een baan tot de aanpassing van de Nederlandse
basiscultuur, allemaal door middel van handenarbeid en beeldende kunst), maar vooral gesprekken met trajectbegeleiders
docenten en maatschappelijk werkers. Toine, Roy en René, probeert het Nieuwe Kans programma het leven van deze jongeren
structuur te geven, bruggen te bouwen in termen van wederzijds respect (een verre van gemakkelijke taak) en de deur te
openen naar een hergeboorte van deze personages die vaak
gekwelde zielen zijn die zware geheimen herbergen.
Naarmate de film vordert, komen de psychologische contouren
van de personages langzaamaan in beeld. De regisseur kiest

ervoor om de details van de criminele activiteiten van deze jongeren voor de camera weg te laten. In plaats daarvan is ze ingegaan op hun temperament en de manier waarop hun jeugdwerkers onvermoeibaar en methodisch door de harde schalen van
deze jongeren breken. Malaise, stress, een groeiend bewustzijn
van persoonlijke mislukkingen die chaotische paden veroorzaken die in de loop van de tijd leren om eerlijk te zijn met
onszelf. Het verleden accepteren, maar ook vasthouden aan je
geheimen helpt je niet sterk te worden.
Beetje bij beetje, en door zijn zeer vertederende karakters, schildert Carrousel het portret van een micro-samenleving dat
zowel impressionistisch als objectief is, maar niet engelachtig
of ideologisch. Het is een eenvoudig en gevoelig menselijk
rapport over de moeilijkheden die gepaard gaan met het
vinden van de juiste weg, opnieuw beginnen en een toekomst
opbouwen, terwijl je jezelf verankert in twee basisideeën: ‘Je
bent niet dom, je doet gewoon domme dingen’ en ‘het leven is
moeilijk, jongens. Het is aan jou om er het beste van te maken”.
(Notitie van de redactie: Als het Corona-virus achter de rug is, komt
traject-begeleider Toine Bakermans op verzoek naar een instelling of
gevangenis om de documentaire te vertonen met aansluitend vragen
en antwoorden.)
(*De Nieuwe Kans is een stichting in Rotterdam die jongeren ondersteunt om het leven weer op orde te krijgen.)
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Gezellig, een Weihnachtsstolle

Weihnachtsstolle (Foto: Holger Langmaier Pixabay.)

Weihnachtsstolle 8 personen
Ingrediënten :
500 g bloem
8 g zout
80 g witte basterd suiker
citroenrasp
2 eieren
25 g verse gist of uit een zakje
1 1/2 dl melk
100 g boter
50 g oranje snippers [sinaasappelschil]
50 g Sukade
200 g Krenten
200 g Rozijnen
voor de afwerking
25 g boter, poedersuiker, rood lint,en een takje hulst.
50 g suka
Verder heb je nodig:
2 beslagkommen
2 steelpan
keukenmachine/ of een paar sterke armen

Aan het werk:
Doe bloem, zout en citroenrasp in een kom / of keukenmachine. Maak een
kuiltje in het midden. Klop de eieren los. Roer de gist met de lauwwarme
melk tot een papje. Smelt de boter.
Giet de eieren, melk en de boter in het kuiltje van de bloem. Roer vanuit het
midden en kneed daarna tot het deeg van de handen loslaat.
Laat het deeg afgedekt met een natte doek, op een lauwwarme plaats, 1 uur
rijzen.
Bereidingswijze
Kneed de oranjesnippers, sukade, rozijnen en de krenten door het deeg. Druk
het deeg uit tot een dikke ovale plak. Klap het deeg in de lengte niet helemaal
dubbel. Laat het deeg op een ingevet bakblik op een lauwwarme plaats ongeveer een 1/2 uurtje rusten. Schuif het deeg in een warme oven van 200 graden
en bak ze in een 1/2 uurtje licht bruin. Temper de oven na twintig minuten.
Laat de brood koud worden. Bestrijk het brood met gesmolten boter en
strooi er rijkelijk de poedersuiker over
NB voor het dubbelklappen kan er ook een rolletje amandelspijs tussen
gelegd worden.
Wie niet van een van de bovenstaande ingrediënten houdt, kan deze vervangen door stukje walnoot, hazelnoten, et cetera.
Serveertip: Bint het lint met een strik vast en schuif een stukje hulst er tussen
en klaar is uw Kerstcadeau
(Bron: Koken is fijn.)

'Scherp en Doordringend'

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

tel: 06 4640 5371
mail: iwema@fiadvocaten.nl
FeinerIwema Advocaten
Westersingel 50 B
3014 GV Rotterdam
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VOETBAL
De wedstrijden voor december en januari:
PEC Zwolle - Vitesse

zaterdag 9 januari		

zaterdag 16 januari

Sparta - FC Groningen

16.30

RKC - ADO Den Haag

16.30

FC Emmen - Vitesse

16.30

VVV-Venlo - FC Twente

18.45

FC Emmen - FC Twente

18.45

FC Utrecht - Heracles Almelo

18.45

RKC Waalwijk - PSV

20.00

Heracles Almelo - Vitesse

20.00

AZ - ADO Den Haag

20.00

FC Utrecht - Fortuna Sittard

21.00

PEC Zwolle - AZ

20.00

PEC Zwolle - Fortuna Sittard

21.00

FC Utrecht - FC Groningen

21.00

zaterdag 19 december

Vrijdag 4 december
20.00

zaterdag 5 december
RKC Waalwijk - VVV-Venlo

16.30

AZ - Groningen

18.45

Sparta - Emmen

20.00

Zondag 20 december

Ajax - FC Twente

21.00

Vitesse - Feyenoord

12.15

zondag 10 januari

ADO Den Haag - Ajax

14.30

Sparta - Feyenoord

sc Heerenveen - Heracles

14.30

AZ - Willem II

16.45

zondag 6 december

zondag 17 januari
RKC Waalwijk - Willem II

12.15

FC Groningen - FC Twente

14.30

Heerenveen - Fortuna Sittard 14.30

Sparta - PSV

14.30

VVV-Venlo -Willem II

14.30

Ajax - Feyenoord

16.45

Ajax - PSV

16.45

VVV-Venlo - sc Heerenveen

16.45

12.15

FC Utrecht - ADO Den Haag

12.15

Feyenoord - Heracles Almelo

14.30

Fortuna - Willem II

14.30

dinsdag 22 december

sc Heerenveen - PSV

16.45

Fortuna Sittard - RKC

16.30

dinsdag 12 januari

FC Emmen - FC Utrecht

18.45

Vitesse - FC Utrecht

18.45

PSV - VVV-Venlo

20.00

Heracles Almelo - FC Emmen

21.00

FC Twente - Sparta

21.00

vrijdag 11 december
Heracles - Fortuna Sittard

20.00

vrijdag 22 januari
20.00

zaterdag 23 januari
Willem II - PEC Zwolle

20.00

PSV - AZ

18.45

Vitesse - FC Groningen

18.45

woensdag 13 januari
woensdag 23 december

zaterdag 12 december

ADO Den Haag - FC Emmen

FC Twente - AZ

16.30

AZ - Vitesse

16.30

Fortuna Sittard - Sparta

20.00

PSV - RKC Waalwijk

20.00

FC Emmen - ADO Den Haag

18.45

Willem II - Ajax

18.45

ADO Den Haag - VVV-Venlo

20.00

Heracles - sc Heerenveen

21.00

Ajax - PEC Zwolle

20.00

FC Groningen - Heracles

20.00

Feyenoord -PEC Zwolle

21.00

FC Groningen - RKC

21.00

ADO Den Haag - PEC Zwolle

20.00

Feyenoord - sc Heerenveen

21.00

zondag 13 december
PSV - FC Utrecht

12.15

zondag 27 december

Vitesse - sc Heerenveen

14.30

FC Utrecht - AZ

VVV-Venlo - Feyenoord

14.30

Willem II - Sparta

16.45

vrijdag 18 december
PEC Zwolle - Emmen

20.00

14.30

zondag 24 januari
donderdag 14 januari

Fortuna Sittard - Ajax

12.15

sc Heerenveen - RKC

18.45

FC Twente - VVV-Venlo

14.30

FC Twente - Ajax

20.00

FC Utrecht - Sparta

14.30

Willem II - FC Groningen

21.00

Feyenoord - AZ

16.45

dinsdag 26 januari
PEC Zwolle - Heracles

18.45

FC Emmen - PSV

20.00

Groningen - ADO Den Haag

21.00

woensdag 27 januari
AZ - FC Utrecht

18.45

RKC - Fortuna Sittard

20.00

VVV-Venlo - Vitesse

20.00

sc Heerenveen - Feyenoord

21.00

donderdag 28 januari
Sparta - FC Twente

18.45

Ajax - Willem II

21.00

zaterdag 30 januari
Heracles - FC Groningen

16.30

FC Utrecht - PEC Zwolle

18.45

Fortuna Sittard - VVV-Venlo

20.00

Vitesse - RKC Waalwijk

21.00

zondag 31 januari
FC Twente - sc Heerenveen

12.15

Feyenoord - PSV

14.30

Willem II - ADO Den Haag

14.30

VVV-Venlo - Sparta

16.45
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