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Gescheiden gedetineerde kan wel een paar tips gebruiken

‘Deze ‘dames’ zetten de kinderen in als
‘pion’ om de vader te beschadigen’
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The essence of journalism is
a discipline of verification.
Bill Kovach & Tom Rosenstiel in
‘The Elements of Journalism’

Richard van der Weide
Amsterdam - Het is de nachtmerrie
van iedere vader die vast komt te
zitten: zie ik mijn kind straks nog wel?
Of gaat moeder, de ex-partner, het
kind van mij proberen af te pakken,
het kind misschien wel opstoken,
negatief beïnvloeden, lelijke dingen
over mij zeggen, omdat ik ‘in de bak’
zit? Zal mijn kind nog wel bij mij op
bezoek komen, werkt de moeder
daaraan mee? Het zijn vragen die
zeer wel bij gedetineerden kunnen
opkomen wanneer hij als vader in
detentie geraakt.

angehoerigenarbeit.ch

Onderzoeken wijzen uit dat het
voor jonge kinderen cruciaal is
zich te hechten aan beide ouders
en een band met hen op te
bouwen. Bij een stabiele hechting
kan het kind psychisch ‘veilig’
opgroeien, hoeft het zich geen
zorgen te maken in de steek te
worden gelaten. Het kan op latere
leeftijd gezonde, evenwichtige
relaties aangaan. Omgekeerd is het
voor de ouders uiteraard ook van
belang een solide en warme band
met hun kinderen op te bouwen.
Voor gedetineerden is dit een uitdaging, omdat zij fysiek gescheiden zijn van hun kinderen. We
houden het hier even tot gedetineerde vaders, aangezien
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mannelijke verdachten en veroordeelden vaker slachtoffer zijn van
dit fenomeen dan moeders.

‘De macht’

Voor wie gedetineerd is, kan het
niet zien van zijn kind een zware
wissel trekken op zijn welzijn. Hij
is niet meer thuis en ziet zijn kind
dus niet meer in de vertrouwde
woonomgeving. Helaas is het in z’n
algemeenheid in Nederland nog
steeds zo, dat moeders ‘de macht’
hebben over de kinderen. Moeders
zijn doorgaans de hoofdverzorgers
tijdens de relatie en na een scheiding blijft dat meestal zo, en zien
zij de kinderen vaker dan de vader.
Een liefdevolle moeder onderkent
gelukkig dat het kind gebaat is bij
een hechte band met de vader. Zij
zal er alles aan doen die band te
bewaren en versterken, ook in het
geval de vader vast komt te zitten.
Vaderschap blijft immers bestaan
wanneer de vader onverhoopt in
aanraking komt met politie en justitie en in detentie belandt.
Er is helaas ook een categorie
vrouwen die uit wraak of andere
motieven de ex-partner zo veel
mogelijk pijn wil doen door de kinderen bij de vader weg te houden.
LEES VERDER OP PAGINA 4
Verder in deze editie diverse verhalen over alles wat met de bajes
samenhangt. Reacties van gedetineerden vanuit hun cel, verhalen
van leden van Bonjo, van deskundigen en advocaten. En er zijn oproepen, aankondigingen en natuurlijk
de puzzel en het Bonjo Contactbureau. Wie informatie heeft of een
mening, wordt gevraagd die aan
deBonjo te melden.
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Hoge spanningen onder gedetineerden kunnen uitmonden in rellen

Als ratten
in de val
Ter Apel - Ik kaart bij deze de misstanden aan binnen Penitentiaire
inrichting Ter Apel.* Ik maak mij
ernstige zorgen over mijn gezondheid en veiligheid en zo ook mijn
medegedetineerden binnen de
Penitentiaire inrichting Ter Apel.
De geldende maatregelen om
COVID-19 tegen te gaan en ons
dienen te beschermen worden niet
nageleefd noch nagestreefd
ondanks dat naar buiten wordt
gebracht dat dit wel het geval is.
Het ministerie van justitie en de
directie van PI Ter Apel is hier niet
transparant in en brengt onwaarheden naar buiten. De 1,5 meter
afstand wordt niet nageleefd,
medewerkers dragen geen mondmaskers noch andere beschermingsmiddelen, ook medisch personeel niet. Op de arbeidszalen is
1,5 meter afstand houden van

afgenomen wanneer wij praten
over de misstanden. Wanneer wij
onze rechten eisen, worden wij
monddood gemaakt. Wij zitten als
ratten in de val, maar daar over
praten is ten strengste verboden.
Transparantie naar buiten toe is er
niet. Zo is spreken met de media
over de huidige toestand binnen
de PI Ter Apel niet toegestaan
ondanks dat spreken met media
een recht is indien wij, gedetineerden, de regels binnen de
Penitentiaire beginselenwet
naleven. Een aanvraag voor
spreken met media dient via de
directeur te gaan die dit opzettelijk
tegenwerkt door allerlei voorwaarden te stellen, waardoor praten
met de media bewust onmogelijk
gemaakt wordt en/of bewust heel
lang gerekt wordt met de mededeling dat het op de grote stapel ligt

Praten met de media wordt
bewust onmogelijk gemaakt

elkaar onmogelijk door het grote
aantal gedetineerden tegelijk op
de arbeidszalen. Groepsgroottes
worden waar nodig niet ingeperkt
om de voorschriften te kunnen
waarmaken. Ook zijn er geen
beschermingsmiddelen voor
ons gedetineerden beschikbaar.

Media

Verworven privileges worden ons

voor behandeling. Deze grote
stapel bestaat niet. In werkelijkheid wordt er dus bewust niets
met de aanvragen om te spreken
met de media of klachten gedaan.

Angst voor besmetting

Minister Sander Dekker zegt dat in
Nederlandse gevangenissen de
RIVM COVID-19 maatregelen
worden nageleefd en dat alles

PI Ter Apel heeft capaciteit van 434 gevangenen en is een Vreemdelingen instrafrechtinrichting (VRIS)

onder controle is. Dit is allesbehalve waar. Er is een groot gebrek
aan transparantie en de waarheid
valt niet te controleren daar de
waarheid niet naar buiten
gebracht wordt of naar buiten
gebracht mag worden door gedetineerden. En wij gedetineerden
lopen het risico gestraft te worden
wanneer onze vertegenwoordigers
met de misstanden naar buiten
treden. Wij eisen transparantie
naar buiten toe over de huidige
toestand binnen Penitentiaire
inrichting Ter Apel en eisen onze
rechten die wij hebben ten tijde
van detentie.
Mensenrechtenverdragen verplichten tot bijzondere inspanningen
om mensen te beschermen. De
angst om besmet te raken leidt tot
hoge spanningen onder gedetineerden wat kan uitmonden in
rellen. Het is ook van belang om de
gevolgen van de corona uitbraak te
bezien vanuit het perspectief van
ons gedetineerden en om onze
stem te horen die tot nu toe niet
gehoord is. De reguliere weg via
een schriftelijk beklag aan de
Commissie van Toezicht is in deze
niet voldoende. Deze klachtregeling staat alleen open voor door of
namens de directeur genomen

maatregelen, straffen of het onthouden van regimaire rechten.
Ook het weigeren van het nemen
van een beslissing door de directeur valt onder dit klachtrecht,
maar is niet voldoende toegankelijk voor klagen over de huidige
COVID-19 toestand. De klachtprocedure via de Commissie van
Toezicht duurt veel te lang om daar
vertrouwen in te hebben.
(Anonieme gedetineerde PI Ter Apel,
naam bekend bij de redactie.)

*PI Ter Apel heeft een capaciteit van
434 gevangenen en is een
Vreemdelingen in strafrechtinrichting
(VRIS). De personen die in Ter Apel in
detentie zitten, hebben een strafbaar
feit gepleegd. Ze zijn hiervoor door de
rechter veroordeeld en verblijven illegaal in Nederland (of zijn na hun
misdrijf ongewenst verklaard). In
samenwerking met de Dienst
Terugkeer en Vertrek (DT&V) worden
de vreemdelingen tijdens de detentie
voorbereid op een terugkeer naar hun
land van herkomst.

Bericht uit de bajes

Achter de oren krabben
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)

CORONA

februari 2021

3

Roep om hulp uit de bajesen
Van onze redactie
Amsterdam - Op onze redactiebureaus belanden dagelijks noodkreten uit de
bajesen. De roep om hulp is schrijnend, maar we kunnen zo weinig doen voor
de briefschrijvers. Zowel het ministerie van justitie als de verschillende directies van gevangenissen laten ons weten dat er niks aan de hand is. ‘We hebben
het onder controle.’ Een greep in de postzak.
Een familielid van een gedetineerden schreef ons over de ‘Coronaplaag’, in de
bajes in Heerhugowaard. (Zie ook pagina 02)

Een intelligentiequotiënt (IQ) van een borrelnoot

Het is bij de beesten af hoe het personeel
hier de coronamaatregelen handhaaaft
op zijn manier en in zijn voordeel
Amsterdam - ‘Ik denk niet dat het jullie
ontgaan is gisteren dat bekend werd in de
media over een van de vele aanklachten die
gaan komen over de ‘Corona plaag’ in
Heerhugowaard (HHW) en ook in andere
PI’s. Maar ik wil het even bij PI HHW houden,
omdat mijn man daar in detentie zit, en ook
door corona is getroffen.
Nu is het euvel met de mondkapjes nog
maar een tipje van de sluier van wat daar
gaande is. Alle voorzorgsmaatregelen die
worden totaal niet gevolgd. Hoe de uitbraak
daar is gegaan en wat het domino-effect
daar van is, is zo schandalig dat je je

‘Het stoom komt
me uit de oren’
afvraagt: wie zijn nu de echte fouterikken.
We zijn er nu een jaar bijna mee bezig. En als
ik buiten ben, stoor ik me al vaak aan de personen die het hardst klagen, maar zelf niet

meewerken. Maar wat er in PI
Heerhugowaard gebeurt... Hoe ze daar met
de gedetineerden omgaan, maar ook met
ons, de familie en vrienden dat is echt al
redelijk ziek maar nu met de uitbraak van
het coronavirus helemaal. Mijn kerel zit in
een gevangenis, heeft geen enkel contact
met buiten en krijgt corona. En met hem
denk ik twee derde denk van Zuyderbos,
onderdeel van PI HHW. Dat komt door de
werknemers daar die niet getest worden en
zich niet aan regels houden. En hoe er dan
nu met hen en met ons wordt omgegaan?
Het stoom komt me uit de oren. Er had heel
veel voorkomen kunnen worden. Deze uitbraak was niet nodig geweest.
Misschien is het wel een verhaal waar jullie
iets mee kunnen en wat de insiders zeker
zullen waarderen. Dat hun verhaal eens
wordt verteld. En zeker dit verhaal, want
echt ikzelf wil het graag vertellen dan ben ik
het kwijt en mogen jullie ermee doen wat
jullie willen. Ik zelf heb bijna 5 jaar op een
‘verplichte vakantie’ gezeten, niet in
Nederland maar Zuid-Frankrijk. Dat is hele

andere koek natuurlijk. Eerst was de
Bomette in Marseille jarenlang de zwaarste
en ergste, maar dat heeft Darojja in
Perpignan toch met de jaren goed omgedraaid. En ik kan je één ding op een briefje
geven, die coronaregels die de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft opgesteld
en waar men zich niet aan houdt,
daar hadden ze echt niet in Frankrijk mee
moeten aankomen. Want dan hadden ze letterlijk en figuurlijk moeten rennen voor
hun leven. Die figuren daar pikken
niets en al zeker niet die vieze streken die ze
hier de gedtineerden en hun verwanten
leveren. En die laten zich geen leugentjes
vertellen door de directie en het personeel.

Het ware verhaal

Het is bij de beesten af hoe het personeel
hier de coronamaatregelen handhaaft op
zijn manier en in zijn voordeel. Onrecht van
een stel dappere dodo’s die zichzelf heel wat
vinden, maar niet meer zijn dan een stel
figuren met een intelligentiequotiënt (IQ)
van een borrelnoot en eigenlijk alleen maar
er zijn om de deur open en dicht te maken
en verder de hele boel bij elkaar te liegen,

‘Hoe ze daar met de
gedetineerden omgaan,
maar ook met het
vrouwelijk bezoek...!’
net als de directie doet. Nu is het voor de
boys binnen gewoon moeilijk om naar de
media te gaan. Maar het ware verhaal moet
wel op tafel komen en daar heb ik toch mijn
missie van willen maken nu na die hele
corona-uitbraak.
Velen worden toch wel geïntimideerd door
bewaking als ze meewerken bijvoorbeeld bij
een gezamenlijke klacht, daar staan straffen
op. En de directeur gaat het je moeilijk
maken. Ik heb al genoeg gezien en gehoord
en meegemaakt,
Ik pik niks meer van ze. En ik haat liegen en
zeker hoe ze daar met de gedetineerden
omgaan, maar ook met het vrouwelijk
bezoek. Dus nu moet het balletje maar eens
gaan rollen, vind ik. Het hele verhaal moet
naar buiten komen. En dan het liefst te
beginnen met jullie van deBonjo.

De Muur van Heerhugowaard: Hier achter speelt zich het drama af. (Foto Ronald Bos)
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Deze ‘dames’ zetten de kinderen in als ‘pion’
om de vader te beschadigen. Ze verzinnen
zaken en zetten de kinderen op tegen hun

Loyaliteitsproblematiek speelt
een belangrijke rol

vader. Dat kan ertoe leiden dat kinderen hoewel ze inwendig van nature veel van hun
vader houden - een negatief beeld van hem
ontwikkelen. Loyaliteitsproblematiek speelt
daarbij een belangrijke rol. Kinderen zijn
van nature loyaal aan beide ouders, maar in
sommige gevallen kan het kind gedwongen
worden te kiezen. Dit voor kinderen schadelijke fenomeen speelt een belangrijke rol bij
de ontwikkeling van ouderverstoting, ook
wel oudervervreemding genoemd. De kinderen worden hierbij gedwongen te kiezen
voor één van beide ouders, en die keuze valt
doorgaans uit ten gunste van de verzorgende ouder, bij wie de kinderen inwonen.

Psychische vergiftiging

Wie als gedetineerde vader in deze situatie
belandt, is extra in het nadeel. Hij kan feitelijk niet voor ze zorgen, want hij zit vast.
Naast de straf die detentie op zichzelf al is,
wordt de gedetineerde door de moeder
‘gestraft’ door het weghouden van de kinderen. Een kwalijke gang van zaken.
De kinderen kunnen in zo’n geval bijvoorbeeld aangeven ‘papa niet te willen zien of
spreken’. Een ‘foute’ moeder gebruikt deze
drogreden vervolgens om de kinderen niet
bij op bezoek te laten komen of het contact
geheel te dwarsbomen: ‘Papa zit in de bak
omdat hij iets stouts heeft gedaan’ of ‘Papa
is er toch nooit voor je geweest, dus je mist
hem vast niet’. Of: ‘Papa zit in de bajes, dus
hij betaalt niet voor je’. Psychische vergiftiging van het kind, die helaas nogal eens
wordt verspreid door ex-partners die de
scheiding niet hebben verwerkt. Wat deze
wraakzuchtige moeders niet doorhebben is
dat ze met hun gedrag ook en vooral de kinderen pijn doen.
Een gescheiden vader in detentie kan als hij
in de hiervoor beschreven situatie is geraakt

wel een paar belangrijke tips gebruiken.
Neem onmiddellijk een ervaren familieadvocaat in de arm die gaat samenwerken met
de strafadvocaat. De strafadvocaat kan
ondersteunend werken aan de familieadvocaat met het inbrengen van stukken. Regel
onmiddellijk na de intake in de inrichting
het bezoek door de kinderen.
Een gedetineerde heeft - behoudens door
opgelegde (tijdelijke) beperkingen door het
Openbaar Ministerie - recht op bezoek van
buiten. Doe vooral mee aan de speciale
vader-kind-middagen die in diverse inrichtingen worden gehouden.
De gedetineerde die geen juridisch gezag
heeft over de kinderen doet er goed aan die
zo spoedig mogelijk aan te vragen bij de
rechtbank. Hij moet daarbij betogen dat hij
na detentie de verzorging en opvoedrol op
zich wil nemen.

Chantage

De gedetineerde moet gewoon eisen dat de
moeder de minderjarige kinderen bij hem
op bezoek laat komen. Neem geen genoegen
met excuses. Verlang telefonisch contact
met de kinderen, minimaal twee keer per
week op vaste tijdstippen in verband met
bloktijden en arbeid. Houd contact met de
kinderen door brieven te schrijven en af en
toe een aardigheidje op te sturen. Verwijt de
kinderen niets. Zij kunnen er niets aan doen
en willen slechts emotionele veiligheid en
liefde. Spreek geen kwaad over hun moeder.
Ga niet in op chantage door de moeder:
‘Je moet eerst alimentatie gaan betalen,

Regel onmiddellijk na de
intake in de inrichting het
bezoek door de kinderen.

anders krijg je ze niet te spreken en kom ik
niet langs.’ Trek aan de bel bij Bureau
Jeugdzorg en doe zo nodig een melding bij
Veilig Thuis wanneer de kinderen langere
tijd niet te zien zijn, terwijl er geen beletselen voor omgang met u zijn. Een gedetineerde zou dit ook moeten doen als de kinderen tegen hem worden opgezet en als hij

Richard van der Weide: ‘Ze verzinnen zaken en zetten de kinderen op tegen hun vader.’
signalen van ouderverstoting ontvangt.
Ouderverstoting is een vorm van geestelijke
kindermishandeling en ernstig. Blijf, ook als
er wordt gekwetst, te allen tijde correct
tegen de moeder. Dat vergroot de kansen in
een eventuele procedure over gezag en
omgang. Bedwing de emoties tijdens (telefoon)gesprekken, hoe moeilijk dat ook is.
Gesprekken kunnen door de ex-partner
worden opgenomen en worden gebruikt bij
instanties. Wees de redelijkheid zelve: zacht
in de communicatie, hard op de inhoud.
Stel samen met de moeder een ouderschapsplan op waarin een zorgregeling wordt
opgenomen voor na de detentie. Moeder
moet hieraan meewerken.
Stel juridische grenzen aan de nakoming
van afspraken door de moeder. Als zij blijft
saboteren en manipuleren vraag de rechter
dan een dwangsom op te leggen, of desnoods gijzeling indien de kinderen stelselmatig worden weggehouden. Kinderen
hebben recht op onbelast contact met beide
ouders. Ook als één van de ouders gedetineerd raakt. De gedetineerde blijft de vader.

(Richard van der Weide is strafrechtadvocaat
en mental coach van gedetineerde vaders.)
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Als er ergens gespoten moet worden dan toch wel in gevangenissen

COVID-19 in de gevangenissen?
‘Niks aan de hand’
Jaap Brandligt en Paul Grijpma
Amsterdam - We zijn nu een jaar bezig
met de problemen van COVID-19. We
hebben er in deze krant diverse keren
aandacht voor gevraagd. Steeds
werd van de kant van het ministerie
het probleem weggewoven. Minister
Dekker deed dat in een uitzending
van Een Vandaag, een van de weinige
momenten het afgelopen jaar dat
er publiekelijk aandacht was voor
COVID-19 in de gevangenissen. Niks
aan de hand, zei de minister toen. En
de interviewer liet het daarbij.

W

e herinneren
ons een gedetineerde die
bezwaar
maakte dat op
zijn tweepersoons cel iemand van
buitenaf werd geplaatst. ‘Niks aan
de hand,’ zei de directeur daar. ‘We
hebben het onder controle.’ Er
was maatschappelijk van alles aan
de hand in verzorgingstehuizen
waar het virus snel om zich heen
greep. Daar waren te weinig
beschermingsmaterialen. Het
land stond – en terecht – op zijn
kop. Over gevangenissen niks. Dat
daar geen of hooguit nauwelijks
beschermingsmateriaal voor de
mensen die er werkten, aanwezig
was en is. Niks aan de hand. Dat er
op veel plaatsen meerpersoons
cellen zijn met alle gevolgen voor
de anderhalve meter, niks aan de
hand. Dat de gangen vaak te smal
zijn voor die anderhalve meter. Niks
aan de hand. Dat op de arbeidszalen
mensen te dicht op elkaar zitten.
Niks aan de hand. Dat er in de
wagens waarin gedetineerden vervoerd worden geen anderhalve
meter gehandhaafd kan worden.
Mondmaskers niet nodig. Niks aan
de hand.
Maar wat er wel aan de hand is, is

wat er in de wet staat. En daar
staat dat gedetineerden dezelfde
medische zorg moeten krijgen als
de mensen buiten. Minder
toegang tot testen en jezelf niet
mogen beschermen is daarmee in
strijd. Gedetineerden mogen wettelijk niet meer beperkingen opgelegd krijgen dan strikt noodzakelijk voor de orde en om hen
binnen te houden. Het beperken
van bezoek, het luchten, quarantaine opleggen die uitdraait op
23,5 uur per dag separatie, leven
zonder contact met familie, niet
mogelijk maken van contact met
vrijwilligers, is in strijd met de
wet.

Besmetting van buiten

Een jaar lang hebben we geprobeerd gegevens boven tafel te
krijgen over de hoeveelheid
besmettingen. Tevergeefs, met de
mantel der liefde wordt de boel

Wel steeds meer
berichten over
PIW’ers en anderen
die zonder
mondmaskers in
een uitlopen

toegedekt. We kregen wel steeds
meer berichten over PIW’ers en
anderen die zonder mondmaskers
of andere beschermingsmiddelen
in en uitlopen. Ook de bekende
vloeistof was niet aanwezig,
hoorden we dikwijls. En dat

terwijl we al heel lang weten dat
in dit soort gesloten plekken
besmetting van buiten wordt
ingebracht. Mondmaskers in overdekte publieke ruimtes zijn voor
eenieder verplicht. Maar niet voor
gedetineerden en het personeel in
gevangenissen klaarblijkelijk.
Woordvoerder Evelien Petit van
het ministerie van justitie bevestigt publiekelijk dat het landelijk
beleid is dat gedetineerden geen
mondmaskers mogen dragen. Het
is geen landelijk beleid dat medewerkers dat niet doen, maar van
het een komt klaarblijkelijk het
ander. Niet zo gek van justitie als
ook de minister daar niet steeds
vindt dat hij zich aan landelijke
richtlijnen moet houden. Goed
voorbeeld doet goed volgen, om
het op zijn klassiek Nederlands te
zeggen. En: bezoekers brengen het
virus niet binnen. Bezoek staat al
heel lang droog.

de cijfers. Tussen maart en
oktober vorig jaar 77 besmettingen. In december 131. ‘Ik ben ervan
overtuigd dat als je alle gedetineerden in Nederland gaat testen
dat het cijfer met een veelvoud
omhoog gaat.’ We vrezen dat hij
gelijk heeft.

Kamervragen

Opstand

Opvallend is dat we van jeugdgevangenissen helemaal niks horen.
Er bereiken ons berichten dat het
ook daar speelt. Dat kan ook niet
anders. Nu, na de uitbarsting in
Roermond – ruim tachtig gevallen
– en na het kort geding dat gedetineerden in Heerhugowaard tegen
de directeur daar, Marianne Vos –
hebben aangespannen, komt er
reuring. De Tweede Kamerleden
Madeleine van Toorenburg van
het CDA – een ex-gevangenisdirecteur – en Michiel van Nispen van
de SP hebben vragen gesteld aan
de minister. Die gaan over de
mondmaskers en andere beschermingsmiddelen. Voor de gedetineerden wel te verstaan. Niet voor
de medewerkers. Advocaat Jeroen
Soeteman komt naar buiten met

Kijk naar wat er uit Roermond
naar buiten komt en de woekering van COVID-19 in
Heerhugowaard. Eric Nijman,
directeur gevangeniswezen, meldt
dat er inderdaad een verbod is op
mondmaskers, maar dat directeuren plaatselijk aanvullende maatregelen mogen nemen als dat
nodig is. Het mondmaskerverbod
is zijns inziens gewenst (anders
wordt het onveilig), omdat er
andere maatregelen zijn die de
kans op besmetting heel klein
maken. We zijn hartstikke
benieuwd welke dat dan zijn.
Navrant is dat gedetineerden die
in opstand kwamen tegen het
onveilige gedoe in de gevangenissen, daarvoor disciplinair gestraft
zijn of ermee bedreigd zijn. Met

Bezoekers brengen
het virus niet binnen.
Bezoek staat al
heel lang droog

bijvoorbeeld het verbod op arbeid
en dus een hele dag in de cel. Met
arbeid verdienen gedetineerden
hun spaarzame geld. We horen
zelfs dat gedreigd wordt dat
mensen rood krijgen en dat
daarmee hun voorwaardelijke
invrijheidstelling (v.i.) in knel
komt. Het moet niet gekker
worden.
Wat te doen? In de eerste plaats
natuurlijk de mondmaskers en
andere RIVM-maatregelen die
door minister-president Rutte en
de ministers De Jonge en
Grapperhaus naar buiten uitgedragen worden, handhaven. En
testen, testen, testen zoals door
eigenlijk alle virologen en andere
–ogen uitgedragen wordt. Testen
van het personeel en van de gedetineerden. We zijn ons ervan
bewust dat er een race aan de
gang is wie het eerste vaccins
krijgen. Verzorgingshuizen zijn
hoog op de maatschappelijk prioriteitenlijst en gehandicaptenzorg. Tot nu toe hebben we
nergens vernomen dat ook gevangenissen prioriteit zijn. Als ergens
de omgeving ernaar is waar gespoten moet worden, dan is het wel in
de besloten publieke ruimtes die
gevangenissen zijn.
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Gevangenis dure manier om mensen slechter te maken

Pleidooi voor thuisdetentie
Jacques Claessen en Gert Jan Slump
Amsterdam - Het grootste deel van
de gevangenen in Nederland is
thans korter dan zes maanden gedetineerd; ruim 75 procent van hen zit
zelfs korter dan drie maanden vast.
Onderzoek toont aan dat er nogal
wat nadelen kleven aan zo’n korte
gevangenisstraf die in feite niet veel
meer inhoudt dan ‘uitzitten’ of, zoals
de Engelsen zo mooi zeggen, doing
time. Ook wanneer het Wetsvoorstel
Straffen en Beschermen op 1 mei a.s.
in werking treedt, verandert hierin
wezenlijk niets. Alleen gevangenen
die langer vastzitten dan zes of twaalf
maanden kunnen immers voor een
Penitentiair Programma (PP) respectievelijk voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) in aanmerking komen.

M

ogelijke
nadelen
van een
korte
gevangenisstraf
zijn het
verlies van woning, werk en/of
wederhelft en vooral van verbinding met de gemeenschap – factoren die nu juist van belang zijn om
op het rechte pad te blijven. Ook
bestaat in de bajes het risico op
negatieve beïnvloeding van gevangenen onderling: de bajes als ‘leerschool voor criminelen’. Voorts
blijkt de monotoonheid van het
detentieregime reeds bij een duur
van drie maanden een negatieve
invloed te hebben op de hersenactiviteit van gedetineerden, dit met
geestelijke afstomping tot gevolg.
Het is dan ook niet verwonderlijk
dat we al deze negatieve effecten
zien doorwerken in de recidivecijfers. Deze cijfers liegen er bij de
gevangenisstraf in ieder geval niet
om: ongeveer vijftig procent gaat
binnen twee jaar opnieuw in de
fout. Tot slot zijn er de hoge kosten
die met opsluiting gepaard gaan.

maanden tot het uiterste wordt
beperkt. Het gaat dan om die
gevallen, waarin de sociale veiligheid dat nodig maakt.

Zoals weleens wordt gezegd: de
gevangenis is een dure manier om
mensen slechter te maken. Er is
dus alle reden om naar humane en
effectieve alternatieven voor de
korte gevangenisstraf te zoeken.

‘Huis van herstel’

Ook is het onze bedoeling zowel
taakstraf als thuisdetentie op herstelgerichte wijze in te richten. Zo
staat de taakstraf momenteel
vooral in het teken van ‘abstract
herstel’ richting de samenleving.
De taakstraf kan betekenisvoller
worden (en daarmee nog effectiever?), wanneer de te verrichten
werkzaamheden een duidelijke
link hebben met het slachtoffer of
de gepleegde misdaad. Daarbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan
de inzet in een revalidatiekliniek

Thuisdetentie

Dat is precies wat we momenteel
onder meer aan het doen zijn in
het kader van het driejarige programma Changing Justice Gears
onder leiding van Restorative
Justice Nederland en Universiteit
Maastricht. Voor de hand liggende
alternatieven voor de korte gevangenisstraf zijn de taakstraf en
thuisdetentie. De eerste sanctie
kennen wij in Nederland al
geruime tijd, maar de tweede nog
niet, althans niet als zelfstandige
sanctie. Uit onderzoek blijkt dat
beide sanctiesoorten sowieso effectiever zijn in termen van recidivevoorkoming dan de (korte) gevangenisstraf. Dit gunstige effect lijkt
te kunnen worden verklaard uit
het feit dat tot taakstraf of thuisdetentie veroordeelden wél deel
blijven uitmaken van de samenleving. Zij hoeven niet hun baan,
huis en/of het contact met hun
partner te verliezen. Wat we in het
genoemde programma nastreven
is de taakstraf voor méér gevallen
dan nu het geval is, tot uitgangspunt te maken. In principe is
ervoor te pleiten om in gevallen
waarin thans een gevangenisstraf
tot zes maanden wordt opgelegd,
allereerst de oplegging van een
taakstraf te overwegen. Alleen
wanneer veiligheidsoverwegingen
daartoe dwingen, komt detentie in
beeld. En dan liefst thuisdetentie,
als daarmee kan worden volstaan.
Voor laatstgenoemde sanctie zal de
wet moeten worden aangepast,
aangezien deze sanctie momenteel
niet bekend is in Nederland. Ideaal
is dat opsluiting in de cel tot zes

Prof. mr. Jacques Claessen (boven)
is bijzonder hoogleraar herstelrecht en universitair hoofddocent
strafrecht aan de Universiteit
Maastricht. Daarnaast is hij
rechter-plaatsvervanger bij de
Rechtbank Limburg. Drs. Gert Jan
Slump (onder) is criminoloog en
medeoprichter van de Stichting
Restorative Justice Nederland.

spelen bij het herstel en de rehabilitatie van zowel dader als slachtoffer en hoe zij kan bijdragen aan
toezicht op of bijstand aan de
dader en het nakomen van
gemaakte afspraken.

‘Omgekeerde vergelding’

Achterliggende ‘ideologie’ binnen
dit project is onder meer het maximalistische herstelrecht. Een minimalistisch herstelrecht focust
exclusief op de vrijwillige deelname van daders en slachtoffers en
op herstelprocessen, zoals mediation en de herstelconferentie. Een
maximalistisch herstelrecht legt
consequent de nadruk op herstel
als sanctiedoel, dat wil zeggen: ook
wanneer partijen niet vrijwillig
willen bijdragen aan herstel. Ook
dan stelt de officier van justitie of
de rechter in het kader van de sanctionering van normoverschrijdend
Alternatieven voor de gedrag herstel als doel voorop.
korte gevangenisstraf Concreet betekent dit dat intentionele leedtoevoeging zoveel mogezijn de taakstraf
lijk wordt vermeden. Niet vergelding maar ‘omgekeerde vergelen thuisdetentie
ding’ staat centraal: laat de dader
niet opzettelijk lijden voor zijn
misdaad, maar laat hem de schade
die hij heeft aangericht zoveel
mogelijk (symbolisch) herstellen.
van iemand die een ernstig verNatuurlijk zal dat herstelproces
keersongeval heeft veroorzaakt of
vrijwel onvermijdelijk met leed
die tijdens een uitgaansruzie een
voor de dader gepaard gaan, maar
ander ernstig heeft mishandeld.
het betreft dan geen intentionele
Wij pleiten niet voor kale thuisdeleedtoevoeging (destructief
tentie, maar voor een aangeklede
variant in het kader waarvan actief lijden), maar een neveneffect van
werk wordt gemaakt van herstel en het werken aan herstel (constructief lijden). De inzet is dus gericht
rehabilitatie. Je zou het kunnen
zien als een ‘vrijplaats’ of een ‘huis op het betekenisvol sanctioneren
van misdaad, waarvan idealiter uitvan herstel’, vanwaaruit iemand
niet alleen aan zichzelf kan werken eindelijk iedereen beter wordt. Wij
zien dat ook niet-herstelrechtsden(door middel van scholing, traikers zich in deze aanpak kunnen
ning en therapie), maar ook aan
vinden, zeker wanneer zij werk
herstel richting het slachtoffer en
willen maken van het subsidiaride getroffen gemeenschap (denk
aan mediation of een herstelconfe- teitsbeginsel in het strafrecht. Dat
beginsel houdt kort gezegd in dat
rentie). Ook zal aandacht worden
besteed aan de vraag hoe diezelfde intentionele leedtoevoeging het
laatste redmiddel dient te zijn.
gemeenschap een actieve rol kan
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Prof. dr. Jacques van Weringh pleitte voor autonome gevangenis:

‘Zo min mogelijk beperkingen en zoveel
mogelijk contacten met buitenwereld’

Hans Smits
Amsterdam - Prof.dr. Jac.van Weringh was van
1970 tot 1987 hoogleraar Criminologie aan de
Universiteit van Amsterdam. In februari 1971
hield hij zijn oratie vanuit de vraagstelling
‘Heeft onze maatschappij de criminaliteit die
zij verdient’. Die vraag werd ontkennend door
hem beantwoord. Door verschillende omstandigheden hebben wij, volgens Van Weringh, van
de criminaliteit een eenzijdig beeld gekregen
en wij laten daarom de volle zwaarte van ons
oordeel neerkomen op een betrekkelijk kleine
groep van medeburgers die wij gemakkelijk
kunnen isoleren uit ons gezichtsveld. Sindsdien
heeft Van Weringh op vele manieren geprobeerd
om duidelijk te maken dat criminaliteit een
normaal verschijnsel is, een onontkoombaar en
natuurlijk kenmerk van het sociale leven en in
de betrekkingen tussen mensen.
In 1978 publiceerde Van Weringh een door
de uitgeverij Boom (Meppel) uitgegeven
bundel opstellen met de veelzeggende titel
‘Onrust is van alle tijden’. Die titel was kenmerkend voor zijn relativerende benadering
van criminaliteit, maar met een andere kijk
dan die van zijn Rotterdamse collega-criminoloog Peter Hoefnagels die vond dat criminaliteit niets anders is dan gedrag dat als
crimineel wordt benoemd. Volgens Van
Weringh (Zuidlaren, 1934) gaat het namelijk
om gedrag dat zich voordoet (en zich altijd
al heeft voorgedaan) en dat door mensen als
vervelend, ergerlijk of schandalig wordt
ervaren. Maar het gedrag is er eerst en
daarna komt pas de oordeelsvorming. De
afkeuring en verontrusting zijn er voordat
het gedrag als criminaliteit wordt benoemd:
‘Hoe dat ook genoemd wordt, in de samenleving worden mensen doodgestoken,

bestolen, mishandeld, bedrogen, vergiftigd,
doodgereden, levenslang verminkt, verkracht, opgelicht, beledigd , aangerand en
wat al niet meer. Er wordt vernield, brand
gesticht, geknoeid, vervalst en doorgereden
na een dodelijk ongeval.’
De reacties op dat gedrag zijn volgens Van
Weringh tweeledig: ‘Er moet zwaar gestraft
worden óf de maatschappij moet veranderd
worden. Maar zelfs de zwaarste straffen
hebben nooit een einde gemaakt aan de criminaliteit en ook de afschaffing van de kapitalistische produktiewijze gaat niet gepaard
met minder misdaad.’

justitie hoeft ook niet voor de reiskosten op
te draaien.

B-52 bommenwerper

Hij refereerde aan een ontsnapping van een
gedetineerde in Hoorn die door een handlanger met een helicopter van de luchtplaats was opgehaald. Van Weringh hekelde
de reactie van De Telegraaf die schreef:
‘Maatregelen om dergelijke hondsbrutale
acties voortaan onmogelijk te maken, zijn
anderhalf jaar blijven steken in kletskoek
over de kosten van een paar staaldraden
boven luchtplaatsen van gevangenissen en
over het geestelijk welzijn van gedetineerden die misschien geen onbelemmerd zicht
meer zouden hebben op het uitspansel.’ Een
reactie van een gevangenisdirecteur (in
dezelfde krant) verdiende het volgens Van
Weringh om in de penitentiaire annalen te
worden bijgeschreven: ‘Bij mij is de luchtplaats zo groot dat er een B-52bommenwerper zou kunnen landen.’
Serieus was het betoog van Van Weringh
Paradijs op aarde
over de organisatie van dilemma’s, zoals het
Van Weringh concludeerde: ‘De roep om
gevangeniswezen volgens hem kan worden
harde aanpak van de criminaliteit die al zo
lang gehoord wordt, komt voort uit een ver- omschreven. Hij vond dat er heel wat beter
diende te worden nagedacht dan in
langen naar zekerheid. De mensen willen
zich niet bedreigd voelen, ze willen eigenlijk Nederland (in die jaren negentig) gebeurde.
Want de officiële doelstellingen van het
een samenleving zonder criminaliteit. De
Nederlandse gevangeniswezen en de prakveelgehoorde vraag of wij nog niet genoeg
tijk groeiden volgens hem steeds verder uit
leergeld hebben betaald na een lange
elkaar. Dat vrijheidsstraf mede dienstbaar
geschiedenis van criminaliteit en geweld
komt waarschijnlijk uit hetzelfde verlangen moet worden gemaakt aan ‘de voorbereiding van de terugkeer der gedetineerden in
voort: een samenleving zonder geweld, een
het maatschappelijk leven (kort gezegd
wereld zonder bedreiging, een paradijs op
aarde. Wie zou dat niet willen? Het enige dat resocialisatie)’ zoals oorspronkelijk in de
Beginselenwet Gevangeniswezen stond, was
in deze wereld echt vrij is, is echter het
door Van Weringh al eerder boerenbedrog
verlangen.
genoemd. In ‘De ideale gevangenis’ schreef
Na zijn voortijdig vertrek als hoogleraar, in
hij nu: ‘De gedachte dat mensen van acht1987, bleef hij publiceren. Als Koos van
tien jaar en ouder nog te resocialiseren
Weringh. Hij schreef veel over zijn hobby,
het verschijnsel politieke prenten, en onder zouden zijn, lijkt mij niet alleen aan de optimistische kant, maar ook tamelijk
die auteursnaam verscheen ook, in 1993 bij
zwakzinnig.’
Uitgeverij Bas Lubberhuizen, een schotschrift van zeventig pagina’s met de cynische titel De ideale gevangenis. Van
Autonome gevangenis
Weringh: ‘De ideale gevangenis bestaat
Inmiddels is het ‘resocialiseringsartikel’
natuurlijk niet. Of het zou de gevangenis
aanmerkelijk omslachtiger. In de
moeten zijn waar de gedetineerde door zijn Penitentiaire Beginselenwet van 2017 staat
maten met een helicopter van de luchtnu: ‘Met handhaving van het karakter van de
plaats wordt afgehaald. Niet alleen komt er
vrijheidsstraf of de vrijheidsbenemende
dan een cel vrij. Maar het ministerie van
maatregel wordt de tenuitvoerlegging

‘De ideale gevangenis
bestaat natuurlijk niet’

hiervan zoveel mogelijk en afhankelijk van
het gedrag van de betrokkene, dienstbaar
gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer in de maatschappij. Bij het verlenen
van vrijheden aan gedetineerden wordt
rekening gehouden met de veiligheid van
de samenleving en de belangen van slachtoffer en nabestaanden.’ Van Weringh was in
zijn boek ‘Ideale gevangenis’ vooral gecharmeerd van een zinsnede uit de beleidsnota
‘Taak en toekomst van het Nederlandse
gevangeniswezen uit 1982’. Daarin stond: De
gedetineerde behoort niet verder in zijn persoonlijke vrijheid te worden beperkt dan
met het oog op het doel van zijn detentie
nodig of onvermijdelijk is.’
Koos van Weringh pleitte voor een autonome gevangenis waarin de gedetineerden,
eenmaal opgesloten, zo vrij mogelijk
worden gelaten. ’Geen bewaarders die zogenaamd aan behandeling doen. Dat is een
illusie. Wel bewakers die ervoor zorgen dat
de gedetineerden niet aan de haal gaan. Eén
keuze mag een gedetineerde niet maken: de
gevangenis verlaten. Maar verder dienen er
in de gevangenis zo min mogelijk beperkingen te zijn en zoveel mogelijk contacten met
de buitenwereld.’

Rijk Rijksen

Hij was het eens met de Utrechtse strafrechtsgeleerde Rijk Rijksen die volgens hem
overtuigend aantoonde dat de gevangenisstraf, gezien de negatieve effecten, alleen in
uiterste noodzaak moet worden opgelegd.
Rijksen wilde de korte gevangenisstraffen
laten verdwijnen en de lange gevangenisstraffen in duur beperken. In principe niet
langer dan vijf jaar. Van Weringhs leerling
Herman Franke, die in 1990 promoveerde op
het standaardwerk ‘Twee eeuwen gevangenisstraf in Nederland’ toonde volgens hem
aan dat het verband tussen justitiële misdaadbestrijding en criminaliteit veel geringer is en anders van aard dan veelal wordt
aangenomen. Van Weringh: ‘Met andere
woorden: er is geen logische relatie tussen
misdaad en straf. Terwijl dat wel wordt
gesuggereerd. Meer criminaliteit en dus
meer cellen en hogere straffen. Alsof dan de
criminaliteit zou dalen.’
(Hans Smits was verslaggever van dagblad Het
Parool en weekblad Vrij Nederland)
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Machtig iemand die eveneens stemgerechtigd is in dezelfde gemeente

Ga stemmen, goed voor je
Paul Grijpma
Amsterdam / Den Haag - Breng je stem uit. Dat geeft
een goed gevoel, een gevoel van eigenwaarde. En elk
stem telt. De nieuwe Amerikaanse president Joe
Biden riep het al in zijn verkiezingscampagne in
november vorig jaar: ‘Vote!’ En we hebben gezien
hoe belangrijk het is, want hier en daar was het in de
verschillende Amerikaanse staten kielekiele. ‘En ja,
ook gedetineerden mogen stemmen,’ laat de woordvoerder van het ministerie van justitie Eveline Petit
ons weten. ‘Personen van wie hun vrijheid is ontnomen op de dag van stemming, kunnen bij volmacht
stemmen. Gedetineerden kunnen in persoon aan de
stemming deelnemen, als zij op de dag van stemming periodiek verlof hebben of omdat er een stemlokaal is ingericht in de penitentiaire inrichting of
het forensisch psychiatrisch centrum waar zij verblijven,’ aldus schrijft Petit.
Het staat gemeenten vrij om in overleg met de desbetreffende directies in gevangenissen en tbs-klinieken een stemlokaal aan te wijzen of een mobiel
stembureau in te stellen. Randvoorwaarde daarbij is
dat dit stembureau openbaar en toegankelijk is voor
alle kiezers
Voor alle verkiezingen geldt dat kiesgerechtigden 18
jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het
kiesrecht. Meer specifiek geldt dat de kiezer op de
dag van de kandidaatstelling in de gemeente moet
wonen waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Daarnaast hebben sinds 1986 ook gedetineerden
kiesrecht.

Mogelijkheden om te stemmen

In het taalgebruik van justitie: ‘Justitiabelen die in
een justitiële inrichting terechtkomen worden na
drie maanden automatisch ingeschreven op het
adres van de inrichting. Na die inschrijving zijn ze
officieel inwoner van de betreffende gemeente.
Gedetineerden kunnen de gevangenis niet uit om
een stembureau te bezoeken, tenzij ze verlof
hebben. Als ze hun stem willen uitbrengen moeten
ze daarvoor iemand machtigen die eveneens stemgerechtigd is in dezelfde gemeente. Probleem
daarbij is dat de gemachtigde een kopij van het
identiteitsbewijs van die persoon moet overleggen.
Dat is soms ingewikkeld Gedetineerden ontvangen
hun stempas in hun cel en ze worden geïnformeerd
over de manier waarop ze eventueel hun stem
kunnen uitbrengen. Wie iemand machtigt, moet de
achterkant van zijn stempas invullen. Daar staan de
aanwijzingen voor het machtigen. Een gemachtigde
kan per stemming voor maximaal twee personen als
gemachtigde optreden.
Ja hoor, er zijn altijd uitzonderingen: ‘Als een
persoon is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten
minste één jaar én is ontzet uit het kiesrecht, verliest
hij het recht op passief en actief kiesrecht. Deze
sanctie kan door de rechter worden opgelegd op
grond van artikel 28. (Zie ook pagina 20 en 21)
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Oplossing Bonjo woordzoeker
van pagina 34

Stemmen geeft goed gevoel

1.

Heb een geweldige attitude

2. Wees voorbereid
3. Wees op tijd

4. Verlies je positieve houding niet

5. Bewerk je gebied zo goed mogelijk
6. Werk acht uur zo lang mogelijk is
7.

Heb een doelstelling

8. Neem controle

Ramiro Romano Redouane Currie, PI Alphen a/d Rijn

Darmuitmonding - 17. Enttakje - 19. Plezier achteraf - 21. Koraaleiland - 25. Aandoening - 26. Duit
omroep - 28. Vanaf - 29. Alstublieft - 32. Chocoladedrank - 34. Edelmetaal - 36. Slee - 38. Voorzet
41. Ten bedrage van - 42. Verwensing - 44. Neerslag - 46. Dierengeluid - 47. Gezichtsorgaan - 51.
53. Leraar - 55. Bits gezegde - 56. Plant - 59. Drinkfles - 61. Zijde - 62. Verbond - 66. Ampère - 67.
en ander (afk.) - 68. Me - 69.VZangstem
O L G
J- 72.
E Telegraaf
H A R T restant
W A N- 74.
T Persoonlijk
D A T
K vnw.
L O P T
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Scherp onderscheid maken tussen opzet en schuld

‘Ik deed het niet met opzet!’
David Penn
Maastricht -Een van de meest voorkomende woorden in het Wetboek van Strafrecht is het woord ‘opzettelijk’. Als dat woord in de tenlastelegging op de dagvaarding staat, kan het feit alleen worden bewezen als de rechtbank ook vindt dat er daadwerkelijk sprake is van opzet. En dat is in veel gevallen helemaal niet
zo gemakkelijk vast te stellen.

V

an opzet is
sprake als
iemand ‘willens
en wetens’ heeft
gehandeld. Op
zijn minst moet
iemand dan
hebben geweten dat er een grote
kans bestond dat met zijn gedraging
een bepaald gevolg zou intreden en
die kans ten tijde van de gedraging
bewust hebben aanvaard. Deze
ondergrens van opzet wordt ook wel
´voorwaardelijk opzet´ genoemd.
Bekend voorbeeld van voorwaardelijk opzet is de zaak die bekend
staat als het ‘Hoornse taart arrest’.
In die zaak was er een vergiftigde
taart verstuurd naar iemand, met
het doel diegene om zeep te
helpen. Maar de taart wordt opgegeten door de vrouw van de
geadresseerde, die vervolgens overlijdt. ‘Ik deed het niet met opzet!’
Het verweer van de verdachte dat
hij niet het opzet had om deze
vrouw te doden, wordt verworpen
door de rechtbank. Indien je een
taart aan een huisadres laat bezorgen is de kans aanmerkelijk dat
iemand anders van de vergiftigde
taart eet en dus komt te overlijden.

Omdat hij deze kans had geaccepteerd was er sprake van voorwaardelijk opzet en de man werd veroordeeld wegens moord op de
vrouw, terwijl de taart eigenlijk
voor haar man bedoeld was.
Maar als iemand weliswaar

er niet ‘willens en wetens’ gehandeld en behoort vrijspraak te
volgen.
Ook rechtbanken en gerechtshoven gaan daar nog wel eens de mist
in. Vorig jaar is een cliënt veroordeeld wegens medeplichtigheid

Er was een vergiftigde
taart verstuurd
naar iemand, met
het doel diegene
om zeep te helpen

onvoorzichtig of zelfs roekeloos
heeft gehandeld, zonder rekening
te houden met een slechte afloop,
kan er hooguit worden gesproken
van schuld. Vaak zijn de gevaren
door onverschilligheid onvoldoende ingezien. Alleen onverschilligheid is onvoldoende om
opzet aan te nemen. In zo’n geval is

Alleen
onverschilligheid
is onvoldoende om
opzet aan te nemen.

aan oplichting, omdat hij had
geholpen met een inschrijving in
het handelsregister en het openen
van een bankrekening. Het
gerechtshof meende dat er kon
worden gesproken van (voorwaardelijk) opzet, ook al had cliënt verklaard dat hij meende dat hij had
geholpen bij het opzetten van een
David Penn: ‘Rechtbanken en gerechtshoven legale handel. Hierover is in cassagaan nog al eens de mist in.’ tie geklaagd bij de Hoge Raad.

Cliënt is wellicht onvoorzichtig
geweest, maar er was geen sprake
van een aanmerkelijke kans dat
zijn hulp zou worden misbruikt
om een misdrijf te plegen. Hooguit
schuld dus, maar geen opzet.
Vorige maand was de Hoge Raad
het daarmee eens en het gerechtshof zal de zaak nu opnieuw
moeten beoordelen.
In veel zaken is het goed om scherp
onderscheid te maken tussen
opzet en schuld. Ook al staat
onomstotelijk vast dat iemand
bepaalde handelingen heeft verricht, dit betekent nog niet dat de
handelingen zijn verricht met het
opzet om een misdrijf te plegen.
In dit soort zaken is gebruik
maken van het zwijgrecht meestal
niet de beste strategie. Bespreek in
een vroeg stadium welke uitleg
gegeven kan worden voor
bepaalde gedragingen. Als de
rechtbank die uitleg opvat als een
vorm van schuld, terwijl opzet is
vereist voor een bewezenverklaring, zal vrijspraak moeten volgen.
(Mr. D.M. Penn is strafrechtadvocaat
in Maastricht en Den Haag.)

Ingezonden bericht

Eerst de feiten dan de meningen
Op jaarbasis stromen 37.000 nieuwe mensen in.
Er zitten er gemiddeld 11.335 per dag binnen.
Daarvan is 95 procent man en 5 procent vrouw
58 procent van de gedetineerden komt uit Nederland
6,7 procent uit v/h Nederlandse Antillen
4,6 procent uit Marokko
4,4 procent uit Suriname
3,4 procent uit Polen
22,9 procent uit overige landen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
had in 2019 ruim twee miljard te besteden
Een plaats binnen kost € 265,Een plaats in een jeugdinrichting € 647,Een plaats in een Forensisch Penitentiair Centrum € 585,Een zorgplaats in de bajes € 529,-

Eigen bestaan
Amsterdam - Het leven bestaat
niet alleen uit rozengeur en
maneschijn. Sommige dagen,
weken, jaren doen erna nog
steeds veel pijn. Ik heb vroeger
van mijn ouders weinig liefde
gekregen. Er zijn dingen gebeurd
die ik vele jaren heb verzwegen.
Ook zag ik dingen in mijn
dromen die kwamen elke keer
weer naar boven. Maar door dit te
verwoorden, was er niemand die
dit wilde geloven. Ik heb vele
jaren die gevoelens moeten
stoppen. Maar op een gegeven
moment, kon ik dit niet meer verkroppen. Ik ging erover praten,
zodat ik mijn ei kwijt kon. Maar
mijn ouders en vrienden zeiden

dat ik dit allemaal verzon. Toen
ben ik opgestaan en aan mijn
eigen leven begonnen. Ik heb tot
nu toe vijf diploma’s gehaald, dus
ik ben op de goede weg. Maar af
en toe dacht ik, ik heb gewoon
pech. Ik zal voor mijn toekomst
nog hard moeten vechten, zodat
ze mij niet meer op een vreselijke
manier kunnen berechten. Het
leven heeft mij op veel punten
pijn gedaan. En zelfs daar ben ik
nog steeds van ontdaan. Ik zal er
hard voor moeten vechten, zodat
dit leven beter zal gaan. Dus
mensen blijf vooral altijd in jezelf
geloven. Dan komt het goede
zeker van boven.
J. Buitenkamp

Een plaats in vreemdelingenbewaring € 295,De gemiddelde verblijfsduur in tbs is 7,5 jaar
(Bron. DJI in cijfers en feiten)

Vraagt de dokter: ‘Rookt u nog zoveel?’
Patiënt: ‘Tja, nog anderhalve aansteker per dag.’
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Door corona achterstand opgelopen bij rechtbanken en gerechtshoven. (Foto Paul Grijpma)

Voorkomen is beter dan afraffelen

Minder zaken bij de rechter, een betere oplossing
Van de redactie
Den Haag - De rechtspraak is enorm overbelast.
Zaken blijven daardoor lang op de plank liggen.
Door corona is de achterstand bij de rechter
opgelopen tot 50.000 zaken. Rechtbanken zijn
een tijd lang dicht geweest. Dat is een behoorlijk probleem. De samenleving moet erop
kunnen rekenen dat als iemand onrecht wordt
aangedaan, hierover recht wordt gesproken.
Maar ook dat iemand die onterecht in voorarrest zit, snel duidelijkheid krijgt. En voor het
herstel van slachtoffers, het op het rechte pad
krijgen van daders en het gevoel van rechtvaardigheid in de samenleving, is het belangrijk dat
dit snel gebeurt.
De oplossing wordt nu gezocht in rechters
langer te laten werken en minder tijd per
rechtszaak te besteden. Maar dat is geen
goede oplossing. Rechters hebben al een
enorme werkdruk en een goede rechtbank
kijkt goed naar alle belangen en levert maatwerk. Dat staat nu echt onder druk.

Een betere oplossing is zorgen
dat er minder zaken voor de
rechter hoeven te komen. Veruit
de meeste rechtszaken gaan
over relatief lichte vergrijpen,
die met een boete, taakstraf of
korte gevangenisstraf worden
afgedaan. In een rechtszaak
staat de straf centraal. Het
Openbaar Ministerie (OM) probeert daar zoveel mogelijk van
te krijgen en de verdediging zo
min mogelijk. In veel gevallen is
een vorm van mediation tussen
dader, slachtoffer en samenleving veel beter. Er kan dan een
oplossing gezocht worden die
beter past bij de situatie en het
herstel van alle betrokkenen:
hulp aan het slachtoffer bij het
verwerken en herstellen van de
schade, hulp aan de dader om

Zo ontlasten
we de
rechtspraak,
terwijl er
beter recht
gedaan
wordt

op het rechte pad te komen en meer vraag naar is. Er zijn veel experimende kans op herhaling zo klein ten, maar die zouden staande praktijk
mogelijk maken.
moeten worden.
Zo snijdt het mes aan twee kanten: Zo ontlasten we de rechtspraak, terwijl er beter recht
Burn out
Rechters, politie, justitie, weten- gedaan wordt. De rechters houden dan meer
schappers en zorginstellingen tijd over voor zaken die niet zonder hen
zijn hier groot voorstander van. kunnen: de zware criminaliteit en zaken
Het is ook al het beleid. Er zijn waar partijen er samen niet uitkomen. Deze
mogelijkheden voor mediation. oplossingen kosten soms geld. Maar deze
Er is een experiment waar rech- alternatieven zijn vaak veel goedkoper dan
ters eerst partijen met elkaar een rechtszaak. En een alternatieve straf is
aan tafel zet om samen een vaak niet alleen effectiever, maar ook veel
oplossing te bedenken, en pas goedkoper dan gevangenisstraf. Daarbij is
als dat niet lukt een rechtszaak de kans dat iemand opnieuw de fout in gaat
kleiner als iemand goed op het rechte pad
houdt.
Maar toch komen er nog heel geholpen wordt, en dat bespaart op de lange
veel zaken voor de rechter die termijn veel geld. Het bespaart rechters een
ook anders kunnen. Het budget burn out en is het een goede investering in
voor mediation is nu al halver- een veiligere en rechtvaardigere samenwege het jaar op, en kan dus leving.
geen groei aan, terwijl er steeds

VERDWAALD?
Bonjo en haar lidorganisaties
helpen je weer op weg!
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Stoplichtmodel van de baan

Promoveren wordt niet eenvoudiger

Van de redactie
Amsterdam / Den Haag - In het toetsingskader is er sinds eind vorig jaar
een en ander veranderd. Dit heeft
behoorlijke gevolgen voor de detentie, inclusief de fasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.). De
carrière begint vanaf nu met het basisprogramma. Wie zich goed gedraagt,
komt in een zogeheten plusprogramIn basisprogramma geen avondactiviteiten en beperkt weekeindeprogramma. Dan zit gedetineerde in zijn cel.
ma. Maar er kan ook weer gedegradeerd worden. Elke zes weken wordt
het gedrag beoordeeld. De beoordelingen staan in het persoonlijke
hoeft de gedetineerde niet achter
detentie- en re-integratieplan.
de basisvoorwaarden. Verder voert
de deur. Tenzij hij weigert mee te
hij het D&R-plan uit, werkt hij mee
doen. Dan dus wel weer achter de
In het basisprogramma is er 42,5
aan het dagprogramma, werkt hij
deur. Wie niet goed aan de ‘plus’
uur per week (dat halve uur dat
mee aan de arbeid, houdt hij zich
doet het hem) aan activiteiten. Er is meedoet, krijgt geen vrijheden
aan de (huis)regels, houdt hij zich
buiten de inrichting. Het Huis van
geen avondprogramma en een
aan de afspraken, laat hij zich aanbeperkt weekendprogramma. Dan Bewaring heeft alleen een basisprospreken op gedrag, gebruikt hij
zit een gedetineerde in zijn cel. Wie gramma. Ongeacht hoe lang
geen alcohol of drugs en werkt hij
naar de ‘plus’ gaat, mag 48 uur wat iemand er zit. Eenmaal in de echte
mee aan drugstesten (urinecontrobajes is er ‘basis’ en ‘plus’. Daarmee
doen. Als er geen activiteiten zijn,
les), braver kan niet. Dan is er ook
Iemand die
is het stoplichtmodel van de baan.
een lijstje waarop ongewenst
Maar als iemand niet aan de pluseigedrag staat: hij doorloopt niet de
ontoelaatbaar
sen voldoet, gaat hij niet in de
benodigde screening en intakes,
gedrag vertoont,
detentiefasering, niet naar een
werkt niet actief mee aan het
Zeer Beperkt Bewaakte Inrichting
opstellen van het D&R-plan, incluwordt meteen
(ZBBI) en niet in een Penitentiair
een plan van aanpak op de
gedegradeerd tot het sief
Programma (PP).
basisvoorwaarden, voert het D&RDe gedetineerde
plan niet uit, werkt niet mee aan
basisprogramma
het dagprogramma, werkt niet
Werkt mee, werkt niet mee
moet aan nogal wat
mee aan de arbeid, houdt zich niet
De gedetineerde moet aan nogal
eisen voldoen
aan de (huis)regels, houdt zich niet
wat eisen voldoen. Dat heet
aan afspraken en laat zich niet aangewenst gedrag: hij doorloopt de
spreken op gedrag.
benodigde screening/diagnostiek
en intake, werkt actief mee aan het
opstellen van het Detentie &
Stouter kan niet
Re-integratie-plan (D&R-plan),
De minister heeft ook bedacht wat
inclusief een plan van aanpak op
ontoelaatbaar gedrag is (dat mag

dus echt niet): hij keert verwijtbaar
te laat of niet terug van verlof,
brengt verboden goederen de
inrichting binnen, handelt daarin
of heeft deze in bezit, gedraagt zich
fysiek agressief of bedreigt personeel of een medegedetineerde
ernstig, ontvlucht de inrichting, of
onderneemt een poging daartoe,
wordt vervolgd voor het in detentie plegen dan wel medeplegen van
een misdrijf, gebruikt alcohol of
drugs, of weigert een drugstest af
te nemen of fraudeert bij het
afnemen van de test. Stouter kan
niet.
Iemand die ontoelaatbaar gedrag
vertoont, wordt meteen gedegradeerd tot het basisprogramma. Hij
moet opnieuw zijn best doen om
weer, na minimaal zes weken, te
kunnen promoveren tot het plusprogramma. Dit wordt dan besproken in het Multidisciplinair
Overleg (MDO). Hier bepalen alle
personen die met de gedetineerde
te maken hebben of hij weer tot
het plusprogramma mag. Dit zijn
mensen zoals casemanagers, mentoren, arbeidsmeesters, onderwijsmedewerkers, trainers en
sportmedewerkers. Met de gedetineerde wordt de boel besproken.
Het commentaar van de gedetineerde telt ook bij de beslissing
van dit MDO. Dit is dus allemaal
van invloed is op de fasering en
eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) Het wordt
knopen tellen.

12

februari 2021

Gevangenisstraffen zijn
niet het middel
Jaap Brandligt
Amsterdam - Gevangenisstraffen zijn niet het middel om (jeugd)criminaliteit aan te pakken. Dat is eigenlijk oud
nieuws, maar een feit is dat er nog te veel op wordt vertrouwd dat als je maar de daad vergeldt, dat het dan wel goed
komt met die jonge criminelen. Uit cijfers van het CBS over 2015 – dat is wel alweer een tijdje geleden – blijkt dat 38
procent van de jongeren tussen twaalf en veertien jaar binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat. Dat is meer dan in
2012 bijvoorbeeld, want toen ging het nog om 34 procent. Bij Pij’ers (Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, Jeugd
tbs) – recidiveert zelfs 80 procent. Het is niet geheel duidelijk hoe hoog op dit moment de recidive van jeugdige daders
is, maar – net als bij de grote mensen-criminaliteit - daalt het aantal daders. Dat het nog te hoog is, dat is ook voor de
minister evident vandaar dat hij redelijk recent met een stuk naar buiten kwam waarin hij stelde dat lang opsluiten
van jongeren en jongvolwassenen niet het middel is om recidive tegen te gaan. Belangrijk is dat jongeren die in de
fout zijn gegaan tijdens detentie contact blijven houden met hun omgeving.
We spraken erover met Thimo van
der Pol, hoofd afdeling onderzoek
en regiebehandelaar van het forensische Jeugd en Jongvolwassenen
team van Inforsa, een instelling
voor forensische zorg in
Amsterdam. Hij is ook nog onderzoeker bij het Amsterdams
Universitair Medisch Centrum. Hij
is afgestudeerd als psychothera-

Natuurlijk moet je
ook vergelden, maar
je moet tegelijk
kansen geven

peut. We zochten hem op het
kantoor van Inforsa aan de
Baarsjesweg en dat in corona-tijden. Het was een genoegen weer
eens oog in oog met iemand een
gesprek te hebben. En dat op de
dag voor kerstmis ook nog. We
kwamen hem op het spoor door
een interview in Het Parool, de
krant voor Amsterdammers. En hij
is gepromoveerd op onderzoek
naar hoe je door behandelingen
die op onderzoek berusten, beter
in kan zetten om bij delinquente,
verslaafde jongeren crimineel
gedrag terug te dringen.
Hartstikke interessant, zeker in de
stad waar de top 600 of is het
inmiddels top 1000, is

uitgevonden. Van der Pol toont
zich redelijk optimistisch over de
mogelijkheid om een antwoord te
vinden op de vraag wat helpt om
(jonge) mensen niet te laten recidiveren. Dat is hij op zeker ook op
basis van de 130 jongeren, en jongvolwassenen en hun gezinnen die
hij in Amsterdam met zijn team
behandelt. De Jongeren hebben
een ruime leeftijdsspreiding
tussen de 14 en 27 jaar. Bijna allemaal met een bajes-ervaring. Zo’n
95 procent heeft een strafblad.

Bij systeemtherapie ga je met het
netwerk rond de problematische
jongere aan de gang. In het interview in Het Parool geeft hij een
voorbeeld. Je kunt met een winkel
overvaller in een kamertje over zijn
delict gaan praten, maar daarvan
weten we dat dat weinig resultaat
oplevert. Bovendien zijn veel van
de criminaliserende jongeren al
van alle kanten ‘betherapiet’. Neen,
Thimo van der Pol toont zich redelijk optimistisch
je nodigt vrienden, familieleden en
andere betrokkenen uit om met
elkaar – dus ook de jongere – in
houden – een goede relatie met de
naar wat de jongere belangrijk
gesprek te gaan.
ouders, een opleiding volgen, een
vindt) erg goed werkt. ‘Je bent als
baan hebben – versterken. Je wilt
therapeut
beschikbaar’,
aldus
Van
Systeemtherapie
de negatieve invloeden op criminader
Pol.
‘Er
is
wel
een
conditie:
een
We weten dat opsluiten niet het
Poten in de modder
liteit uitschakelen’. Als iets negapersoon
binnen
het
systeem
rond
beste middel is om recidive te
Zoals we dat ook kennen van een
tief uitwerkt weten we inmiddels
de jongere moet wel gemotiveerd
voorkomen. Je ziet ook dat door de bij ons aangesloten lid De Eigen
is het opsluiten in een bajes. Dat
daling van de jeugdcriminaliteit
Kracht Centrale. Of je gaat op huis- zijn. De jongere die dat in het
dus liever niet. Van der Pol noemt
begin vaak niet is, volgt uiteindede laatste jaren een aantal jeugdge- bezoek. Of naar een pleintje waar
het ‘slim straffen’. ‘Natuurlijk moet
vangenissen sluiten. In plaats
de jongere des avonds laat nog met
je ook vergelden, maar je moet
daarvan wordt ingezet op zogehezijn vrienden rondhangt. ‘Met je
tegelijk kansen geven. En met de
ten kleinschalige voorzieningen
poten in de modder’, noemt Van
jongeren aan de slag gaan om met
die dichterbij de leefomgeving van der Pol dat. In het jargon: outhen te kijken wat het beste is. Met
de jongeren liggen. En bijvoorreachend werk’. En: inderdaad zijn
Bovendien zijn
hen en niet zonder hen. Ook dat is
beeld op enkelbanden of werkde kleinschalige voorzieningen
veel van de
belangrijk.’
straffen. Allemaal middelen om
hier ook op gebaseerd. Je laat de
En hoe zit het met de slachtoffers?
het handhaven van het netwerk
jongere niet naar je toe komen,
criminaliserende
‘Ook die moet je betrekken,’ zegt
van de jongere te bevorderen. In
maar zoekt hem op en gaat met
jongeren al van alle
Van der Pol, ‘want dat kan een
zijn proefschrift maakt Van der Pol wat je daar opsteekt met die
duidelijk dat systeemtherapie een jongere aan de slag. Het scheelt
kanten ‘betherapiet’ meerwaarde hebben.’ Hij kijkt met
enige jaloezie naar wat in Nieuwbelangrijke benadering kan zijn
bijna 90 procent criminaliteit, zegt
Zeeland gebeurt, waar – als dat
om jongeren en jongvolwassen
Van der Pol. Zeker bij jongeren met
mogelijk is – dader en slachtoffer
niet te laten doorgroeien in de cri- een ernstige cannabisverslaving en
met elkaar gaan praten en pas als
minaliteit. Nu ben ik van aard
psychiatrische problemen, bij de
dat wat heeft opgeleverd – of niet
lijk wel. Dat heeft vaak wat tijd
altijd wantrouwig als het over sysgroep jongeren die de zwaardere
natuurlijk – dat dan de rechter
nodig. Er zit veel kracht in deze
temen en therapieën gaat. Maar –
delicten zoals geweldsdelicten
eraan te pas komt. Dat helpt, voor
en dat is soms het verbijsterende
pleegt zie je dat de intensieve syste- gasten en meiden,’ daar is Van der
de dader, voor het slachtoffer en
Pol van overtuigd. Het is eigenlijk
als het over nieuwe termen gaat –
mische aanpak (belangrijke
voor de samenleving. Van der Pol is
zo eenvoudig. ‘Je wilt de positieve
het is eigenlijk redelijk eenvoudig
mensen in de omgeving van de
en overzichtelijk.
jongere erbij betrekken en luistern factoren die hen op het rechte pad daarvan overtuigd.

BEL BONJO
GRATIS!
0800
3334446
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De commissie is met
name geraakt door
het wegredeneren
van algemene
beginselen van
behoorlijk bestuur

Het voltallige kabinet Rutte III is inmiddels afgetreden vanwege de Kinderopvangtoeslag affaire.

Is de rechtsstaat er voor de burgers?

Een schokkend en beangstigend beeld

van burgers in de toekomst beter
te beschermen en te respecteren.
Conclusies die doen denken aan
het rapport van de commissie van
Traa, waarin ook te lezen viel dat de
gedurende
haar
werkzaamheden
jarenlang
een
wezenlijke
bijdrage
Arthur van der Biezen  
overheid de regels en grondbegineerst met verbazing en uiteindelijk
heeft geleverd aan het in stand
selen van het recht beter in acht
met
diepe
verontwaardiging
tot
dit
houden
van
de
niet
dwingend
uit
de
’s-Hertogenbosch - Een grondbeginbesef gekomen. Zij doet een dringend diende te nemen. Naar aanleiding
sel van onze rechtsstaat is dat zowel wet volgende, spijkerharde uitvoeberoep op alle betrokken staatsmach- van een ‘crisis in de opsporing’
bij het maken als bij het uitvoeren ring van de regelgeving van de kinvan wetten zoveel mogelijk reke- deropvangtoeslag. Daarmee heeft de ten om bij zichzelf te rade te gaan hoe werd toen een parlementaire
in de toekomst herhaling kan worden enquête gehouden waarin de
ning gehouden moet worden met bestuursrechterspraak zijn belanggehele strafrechtketen tegen het
de belangen van burgers. Dat onze rijke functie van (rechts) bescherming voorkomen en hoe het ontstane
licht werd gehouden. Ook toen al
overheid echter jarenlang dit grond- van individuele burgers veronachtwerd de passieve houding van de
beginsel met voeten heeft getre- zaamd. De commissie is met name
rechter bekritiseerd. Te lezen viel
den door onschuldige burgers ten geraakt door het (tot in oktober 2019)
in het eindadvies:
onrechte te beschuldigden van fraude wegredeneren van algemene beginse‘Het inzicht van de zittende magistraen jarenlang keihard ten onrechte len van behoorlijk bestuur, die
tuur
in het gebruik van opsporingste behandelden als criminelen is zouden moeten dienen als stootkusBetrokken individuen
methoden is over het algemeen
zonder meer verbijsterend en ver- sen en beschermende deken voor
hadden géén schijn
gering. Te vaak heeft de rechter een te
ontrustend te noemen. Dit zorgwek- mensen in nood.’
passieve rol gespeeld bij de beoordekende beeld van onze rechtsstaat
van kans om hun
ling van gebruikte opsporingsmethokomt naar voren in het rapport van Schokkend en b
 eangstigend
recht te halen
den. CID-operaties zijn nauwelijks
de Parlementaire ondervragingscom- Rechters die burgers géén bescherdoor de rechter beoordeeld. De Hoge
missie Kinderopvangtoeslag met ming bieden tegen onze eigen
Raad heeft, zo is de indruk van de
de veelzeggende naam ‘Ongekend almachtige overheid. Een schokcommissie, in zijn jurisprudentie de
kend en beangstigend beeld. De
onrecht’.
praktische weg gekozen om de opspocommissie constateert vervolgens
ring niet te veel in de wielen te rijden.’
dat
de
betrokken
individuen
géén
Over de rol en het functioneren
onrecht kan worden rechtgezet.’
schijn van kans hadden om hun
van onze rechtelijke macht, door
Moedige en gedurfde conclusies
de samenleving ingehuurd en aan- recht te halen.
Corrigerend effect
‘Door deze optelsom van onvermogen die glashelder zijn. De overheid,
gesteld als hoeders van onze
En de geschiedenis herhaalt zich.
inclusief de rechterlijke macht,
om recht te doen aan het individu,
rechtsstaat, concludeert de comOok de laatste jaren heeft de Hoge
hebben ouders jarenlang geen schijn krijgen in dit vernietigende
missie als volgt;
Raad ervoor gekozen om de opsporapport de opdracht om rechten
van kans gehad. De commissie is
...dat ook de (bestuurs)rechtspraak
ring niet te veel in de wielen te
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rijden en vooral niet kritisch te
staan tegenover ‘grensoverschrijdende opsporing’. Van enig corrigerend effect is géén sprake meer.
In de lagere rechtspraak is er op
het punt van ‘correctie’ soms een
lichtpuntje te ontdekken. Zo oordeelde de rechtbank te Groningen
half december vorig jaar in een
omvangrijke antibioticazaak,
waarmee ik nu al jaren bezig was,
dat het openbaar ministerie niet
ontvankelijk verklaard diende te
worden nu zij haar boekje te
buiten was gegaan bij het runnen
van informanten. De rechtbank
oordeelde na een verwijzing van de
Hoge Raad dat: ‘De vermenging van
werkzaamheden en bevoegdheden
bemoeilijkt in ernstige mate het doen
van onderzoek naar de rechtmatigheid van de start van het onderzoek.
Gelet op hetgeen de rechtbank hierover uiteen heeft gezet, ziet zij geen
mogelijkheden om de verdediging
compensatie te bieden voor het
eerder door het Hof vastgestelde ernstige vormverzuim…en verklaart het
OM derhalve niet ontvankelijk in de
vervolging.’ Wellicht gloort er dus
nog licht aan het einde van de
tunnel.
(Arthur van der Biezen is strafrechtadvocaat in ‘s-Hertogenbosch)
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Maar gelukkig is er een lichtpuntje: het vaccin

‘We hadden toen nog niet helemaal door hoe
gevaarlijk het virus is’
Dini van het Noorden
Leeuwarden - Het is alweer bijna een
jaar geleden dat het coronavirus ons
dagelijks leven in de war schopte. Op
9 maart 2020 was ik, zonder het toen
te weten, voor het laatst in ‘mijn’ PI
op de afdeling Onderwijs. Het was
een fijne vrijwilligerswerkdag. Met
gemotiveerde cursisten die goed
bezig waren met onze taal. Natuurlijk
werd er ook gesproken over het virus,
dat steeds dichter bij leek te komen.
Maar wij in het noorden van het
land hadden daar eigenlijk nog
niet zoveel besef van. Verscheidene
van ons vonden het zelfs een beetje
overdreven dat er steeds werd
gesproken over afstand houden,
vaak handen wassen en dat soort
zaken. Maar er was een gedetineerde in de onderwijszaal die uit
Brabant kwam. Brabant, waar het
virus behoorlijk huishield en waar
het al verscheidene slachtoffers
had gemaakt. Ook hij vertelde hoe
belangrijk afstand houden is. En
dat vaak je handen wassen echt

Een paar dagen later
kwam het bericht
dat we voorlopig
niet meer naar ons
vrijwilligerswerk
konden gaan

geen loze kreet was van overspannen virusdeskundigen. Deze jongeman had van Brabantse familieleden en vrienden al gehoord wat
het virus kon aanrichten. Maar wij
in het noorden waren nog in de
‘valt wel wat mee’- modus. We

hadden toen nog niet helemaal
door hoe gevaarlijk het virus is.

Geen afscheid

Een paar dagen later kwam het
bericht dat we voorlopig niet meer
naar ons vrijwilligerswerk konden
gaan. Dat gold overigens niet
alleen voor mijn vrijwilligerswerk
in de PI. Ook het voorlezen aan de
kinderen van het Humanitas
voorleesproject kwam stil te
liggen. Ik ging er van uit deze toestand van korte duur zou zijn. Een
paar maanden misschien. Maar
nee, zo gauw waren we niet van
het virus af. De meeste gedetineerden die in maart bij ons op
cursus kwamen, zijn inmiddels
vrij of misschien overgeplaatst.
Van een paar gedetineerden wist ik
dat dat eraan zat te komen, maar
het is jammer dat we geen afscheid
konden nemen.
Ondanks het gemis aan vrijwilligerswerk en ondanks de lock down
was het leven niet saai. We konden
toen winkelen en terrassen. We
gingen op bezoek bij vrienden en
familie. Alles op afstand, maar met
constant schoon geschrobde
handen en later ook met mondkapjes ging het leven gewoon door.
Op een dag zag ik in de stad een exgedetineerde aan het bedelen. Ik
had medelijden met hem. Want als
je verslaafd bent en je je leven
maar niet op de rit kunt krijgen, is
het bestaan toch bepaald geen
paradijs. Binnen de muren is
echter wél regelmaat en structuur.
En maaltijden, een douche, medische zorg, enzovoort. Buiten de
muren is het een ander verhaal, en
is het maar afwachten hoe het elke
dag zal gaan.
Wij, de Onderwijs en RIC vrijwilligers, mochten dus niet naar
binnen, maar de bezoekvrijwilligers konden na een poosje weer op
bezoek bij ‘hun’ gedetineerde.
Maar ik hoorde dat de bezoeken

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

niet echt soepel verliepen. Sterker
nog, er waren gedetineerden die
van het vrijwilligersbezoek af
zagen. Omdat ze hun familie een
poos alleen via beeldbellen hadden
gezien, en ze hun dierbaren ook
wel weer eens ‘in het echt’ wilden
zien. Maar misschien was de angst
voor besmetting wel de belangrijkste reden om geen bezoek te
willen ontvangen. Want met wie
komen de mensen van buiten allemaal in contact? En was iedereen
echt wel honderd procent
gezond? Een gezondheidsgarantie
was er niet. Dus liever geen bezoek
dan de kans op corona. Ondanks
de coronamaatregelen probeerde
onze vrijwilligersvereniging
(Vereniging Vrijwillige
Hulpverlening aan Gedetineerden
en Ex-gedetineerden) toch iets voor
de gedetineerden te betekenen.
Zoals blanco wenskaarten in de PI
bezorgen. Zodat de gedetineerden
een kaartje naar het thuisfront
konden sturen als ze dat wilden. En
leuk postpapier met enveloppen.
En om het brein bezig te houden
stuurden we soms ook kruiswoordraadsels en woordzoekers.

‘n Lichtpuntje: het vaccin

En dan was er het woordenboekproject. In overleg en samenwerking met bibliothecaresse Mary,
kon onze vereniging de bajesbibliotheek een stapeltje woordenboeken schenken. Woordenboeken
in niet gangbare talen, het merendeel Oost-Europees. Mary wist
precies wat nodig was, en begin
december konden onze penningmeester Wieke en ik de woordenboeken aan de directeur van de PI
overhandigen. Een van de weinige
positieve gevolgen van de coronamaatregelen was namelijk dat
onze vereniging in 2020 door de
coronamaatregelen weinig kosten
had gehad. Er waren geen reiskosten te vergoeden, er waren geen

vergaderingen en bijeenkomsten.
Op de wenskaarten en enveloppen
na waren er dus geen declaraties.
Dat bespaarde geld werd nu
besteed aan de woordenboeken
voor de gedetineerden. Persoonlijk
kon ik me geen betere besteding
voorstellen.

We misten en missen
elkaar en ons werk

Zo waren we, ondanks de lockdown, buiten de muren op onze
manier toch nog bezig met ons
vrijwilligerswerk. Onderling
hadden we ook regelmatig contact
met elkaar. En met de collega-vrijwilligers van Exodus, waar onze
vereniging mee samenwerkt. We
misten en missen elkaar en ons
werk. En we missen de gedetineerden en de PIW-ers. Maar gelukkig is
er een lichtpuntje: het vaccin.
Aangezien de meeste vrijwilligers
niet meer piepjong zijn, zijn we
hopelijk over niet al te lange tijd
aan de beurt voor de prikken. En
misschien duurt het dus niet zo
lang meer voor we weer binnen de
muren aan de slag kunnen gaan.

Illustratie Scientias.nl

15

februari 2021

Jet Hiemstra
Groningen - Premier Rutte kondigde
half december een harde lockdown
aan. Net als de eerste, in maart en
april, had deze lockdown als gevolg
dat er strenge en ingrijpende maatregelen zouden gelden voor iedereen.
Een dergelijke situatie wordt door
velen als zwaar ervaren en er is in het
afgelopen jaar al meerdere keren aandacht geweest voor mogelijke gevolgen op het gebied van mentale
gesteldheid. Maar de maatregelen
waren nou eenmaal nodig; het aantal
besmettingen liep weer op. Ook
binnen het Nederlandse gevangeniswezen sloeg corona toe. Op 17 december meldt RTV Drenthe dat in de
gevangenis in Veenhuizen, op locatie
Norgerhaven, vier gedetineerden positief getest zijn op het coronavirus. ‘Uit
voorzorg,’ zo meldde woordvoerder
René Hut, ‘bleven alle 240 gedetineerden in quarantaine in hun eigen cel.’
‘Quarantaine in een cel’ klonk mij
vreemd in de oren. Want voor
Nederlandse gestraften zijn de maatregelen die Rutte in december bekendmaakte allesbehalve nieuw, evenals de
gevolgen die ze met zich meebrengen.
Coronabesmettingen of niet, voor
gedetineerden is er altijd sprake van
een quarantaine. Geen quarantaine in
een cel, maar een quarantaine - in de
vorm van een cel.

Quarantaine in de
vorm van een cel

gestrafte onmogelijk om de hand van
zijn partner vast te houden, zijn
familie een kus te geven of zijn (klein)
kind op schoot te houden. Zodoende
zijn interacties met familie en vrienHuidhonger
den in de praktijk lang niet zo zingeDeze vergelijking van Nederlandse
vend zijn als ze zouden kunnen zijn.
gevangenisstraffen met de coronaDe coronacrisis maakt het voor eeniemaatregelen uit het afgelopen jaar,
der van ons mogelijk om deze beperverdient meer onderbouwing. Eerder
schreef ik al over mijn onderzoek naar king beter te begrijpen. Skypen met
familie en vrienden is mogelijk, maar
zingeving binnen het levenslange
gevangeniswezen. Voor dit onderzoek daadwerkelijk lichamelijk contact met
voerde ik tien gesprekken met profes- anderen wordt gemist in wat een
‘anderhalvemetersamenleving’ wordt
sionals. Ik concludeerde dat het
genoemd. ‘Pas nu valt op hoe vanzelfervaren van zin voor levenslanggesprekend het was,’ zo schrijven
straften niet onmogelijk is, maar
Gemma Boormans en Esther Cohen:
tevens verre van vanzelfsprekend.
Mogelijkheden voor zingeving worden ‘elkaar een hand geven, een kus, een
high five,’ en ga zo maar door. De titel
namelijk keer op keer vergezeld door
van hun boek uit 2020 vertelt ons wat
beperkingen. Het zijn deze beperkiner volgt in een samenleving waarin
gen die de bovengenoemde vergelijdergelijke aanrakingen met anderen
king kunnen onderbouwen.
in principe uitgesloten zijn: huidhonUit mijn onderzoek bleek dat levensger. Deze term is bekend geworden
langgestraften zin kunnen aanbrendoor de coronacrisis en de bijbehogen in hun leven door regelmatige
interacties met familie en vrienden te rende maatregelen. Voor Nederlandse
onderhouden. Of ze hen bij deze inter- gestraften is dit gemis echter pijnlijk
bekend, ook zonder een pandemie.
acties kunnen aanraken is echter nog
maar de vraag. Scheidingen tussen een Wat wij in deze bijzondere tijden
ervaren, is voor gestraften normaal
gestrafte en bezoek maken het de

tot doelen waarvan penitentiaire
inrichtingen willen dat zij ze gaan
nastreven. Deze keuzevrijheid is
binnen detentie nagenoeg afwezig.
Op het gebied van keuzevrijheid heeft
ook de coronacrisis veel teweeggebracht. ‘Mag de overheid onze vrijheid
in die mate beperken, zoals zij dat in
het afgelopen jaar hebben gedaan,’ zo
vragen velen zich af. Maar hier is het
belangrijk om te begrijpen dat de
maatregelen hooguit onze handelingsvrijheid treffen. Dat deze soort
keuzevrijheid beperkt wordt, betekent
niet dat hetzelfde geldt voor onze wilsvrijheid. Op de website van de
Radboud Universiteit schreef de coördinator voorlichting, Ignace de Haes:
‘Wij hebben in ieder geval de vrijheid
om zelf goed na te denken.’ Hetzelfde
geldt voor Nederlandse gestraften.
Ook bij hen is het de handelingsvrijheid die beperkt wordt. Bij hen zijn
deze beperkingen echter veel groter
dan bij ons het geval is en, bovendien,
ook permanent aanwezig. Wederom
blijkt: wij ervaren beperkingen ten
tijde van een uitzonderlijke situatie,
maar voor gedetineerden zijn dezelfde
beperkingen eerder de regel.

Samen
Woordvoerder PI Norgerhaven: ‘Quarantaine in een cel.’
geworden. Hun leven op zich is al een
quarantaine.

Handelingsvrijheid

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

Lichamelijk contact met anderen
vormt niet het enige voorbeeld dat de
vergelijking tussen Nederlandse
gevangenisstraffen en de coronamaatregelen ondersteunt. In mijn gesprekken met de professionals ondervond
ik dat er voor levenslanggestraften,
naast mogelijkheden, ook beperkingen gelden op het gebied van werk.
Binnen het huidige beleid staan de
eerste 25 jaar van detentie geheel in
het teken van vergelding en bestraffing. Daarom zijn in principe alle op
re-integratie en resocialisatie gerichte
activiteiten uitgesloten. Dit verschijnsel heeft geen positieve uitwerking op
het ervaren van zin door levenslanggestraften. Zij willen zich graag nuttig
voelen, ook vanuit de gevangenis.
Daarbij is niet zozeer het hebben van
specifiek werk van belang, maar het
kunnen kiezen voor dergelijk werk.
Anders gezegd blijkt dat het voor
levenslanggestraften belangrijk is dat
zij doelen kunnen nastreven die zij
zelf willen nastreven, in tegenstelling

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

Beperkingen die wij ervaren ten
gevolge van de coronamaatregelen
kunnen vergeleken worden met
beperkingen die Nederlandse gestraften ervaren. Voor hen is er in feite
altijd sprake van een quarantaine. Een
quarantaine in de vorm van een cel.
Waar wij in deze tijden bovendien nog
tal van mogelijkheden hebben om
vanuit huis te werken, met familie en
vrienden te skypen, of op het balkon
of in onze tuin te zitten, is dit voor
Nederlandse gestraften geen gegeven.
Maar wellicht kan de tweede lockdown zodoende iets positiefs bieden:
een beter begrip voor de situatie van
gedetineerden. De bovengenoemde
voorbeelden vormen op z’n minst een
opstapje naar dergelijk begrip. We
kunnen ons nu immers goed voorstellen hoe het voelt om lichamelijk
contact met geliefden te missen,
evenals hoe het voelt om in onze handelingsvrijheid te worden beperkt.
‘Alleen samen krijgen we corona
onder controle,’ zo luidt het motto van
de Rijksoverheid. Laten we dergelijke
solidariteit en verbondenheid ook toepassen voor hen die dezelfde beperkingen maar al te goed kennen: de
gedetineerden in ons gevangeniswezen.
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Mondmaskersverbod in Detentiecentrum Rotterdam

Hopelijk ziet detentiecentrum ook in dat situatie onhoudbaar is

Wij pleiten voor
vrijlating van alle
ingeslotenen

Fleur van der Wal
maandenlange uitsluiting van activiteiten tot het niet mogen ontvanLangdurig achter de celdeur, geen activiteiten (Foto Detentiecentrum)
gen van bezoek. Op dit moment is
het Meldpunt in contact met een
aantal vreemdelingen die al een
ander personeel. Echter, er zijn nog mondmasker verboden. Wie er wel jaar of langer vast worden gehoueen draagt, wordt gevraagd deze
geen berichten dat ook personeel
den. Zij zitten op bestuursrechtethuis in quarantaine blijft vanwege niet op de afdeling te dragen. Door lijke gronden vast en zouden ook
bewakers wordt hiervoor als uitleg met andere manieren van toezicht
deze besmettingen. Van bellers
horen wij van het Meldpunt boven- gegeven dat mede-ingeslotenen
gemonitord kunnen worden
dan ook een mondmasker willen
dien dat de bewakers van de verbuiten detentie. Wij pleiten voor
dragen en dat dit niet gewenst is in vrijlating van alle ingeslotenen. Dit
schillende afdelingen nog steeds
verband met veiligheidsredenen.
aan het werk zijn. Het lijkt er dus
is in ieders belang.
op dat dit quarantainebeleid enkel Dat bewakers met het dragen van
voor ingeslotenen is ingegaan. Dit mondkapjes de ingeslotenen
(Fleur van der Wal is van het
beschermen zou genoeg moeten
is opvallend, omdat het besmetDetentiecentrum Rotterdam)
tingsrisico in het Detentiecentrum zijn. Er zijn tevens bellers die
zeggen dat er naast dit verbod op
juist komt van in- en uitlopende
mondkapjes wordt gedreigd met
medewerkers. Nieuwe ingesloteisolatie als straf op ongehoorzaamnen worden namelijk de eerste
heid aan het verbod.
acht dagen in quarantaine gehouof extra tv-zenders
den. Ook voor en na de periodes
Bellers melden dat er geen activivan volledige quarantaine blijft er Vrijlating
teiten zijn en dat er geen afleiding,
een aangepast dagprogramma. Dit Wij hopen dat het
zoals extra boeken, spelletjes of
betekent dat ingeslotenen nog
extra tv-zenders, wordt aangeboDetentiecentrum zelf ook inziet
steeds langer dan twintig uur per
den. Gedurende deze quarantainedat de huidige situatie onhouddag op cel doorbrengen en er zeer baar is. Vreemdelingendetentie is
onder het afdakje op de luchtperiodes mag er per dag één uur
beperkt activiteiten worden aange- voor de ingeslotenen altijd zwaar,
gelucht worden. Dit gebeurt op de plaats. Het quarantainebeleid is
reikt om de tijd mee te verdrijven.
dus lek.
reguliere luchtplaats in groepen
maar tijdens corona onleefbaar.
Ondanks het advies van de Dienst
van niet meer dan dertig personen.
Doordat veel landen nog steeds
Justitiële Inrichtingen (DJI) voor
Dreigen met isolatie
In de praktijk betekent dit dat
geen vluchten vanuit Nederland
mensen soms tot 27 uur aaneenge- Het idee achter het quarantainebe- medewerkers om mondkapjes te
toelaten, zitten veel vreemdelinNa advies van het OMT (Outbreak
leid is dat iedereen die in contact is dragen, wordt dit advies volgens
sloten op hun cel zitten, omdat er
gen al maandenlang vast en is er
Management Team) heeft minisgeweest met positief geteste perso- vele ingeslotenen niet opgevolgd.
telkens op een ander tijdstip mag
nauwelijks zicht op uitzetting. In
ter Dekker toch besloten mondOok bezoekers laten weten dat zij
nen in quarantaine gaat. Niet
worden gelucht. Vrijwel iedereen
Detentiecentrum Rotterdam zijn
kapjes te verplichten indien niet
bewaking vaak dicht op elkaar
in het complex maakt gebruik van enkel ingeslotenen zijn in contact
sinds de uitbraak van corona
voldoende afstand tot elkaar
zonder mondkapje zien. Voor inge- telkens beperkingen op ingeslotegeweest met de positief geteste
het luchtmoment, afstand van
kan worden gehouden.
slotenen is het dragen van een
personen, maar ook bewaking en
elkaar houden is hierdoor
nen gelegd, lopend van
Rotterdam
Het
Meldpunt
Vreemdelingendetentie bericht ons
over verontrustende t
oestanden
rond mondmaskers in het Vreemde
lingencentrum Rotterdam. Afgelopen
oktober deed een derde corona uit- moeilijk. Bovendien staan ingeslobraak zich voor in Detentiecentrum tenen vanwege het winterweer
Rotterdam. Eind vorig jaar is aan de meestal schouder aan schouder
ingeslotenen van drie afdelingen van
Detentiecentrum Rotterdam meegedeeld dat zij tien dagen geïsoleerd
in quarantaine op hun cel moeten
verblijven, omdat tenminste twee
ingeslotenen positief op corona zijn
Bellers melden dat
getest. Afstand tot elkaar bewaren
er geen activiteiten
is onmogelijk aangezien veel ingeslotenen nog steeds standaard met
zijn en dat er geen
twee personen op één cel (van circa
afleiding is, zoals extra
10m2) verblijven, uitzonderingen
daargelaten.
boeken, spelletjes

Adverteren in deBonjo
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Geruisloze start begint met onschuldige donaties voor reclameborden of shirtsponsoring

Bij één op de acht amateursportclubs
serieuze signalen criminele inmenging
Bregje Veltman
Leeuwarden - Ouders die in weekenden langs de lijn staan als toeschouwers van kinderen die een sportwedstrijd spelen. Momenteel bemoeilijkt door de coronamaatregelen, maar doorgaans een veelvoorkomende sportieve aangelegenheid. Jong en oud stimuleren elkaar om op een leuke en competitieve manier gezond bezig te zijn. Een onschuldig
fenomeen op een onschuldige plek, toch? Zo onschuldig als hier geschetst lijken amateursportclubs lang niet altijd te
zijn. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat in de afgelopen twee jaar één op de acht amateursportclubs te maken heeft
gehad met serieuze signalen die wijzen op criminele inmenging. Hoe zit dit precies?
Criminele inmenging in amateursportclubs
is geen nieuw fenomeen. Doordat het
bestaan van clubs voor het grootste deel
afhankelijk is van sponsoren weten criminele investeerders deze behoeftige sector
gemakkelijk te vinden. Criminele inmenging komt echter wel steeds vaker voor door
de huidige coronamaatregelen. De amateursportclubs verkeren in zwaar weer doordat
een groot deel van de inkomsten wegvalt
onder het huidige coronaregime. Daarmee
zijn de clubs een aantrekkelijker doelwit
dan ooit tevoren voor malafide investeerders. Criminele inmenging kent vaak een
geruisloze start zoals een onschuldige
donatie voor reclameborden of shirtsponsoring. Na herhaaldelijke donaties weet de crimineel een bestuursfunctie binnen de vereniging te bemachtigen waarna de club
strijdtoneel wordt voor strafbare gedragingen. Hierbij valt de denken aan betrokkenheid van bestuursleden bij drugshandel,
vrees voor liquidaties bij door criminelen
gefinancierde wedstrijden en zelfs jeugdspelers die door investeerders geronseld

worden als drugskoerier. Verder kan
gedacht worden aan kantines waar in drugs
wordt gedeald of waar illegale pokertoer-

Het uiteindelijke doel is om
alleen ‘pure’ amateurspelers
over te houden

nooien plaatsvinden. De initiatiefnemers
maken hierbij vernuftig gebruik van het feit
dat sportclubs zich veelal op afgelegen
plaatsen bevinden.

Speelbal

Vanuit bestuursfuncties kunnen criminelen
een grote invloed uitoefenen op de

dagelijkse praktijk van de clubs. Ingeval van
criminele inmenging kunnen gemeenten en
politiediensten pas na een incident onderzoek doen naar de betrokkenen. Hierdoor
kan een amateursportclub speelbal worden
van criminelen. Criminele inmenging komt
het meest voor bij het amateurvoetbal, maar
beperkt zich hier niet toe en is ook zichtbaar
bij onder andere tennis- en handbalclubs.
Uiteraard is ondermijning van de sportwereld onwenselijk. De voetbalbond KNVB
heeft in de strijd tegen criminaliteit bij de
sportclubs enkele plannen om zwart geld bij
amateurs vanaf 2021 terug te dringen en in
het beste geval te voorkomen. Zo heeft de
bond vanaf begin dit jaar verboden dat amateurspelers betaald worden door derden of
dat zij meer betaald krijgen dan een belastingtechnisch toegestane vergoeding. Het
uiteindelijke doel is om alleen ‘pure’ amateurspelers over te houden en spelers met
door de bond geregistreerde contracten.
Eind 2019 werd al duidelijk dat amateursportclubs te kampen hebben met criminele
invloeden. Destijds bleken zeventig van de

Het begint met een onschuldig reclamebord

Bregje Veltman
is criminologe en lid
van deBonjo redactie
Tekening: Minke Veltman

386 bevraagde amateurvoetbalclubs signalen van criminaliteit te herkennen binnen
de vereniging. Signalen die het hier betreft
zijn bijvoorbeeld de wens van sponsoren om
anoniem te blijven, spelers die cash betaald
worden en (pogingen tot) matchfixing.
Eerstgenoemde lijkt het meest voorkomende signaal te zijn. Sportclubs die met
criminelen in zee gaan, kunnen hier grote
problemen door krijgen. Zo bestaat de kans
dat een club failliet gaat wanneer een grote

Het is zeer risicovol om de
bestaanszekerheid van de
gehele club te laten afhangen
van één geldschieter

criminele geldschieter opgepakt wordt.
Personen die betrokken zijn bij amateursportclubs dienen alert te zijn op dubieuze
praktijken die mogelijk wijzen op criminele
inmenging. Bovendien doen zij er verstandig aan om niet in zee te gaan met malafide
personen. Het is zeer risicovol om de
bestaanszekerheid van de gehele club te
laten afhangen van één geldschieter.
Ernstige gevolgen van criminele inmenging
bij amateursportclubs kunnen voorkomen
worden door de juiste maatregelen te
treffen. Enkele voorbeelden zijn het zorgen
voor transparante geldstromen, het weigeren van contante betalingen, het invoeren
van een systeem van checks and balances
binnen de organisatie en het stellen van realistische prestatiedoelen.

GA VOOR SPOED NAAR: www.strafzaken.nl
Tel. 073 610 2005
voor gedetineerden: Tel. 0800-1001
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Hoge Raad: rechter mag de minister bijsturen
Van de redactie
Den Haag - De Hoge Raad heeft
onlangs de rechter de ruimte
gegeven om de gratiebeslissing van
de minister bij te sturen als deze een
ondeugdelijk gemotiveerde gratiebeslissing heeft genomen. De civiele
rechter mag wanneer de minister een
ondeugdelijk gemotiveerde beslissing heeft genomen de Staat opdragen een nieuwe beslissing te nemen
met inachtneming van het vonnis van
de rechter.
De minister moet zijn beslissing in
een dergelijk geval herzien en de
overwegingen van de rechter ter
harte nemen. Het is dus afgelopen
met de diverse sluiproutes van de
minister zoals: ‘Ik weeg de belangen anders’, of: ‘Er staat in de wet
dat gratie kan worden verleend en
niet dat het moet’. De Hoge Raad
besliste nog over een ander
geschilpunt. Vaste rechtspraak is
dat de minister van het advies van
de rechter in de gratieprocedure
alleen mag afwijken in geval van
bijzondere omstandigheden. Aan het
advies van het gerecht dat de straf
of maatregel heeft opgelegd, komt
namelijk een ‘zeer groot gewicht’
toe, in die zin dat dit advies in
beginsel leidend is bij het nemen

van de beslissing omtrent gratieverlening ‘en dat alleen op grond
van bijzondere omstandigheden
daarvan wordt afgeweken. Dat
geldt in het bijzonder indien de
afwijking van het advies in voor de
veroordeelde ongunstige zin
plaatsvindt.’

Mensenrechtenverdrag

Het Hof Den Haag had hieraan de
eis toegevoegd dat de bijzondere
omstandigheden nieuw moesten
zijn. Die eis gaat volgens de Hoge
Raad echter te ver. Het advies van
de rechter is leidend en daarom
moeten er gegronde redenen zijn
om van het advies af te wijken,
zeker als dat advies positief is.
Omstandigheden om van het
advies af te wijken hoeven echter
niet nieuw te zijn. De Hoge Raad
voegde nog een extra overweging
aan zijn uitspraak toe. Hij geeft de
rechter onder omstandigheden de
ruimte de verdere tenuitvoerlegging van de straf te verbieden. Dat
mag hij doen als ‘de (periodieke)
herbeoordeling van de levenslange
gevangenisstraf – ambtshalve of
naar aanleiding van daartoe strekkende gratieverzoeken – niet tot de
benodigde bekorting of

Hoge Raad kan minister nieuwe beslissing laten nemen. (Foto Paul Grijpma)
aanpassing van die straf heeft
geleid, terwijl de (onverkort)
verdere tenuitvoerlegging van de
straf in strijd met art. 3 van het

Europese Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM) is.’ Dit arrest
perkt de macht van de minister
aanzienlijk in en herstelt daarmee

enigszins de verhoudingen tussen
rechter en minister in de
gratieprocedure.
(Bron: W. F. van Hattum)

Gedetineerde onnodig gevisiteerd na Skype-gesprek met advocaat
Van de redactie
directie. Na tussenkomst van de directeur, of althans
een afgezant van de directie, zal cliënt niet meer gevisiteerd worden. Dat het zover moet komen en dat
bewakers niet met hun eigen verstand bedenken dat
visitatie onnodig is na een Skype-gesprek, betreurt De
Vries. ‘Dat je als bewaarder je niet bedenkt, als je zo’n
ruimte binnenloopt: ik visiteer deze gedetineerde
normaliter altijd na normaal bezoek, maar nu heeft ie
alleen voor een scherm gezeten. Hij kán dus niets bij
‘Als het niet zo triest was, had ik er wel om kunnen
zich hebben, anders dan die laptop. En die staat er
lachen. Cliënten die na een Skype-gesprek worden
gevisiteerd. Want ja, gebeurt na regulier bezoek ook,’ nog!’ De Vries slaat de spijker op zijn kop als hij concludeert dat vastzitten bijzonder schrijnend is als je
schrijft De Vries. Er wordt verbaasd gereageerd, ook
door collega-advocaten. Een ander vraagt zich hardop constant te maken hebt met bewaarders die niet
af: ‘Zegt dit misschien iets over het intelligentie quoti- vanuit zichzelf denken, maar enkel vanuit regels. ‘Het
lijkt me misschien het meest schrijnend van vastzitënt (IQ) van het personeel of scheppen ze een
ten. Te maken hebben met mensen die uitsluitend
morbide genoegen in visiteren?’ Nadat de cliënt van
De Vries wéér na een Skype-gesprek wordt gevisiteerd, oog hebben voor regels en niet meer zelf nadenken.’
besluit de raadsman zijn ongenoegen te uiten aan de
AMSTERDAM – Strafrechtadvocaat Juriaan De Vries sprak
op Twitter zijn ergernis uit dat een cliënt van hem gevisiteerd werd na afronding van een Skype-gesprek. Door
de coronaregels vinden veel advocaat-cliënt gesprekken
plaats door middel van videobellen. Er kán simpelweg
geen contrabande naar binnen gesmokkeld worden. Toch
besloten bewakers van de PI Vught zijn cliënt te visiteren.

De ogen als spiegels
Woede en giftigheid
Zachtheid en vriendelijkheid
Verliefdheid en genegeerdheid
Leegte en angst
Nabijheid en aanvaarding
Vrolijkheid en blijdschap
Kilte en afwijzing
Verdriet en hulpeloosheid
Openheid en geslotenheid
Trots en stoerheid
Verlaten en eenzaamheid
Verlegen en terughoudendheid
Kwellingen en trauma’s
Uitdagend en angstloos
Hartstocht en passie
Vreugde en uitgelaten
Ze zijn als spiegels van de ziel

Jan van Asselt
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Over een marktonderzoek door DJI

Vierduizend weggegooide maaltijden per dag
Ronald Bos
Den Haag - De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) stuurde eind vorig jaar een zogenoemde Marktconsultatie aan voedselleveranciers in het land met een aantal
vragen over de verzorging van maaltijden in de P.I.’s. Dit als voorbereiding op de
nieuwe aanbesteding die in de loop van dit jaar zal worden gedaan. Een nieuwe
aanbesteding betekent nieuwe mogelijkheden voor leveranciers, en dus ook
voor de maaltijden van de gedetineerden. Zou er na 25 jaar een eind komen aan
de centraal verspreide zwarte bakken? Of is dat wat al te optimistisch gedacht?

V

oorafgaand aan de drieëntwintig vragen aan de leveranciers in de markt, staat
een aantal min of meer
bekende maar toch verassende gegevens. Onder
meer over de verspilling
van de kant-en-klaar-maaltijden: ‘Maaltijden
worden soms ongeopend weggegooid omdat
justitiabelen de maaltijd niet willen.’ Die maaltijden worden met name weggegooid door
degenen die op een of andere manier zelf
koken: ‘Het gaat hier om grofweg veertig
procent van de dagelijkse populatie. Dit is dan
ook de groep waar de meeste verspilling plaatsvindt.’ Veertig procent van de tienduizend
maaltijden per dag, dat zijn vierduizend zwarte
bakken. Even snel rekenen: dat zou betekenen
dat de afgelopen vijfentwintig jaar zo’n zesendertig en een half miljoen (!) maaltijden zijn
weggegooid.

‘Maar ook de geur
die vrijkomt bij de
bereiding hoort erbij,
wekt de eetlust op’
‘Het normale leven’

Maar niet te veel over nadenken, en het is
dus hopelijk vanaf volgend jaar verleden
tijd. Wat staat er nog meer? Een bijzonder
stukje over zelf koken: ‘Wanneer justitiabelen het eten zelf bereiden of in sommige
gevallen samen eten tijdens recreatietijd,
komt dat voor justitiabelen dichtbij ‘het

normale leven’. Even uit de ongewone
wereld van het vastzitten waar alles voor je
wordt bepaald. Zelf het eten bereiden, of de
benodigdheden nu door de inrichting

‘Door zelf te koken
voelen justitiabelen
zich erkend als een
individu met een eigen
persoonlijke identiteit’
worden verstrekt of zelf gekocht, is een
moment waarin de justitiabele zelf bepaalt
wat hij doet en met wie hij dat doet. Maar
ook de geur die vrijkomt bij de bereiding
hoort erbij, wekt de eetlust op.’
Het klinkt als in de interviews over zelf
koken door gedetineerden die in de laatste
deBonjo stonden.

Opmerkelijke visie

En het gaat nog verder: ‘Door zelf te koken
voelen justitiabelen zich erkend als een individu met een eigen persoonlijke identiteit.
Daarnaast ondersteunt het zelf koken het
idee van normalisering van het gesloten
regime en bevordert het vertrouwen en de
veiligheid. Tijdens het koken en het delen
van hun maaltijd gaan justitiabelen positieve relaties aan met anderen en oefenen
met vaardigheden als plannen, samenwerken, aanleren kookvaardigheden en budgetteren. Justitiabelen koken vaak in groepjes
en schaffen samen ingrediënten aan. Juist

Adverteren in deBonjo
brengt u in de bajes

Het moet drukker worden in de keuken
deze contacten in zoiets gewoons als samen
eten en het bereiden daarvan kan ervoor
zorgen dat detentie lichtpuntjes in de dag
bevat.’ Dit is de opmerkelijke visie die DJI
voorlegt aan de voedselleveranciers om hun
mening over te vragen.
Om hun visie te ondersteunen wordt door
DJI het onderzoek Het leefklimaat in justitiele
inrichtingen uit 2016 genoemd, waarin staat:
‘Het hebben van een eigen cel of kamer, controle over licht en temperatuur en het
hebben van een eigen douche vergroten de

Weggegooid
Den Haag - Volgens het marktonderzoek Marktconsult van Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) verdwijnt veertig
procent van alle kant-en-klaar-maaltijden
per dag in de vuilnisbak. Dat betekent
veertig procent van 10.000 maaltijden: in
2020 waren dat 4000 x 365 maaltijden,
dat zijn er zo’n 1 miljoen 450 duizend.
In euro’s uitgedrukt gaat het naar schatting om een bedrag van 6 à 7 miljoen euro
per jaar.

ervaren autonomie. Dat geldt zeker ook voor
het zelfstandig kunnen voorbereiden en
koken van de maaltijd.’ Duidelijk taal.
Tot slot een paar van de vragen uit het
onderzoek:
* De verspilling van kant-en-klaar maaltijden is nu groot. Hoe zouden we er met
elkaar voor kunnen zorgen dat er zo min
mogelijk voedselverspilling ontstaat?
* Hoe zou u omgaan met de verschillende
doelgroepen binnen een inrichting ten
aanzien van de samenstelling en voedingswaarde van de maaltijden? Denkt u
hierbij aan ouderen, jongeren, culturele
achtergrond, etcetera.
* Niet elke justitiabele is in de gelegenheid
om zelf een hoofdmaaltijd te bereiden, of
heeft zin om zelf te koken. Welke mogelijkheden ziet u om voor deze groep toch
een hoofdmaaltijd aan te bieden?
Kortom, er wordt hard nagedacht op het DJI
– en door de leveranciers - over een andere
benadering van voedsel voor gedetineerden.
De resultaten van het onderzoek zouden in
januari bekend zijn gemaakt, na de deadline
voor deze Bonjo. We komen er in de volgende editie op terug.
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De verkiezingen 2021: een zwevende kiezer die vastzit

Lastig om
stemadvies
te geven
‘Lastig om stemadvies te geven.’

Ben Polman
Amsterdam - Een groot deel van de Nederlanders gaat half maart weer naar de stembussen om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Nederland
kent een grote groep ‘zwevende’ kiezers, kiezers die nog niet weten op welke politieke partij zij zullen stemmen. Politieke partijen doen in hun
partijprogramma’s allerlei (valse) beloften om de stem van deze kiezers te trekken. Alle gedetineerden in Nederland hebben namelijk ook stemrecht. Met ongeveer 34.000 gedetineerden (en hun families) een evenzo belangrijke groep om naar om te kijken. Toch blijft het onderbelicht in
de meeste verkiezingscampagnes. Daarom even op een rijtje welke politieke partijen in Nederland het beste opkomen voor de ‘vaste’ kiezer: de
mensen die in Nederland gedetineerd zitten.
Eerst eens even kijken naar de grootste politieke partijen in Nederland. De afgelopen
tien jaar was de VVD de grootste politieke
partij. De VVD staat erom bekend dat zij een
hard strafrechtelijk klimaat nastreven. In de
afgelopen jaren dat de VVD regeerde zijn de
maximale straffen verhoogd, zijn er
plannen geweest voor minimumstraffen en
is de voorwaardelijke invrijheidstelling tot
twee jaar beperkt (ook bij lange straffen).
Dat ziet er voor de toekomst dus niet rooskleurig uit, want uit het verkiezingsprogramma blijkt dat de VVD dit politieke
beleid wil doorzetten. Zo moet iedereen in
een Nederlandse gevangenis Nederlands
leren, moet er een aparte geïsoleerde
vleugel komen voor verdachten en veroordeelden van georganiseerde criminaliteit
waar zij geen contact mogen hebben met
andere gedetineerden en in elke gevangenis

moet een drugs- en telefoonhond komen.
Een streng programma dus van de partij die
nota bene de Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie (VVD) heet.

Rechtse kiezer

De politieke partijen waarmee de VVD
samen regeert hebben een minder streng
politiek programma waar het gaat om het
gevangeniswezen. Het CDA wil meer geld
steken in met name de opsporing van criminaliteit en meer bevoegdheden geven
aan instanties buiten de strafrechtspleging.
Over het gevangeniswezen zelf, hebben zij
geen concrete speerpunten. De andere coalitiepartij D66 heeft dat wel. Bijzonder bijvoorbeeld is dat D66 als enige partij kritisch
is op het opleggen van levenslange gevangenisstraffen. D66 is ook een tegenstander

van minimumstraffen, omdat daarmee een
deel van de rol van de rechter wordt ontnomen. Het is dus bijzonder om te zien dat de
VVD en D66 samen regeren, maar een tegenovergesteld standpunt hebben ten aanzien
van straffen.
Wie een rechtse kiezer is, moet dan goed
zoeken naar geschikte politieke partijen die
het beste voor hebben met het gevangeniswezen en het strafrecht. Zo wil de PVV
alleen dat misdrijven ten aanzien van
dieren harder worden bestraft. Dat is het
enige wat zij op het gebied van justitie
willen veranderen. Het woord gevangenis
komt in hun verkiezingsprogramma niet
voor. Het voordeel is natuurlijk wel dat
niets beloven in ieder geval een teleurstelling voorkomt als een partij zijn verkiezingsbeloftes niet nakomt.

Van de linkse politieke
partijen heeft vooral de
PvdA een ‘hard’, bijna rechts
verkiezingsstandpunt

Linkerflank

FvD is door alle interne problemen waarschijnlijk vergeten de gedetineerde
Nederlander te betrekken bij hun ideale
Nederland. Dit komt niet voor in hun
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SP en ChristenUnie hebben het beste voor met de gedetineerden

programma. In het verleden heeft de FvD er
geen geheim van gemaakt voor (zeer) zware
straffen te zijn. Zij hebben zelfs de invoering van het Amerikaanse three-strikesyou’re-out-model geïntroduceerd: na drie
keer hetzelfde misdrijf krijgt iemand
levenslang.
Waar kan je nog op stemmen als dit niet
jouw politieke partijen zijn? Laten wij naar
de linkerflank van onze politiek kijken. Een
bijzondere partij daarin is: de SP. Die wil
juist investeren in gevangenissen. Zij zien
het gevangeniswezen als een belangrijke
stap naar een goede terugkeer in de maatschappij. Zij vinden dat er ook niet bezuinigd mag worden op gevangenissen, laat
staan dat ze gesloten worden.
Op Groenlinks moet iemand stemmen als
die graag zonnepanelen op de daken van de
gevangenissen wil (daar lenen de daken
zich overigens goed voor), maar het is niet
de partij van hele krachtige standpunten
over het verbeteren van de gevangenissen
in Nederland. In het hele verkiezingsprogramma komt dit onderwerp namelijk niet
voor.
Van de linkse politieke partijen heeft vooral
de PvdA een ‘hard’, bijna rechts

verkiezingsstandpunt over het strafrecht.
Motorbendes moeten harder worden aangepakt, ondermijnende criminaliteit moet
harder worden aangepakt, witteboordencriminaliteit moet harder worden aangepakt,
eerwraak moet harden worden aangepakt
en als klap op de vuurpijl moeten ook
drugscriminelen harder worden aangepakt. Over hoe dit moet worden bereikt, is
de partij een stuk minder duidelijk, net als
over de vraag waar al die hard aangepakte
veroordeelden dan zouden moeten verblijven en hoe zij weer op een goede manier
kunnen terugkeren in de samenleving. Er
moet volgens de PvdA vooral meer geld
naar de strafrechtspleging.

Celstraf met perspectief

Hoe zit het met de gelovige partijen in de
Tweede Kamer? De ChristenUnie heeft
prachtig partijprogramma gericht op
herstel binnen het rechtssysteem. Dat betekent voor gedetineerden voldoende kansen
om goed terug te keren in de samenleving
in de vorm van betere begeleiding door bijvoorbeeld de Reclassering of Exodus en
Gevangenenzorg Nederland. Een heel

Op Groenlinks moet iemand
stemmen als die graag
zonnepanelen op de daken
van de gevangenissen wil

concreet programma dus (PvdA..., lezen
jullie mee?). Zoals de ChristenUnie dat
noemt: celstraf met perspectief. De SGP
heeft een korter standpunt over detentie.
Zij vinden dat de werkdruk in gevangenissen te hoog is. Er is meer geld en personeel
nodig om de veiligheid te blijven waarborgen. Daarnaast willen zij binnen detentie
actievere controle op bezit van of handel in
drugs en andere verdovende middelen. Dat
geldt nog sterker voor de publicatie en verspreiding van kinderporno, aldus de SGP.
Stemmen op een politieke partij is heel persoonlijk. Daarom is het lastig om een advies
te geven op welke partij je moet stemmen.
Duidelijk is wel: hoe rechtser iemand stemt,
hoe minder hij kan verwachten van de politiek om wat te doen voor de gevangenissen.
Al stellen sommige linkse partijen als
Groenlinks en de PvdA ook teleur op dat
onderwerp. Welke partijen springen er
bovenuit? Toch wel de SP en de
ChristenUnie. Partijen die verder niet op
elkaar lijken hebben het beiden erg goed
voor met de Nederlanders die gedetineerd
zijn. Beide partijen zien het nut in van een
goed gevangeniswezen en een begeleide
terugkeer in de samenleving!
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Tweede Kamer vraagt hoe nu verder met gratie

Patstelling
over
levenslang
Maarten Groothuizen
Den Haag - Het Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen van de Democraten ‘66
(D’66) heeft vragen gesteld aan minister Dekker over hoe het verder moet met
gratie voor levenslang gestraften. We geven de vragen en de antwoorden sec
weer. Het hoeft allemaal geen toelichting. De situatie is wel duidelijk.
Wat is uw reactie op de rechtsoverweging uit het arrest van de Hoge Raad
2) waaruit blijkt dat de redelijkheid
van de termijn een belangrijke rol
speelt in de gratieprocedure?
Gelet op uw antwoorden op eerdere
vragen van de indieners 3) waarin u
stelt dat vanwege uiteenlopende
omstandigheden bij gratieverzoeken
het onwenselijk is een termijn aan
een gratieverzoek van langgestraften
Bent u bekend met het advies van het te stellen, kunt u uiteenzetten
waarom in vele strafrechtelijke juriGerechtshof Den Haag van 25 mei
dische procedures sprake is van uit2020 waarin het Hof oordeelde dat
vanwege het zodanig gebrek aan per- eenlopende omstandigheden
waarbij wel algemene termijnen
spectief op vrijlating van de gedetineerde, de opgelegde gevangenisstraf gelden (bijvoorbeeld de algemene eis
tot het uitspreken van een strafvonnaar het oordeel van het hof als
nis uiterlijk 14 dagen na sluiting van
inhumaan moet worden
het onderzoek), maar dit bij een gragekwalificeerd?
tieverzoek niet mogelijk zou zijn?
Ja.
*De Hoge Raad heeft in het aangehaalde arrest tot uitdrukking
Wat is uw reactie op dat oordeel?
Bent u van mening dat het in een vol- gebracht dat, hoewel de wet geen
wassen rechtsstaat toegestaan is om termijn kent voor het nemen van
een beslissing op een gratievereen door een rechter inhumaan
zoek, er binnen een redelijke
gekwalificeerde detentie te laten
termijn zal moeten worden beslist.
voortduren? Zo ja, waarom?
Wat in een concreet geval een redeHet genoemde hof heeft, conform
lijke termijn is, hangt af van de
zijn wettelijk taak, advies uitgeomstandigheden van het geval. Die
bracht over het al of niet verlenen
omstandigheden kunnen zeer
van gratie in de desbetreffende
zaak. Het advies is naast andere fac- sterk uiteenlopen. Daarnaast
toren meegewogen bij de beoorde- dienen in het gratieproces diverse
stappen te worden doorlopen,
ling van het verzoek.
waarbij in de regel zowel het
Openbaar Ministerie (OM) als het
Bent u het eens dat onnodige civiele
gerecht om advies worden
procedures over de duur van de
termijn moeten worden voorkomen, gevraagd. Het beoordelen van het
gratieverzoek en het uitbrengen
zowel in het belang van de veroorvan advies kost ook deze partijen
deelde als van de nabestaanden en/
tijd. Dat is, zoals ik eerder heb aanof slachtoffers?
gegeven, juist de reden dat ik een
Ja. Voor zover mogelijk moeten
in de wet neergelegde algemene en
procedures over het niet tijdig
een specifieke beslistermijn
beslissen worden voorkomen. Dit
onwenselijk vind.
lukt echter niet altijd. De gratieprocedure bij levenslanggestraften
Uiteraard blijft het bij alle gratieis complex. Zo zijn er uitgebreide
verzoeken van belang dat deze
onderzoeken noodzakelijk om tot
voortvarend worden opgepakt,
een zorgvuldige advisering en
zowel voor de verzoeker als voor
beoordeling te kunnen komen.
Dergelijke gratieverzoeken vragen, eventuele slachtoffers en nabestaanden. Hiervoor zetten alle
gezien de zeer ernstige strafbare
betrokkenen zich ook in. In dit
feiten die zijn gepleegd, de belangen van slachtoffers en nabestaan- verband kan ik uw Kamer melden
dat een gratieverzoek doorgaans
den en de mogelijke risico’s bij
binnen zes maanden wordt
terugkeer in de samenleving, een
afgehandeld.
zorgvuldige afweging.
Bent u bekend met de uitspraak van
de Haagse voorzieningenrechter van
24 juni 2020 1) waarin de Staat wordt
geboden uiterlijk 8 juli 2020 een
beslissing te nemen op het betreffende ingediende gratieverzoek?
Bent u voornemens dit uiterlijk 8 juli
2020 te doen? Zo nee, waarom niet?
De minister: ‘Ja. De beslissing is
tijdig aan betrokkene uitgereikt.’

D’66-Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen

Gratie is geen recht van de veroordeelde, maar een discretionaire
bevoegdheid van de Kroon. Bij die
discretionaire bevoegdheid hoort
Kunt u gedegen (laten) onderzoeken een ruime beslisruimte voor de
Kroon om te beoordelen of gratie
wat de kosten zijn van de gerechtelijke procedures en de procedures bij wel of niet wordt verleend.
In verreweg de meeste gevallen
de beroepscommissie van de Raad
wordt het rechterlijk advies
voor de Strafrechtstoepassing en
gevolgd. De adviezen van de
Jeugdbescherming (RSJ) die levensrechter wegen zwaar, maar de
langgestraften hebben moeten
beslissing van de Kroon blijft
voeren ter verkrijging (of behoud)
berusten op een belangenafwevan uitzicht op invrijheidsstelling
ging per situatie. Dat maakt dat
sinds het Vinterarrest (EHRM) uit
het advies van de rechter in een
2013? Kunt u de kosten uitsplitsen
gratieprocedure niet vergelijkbaar
voor de rechtspraak, de advocaten,
is met de uitspraak van een rechter
de Staat (waaronder de kosten van
de het kantoor van de landsadvocaat waarin een straf wordt opgelegd.
Overigens heeft de procureurin verband met de door de levenslanggestraften gevoerde procedures), generaal bij de Hoge Raad recent,
in een advies aan de Hoge Raad,
onderzoeken door Slachtofferhulp
uiteengezet dat de door u
Nederland naar de situatie van
bedoelde (in lagere rechtspraak
slachtoffers, van Reclassering
Nederland naar de mogelijkheid van gehanteerde) maatstaf voor afwijking van het rechterlijk advies
begeleiding van de levenslanggestrafte bij eventuele re-integratieacti- rechtens onjuist is. De mogelijkviteiten en de kosten ten behoeve van heid af te wijken van het rechterlijk advies is volgens hem niet
gedragskundige onderzoeken naar
beperkt tot gevallen waarin zich
onder
meer
de
‘delictgevaarlijkheid’
Inmiddels heeft minister Sander
feiten of omstandigheden voorvan gedetineerden?
Dekker van Rechtsbescherming
doen die niet door het gerecht in
Een dergelijk onderzoek zou
tegen zijn zin gratie verleend.
zijn advies zijn meegewogen.
complex en tijdrovend zijn. Veel
Gratieverzoeken van levenslangge- kosten zijn verdisconteerd in de
Bent u het ermee eens dat het juist de
lumpsum budgetten die de verstrafte, waarbij al dan niet inlichschillende organisaties ontvangen. rechter is, en niet een politiek ambtstingen aan het Adviescollege
Dit geldt onder meer voor de recht- drager, die is toegerust om een belanlevenslanggestraften wordt
genafweging te maken wanneer het
spraak, het Openbaar Ministerie,
gevraagd, kosten doorgaans meer
tijd. Dat hangt samen met de uitge- Slachtofferhulp en de reclassering. een gratieverzoek van een langgestrafte betreft, en hierbij de belangen
De organisaties houden niet bij
breide onderzoeken die soms
van slachtoffers, nabestaanden, de
noodzakelijk zijn om tot een zorg- hoeveel tijd en middelen worden
langgestrafte, en de eventuele
vuldige advisering en beoordeling besteed aan de behandeling c.q.
impact op de maatschappij af te
advisering in het kader van de
te kunnen komen. Nadat het
wegen? Zo nee, waarom bent u van
behandeling van gratieverzoeken
Adviescollege
mening dat u beter toegerust bent
Levenslanggestraften verslag heeft van levenslanggestraften.
hiertoe? Zo ja, bent u bereid een
uitgebracht, wordt ook nog advies
Kunt u uitleggen hoe het komt dat u wetsvoorstel in procedure te brengen
gevraagd aan het Openbaar
die dit regelt?
veel vertrouwen heeft in het gerecht
Ministerie en het gerecht dat de
wanneer deze een levenslange gevan- Het huidige systeem van gratie
straf heeft opgelegd. De adviezen
genisstraf oplegt, maar wanneer het- zorgt ervoor dat een gratieverzoek
van het OM en gerecht kunnen
vanuit verschillende overheidsoraanleiding geven tot nader onder- zelfde gerecht positief adviseert ten
ganen wordt beoordeeld voordat
aanzien van een gratieverzoek bij
zoek of leiden tot een aanvullend
levenslanggestraften u steeds van dit er een besluit wordt genomen. De
advies van het OM en het gerecht.
relevante belangen, waaronder die
positieve advies afwijkt terwijl voor
Zoals reeds aangegeven vragen
van slachtoffers, nabestaanden en
een dergelijke afwijking blijkens
dergelijke dossiers, gezien de zeer
de eventuele impact op de maatwetsgeschiedenis en jurisprudentie
ernstige strafbare feiten die zijn
schappij, krijgen naar mijn
alleen plaats is in geval van bijzongepleegd, de belangen van slachtmening voldoende gewicht in het
dere omstandigheden die niet door
offers en nabestaanden en de
gratieproces. Ik zie op dit moment
het gerecht in zijn advies zijn
mogelijke risico’s bij terugkeer in
dan ook geen aanleiding voor een
meegewogen?
de samenleving, om een zorgvulvoorstel tot wetswijziging.
dige afweging. Het stellen van een
Indien u een algemene termijn voor
gratieverzoeken onwenselijk vindt,
bent u bereid een termijn specifiek
voor langgestraften in te stellen, bijvoorbeeld een termijn van 6
maanden na indiening van het
ambtshalve gratieverzoek, mede
gezien het feit dat het Adviescollege
Levenslanggestraften (ACL) na 25
jaar detentie al een uitvoerig en
omvangrijk onderzoek heeft verricht
waarbinnen alle gegevens zijn verzameld en gewogen en het dossier
aldus klaarligt?

termijn voor de behandeling van
dergelijke verzoeken past daar niet
bij.
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Beleid vanuit de onderbuik

Geweld tegen hulpverleners? Meteen achter tralies
Van de redactie
Den Haag - Geweldplegers die zich
richten tegen hulpverleners krijgen
geen taakstraf meer en komen automatisch in de gevangenis terecht.
Dat is de strekking van het wetsvoorstel dat door de justitieministers Ferd
Grapperhaus en Sander Dekker is
ingediend.
Strafrechtadvocaten zijn er niet blij
mee. Dekker en Grapperhaus
willen met de wetswijziging een
signaal afgeven dat geweld tegen
publieke professionals niet wordt
getolereerd. Dekker verwees begin
vorig jaar naar het geweld tegen
politieagenten en hulpverleners
tijdens de jaarwisseling: ‘Mensen
die voor ons in de frontlinie staan,
verdienen het door ons beschermd
te worden’, aldus Dekker. De
kwestie speelde recent opnieuw op
bij de gewelddadige rellen in Den
Haag tijdens een demonstratie
tegen de coronamaatregelen.
De Nederlandse Vereniging van
Strafrechtadvocaten (NVSA) is kritisch over de uitbreiding van het
taakstrafverbod. De politiek moet
zich verre houden van het bepalen
van de strafmaat, stelde NVSAvoorzitter Jeroen Soeteman in het

Advocatenblad. ‘De inhoud van een
straf is in een democratie bij
uitstek de taak van een onafhankelijke rechter. Alleen hij kan een
goede afweging maken tussen de
belangen van het slachtoffer, de
maatschappij en de dader. Ook bij
geweld tegen publieke professionals kan een taakstraf het meest
passend zijn,’ aldus Soeteman. Ook
de Nederlandse Orde van
Advocaten (NOvA) ziet het wetsvoorstel als een onnodige inperking van de rechterlijke bewegingsvrijheid. De Raad voor de
Rechtspraak heeft zich eveneens
verzet tegen het voorstel. ‘Binnen
de rechtspleging is er voldoende
aandacht voor de ernst van geweld
tegen personen belast met een
publieke taak,’ aldus de Raad. Om
het effect van een verplichte celstraf te minimaliseren zijn er rechters die bij ernstige gewelds- en
zedenmisdrijven soms een celstraf
opleggen van één dag, in combinatie met een taakstraf. We kijken er
nog wat preciezer naar.

Schijnoplossingen

Waar gaat dit om, is de eerste kijkvraag. Dat is duidelijk. Iedereen
vindt dat je van politiemensen,
handhavers, verpleegkundigen of
wie dan ook in een vergelijkbare

sector, moet afblijven. Er moet
recht gedaan worden. Dat vindt
iedereen wel. En toch is dit geen
goed voorstel. En wel om een diversiteit van redenen. Het is niet effec-

Minister Sander Dekker

Hoe voller de
gereedschapskist
van rechters is, hoe
beter deze in staat
is recht te doen

Minister Ferd Grapperhaus

tief om geweld tegen mensen met
een publieke taak te voorkomen.
Niemand zal met een waas voor
ogen een afweging maken en
denken ‘als ik een taakstraf krijg,
dan sla ik, bij een celstraf doe ik
het niet. Zo gaan dingen niet. Het
is ook niet effectief om mensen op
het rechte pad te krijgen. In de
gevangenis worden mensen niet
beter. Het leidt tot baanverlies,
verlies van relaties en

Longstay niet meer
per se eindstation
Van de redactie
Almere - De longstay is niet meer het
eindstation van hopeloze gevallen in
de tbs, zoals dat tot nu toe wel vaak
het geval was. De long stay heet ook
niet meer long stay. Het is nu langdurige forensisch psychiatrische zorg
(LFPZ). Conform een eerder advies
van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming zijn
er nieuwe ontwikkelingen op gang
gebracht.
In plaats van afgeschreven tbsgestelden bij elkaar te brengen en
daar maar een soortement levenslang te laten uitzitten, wordt er nu
gezocht naar mogelijkheden tot
weer behandelen en daarmee naar
socialisatie en (her)plaatsing in
een minder beveiligde omgeving.
Recent is een onderzoek verschenen van de Landelijke Adviescommissie Langdurige Psychiatrische
Zorg (LAP) naar de gerealiseerde
uitstroom uit de LFPZ. De LAP
beoordeelt of voortzetting van op
verandering gerichte behandeling
langer zinvol is en of doorstroming naar een andere instelling
mogelijk is. Alleen als dat niet mogelijk is, adviseert de LAP plaatsing
in een LFPZ-voorziening. Recent
heeft de LAP onderzoek gedaan
naar de uitstroom uit de LFPZ. Het
gaat dan over de periode februari

2011 tot november 2019. In totaal
223 personen. Op de peildatum
bleken er nog 98 patiënten in de
LFPZ – voorheen dus long stay – te
verblijven. 22 waren met voorwaardelijke beëindiging tbs vertrokken,
bij zeven was de tbs echt ten einde,
27 zaten er in een long care voorziening FPC, vier woonden zelfstandig, drie zaten in een GGZ, twee op
Veldzicht, één bij Trajectum en één
Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek in Almere (Foto Paul Grijpma)
zat er opnieuw binnen vanwege
recidive. Eén was er naar Engeland
waarin het maatschappelijke veiHet is een tussenplek geworden
vertrokken.
waar zonder behandeldruk – zoals ligheidssyndroom en dus populistische druk op binnen houden
zo dikwijls in de reguliere tbs –
Hoopgevend
sterk is, een bemoedigend
naar
nieuwe
perspectieven
wordt
Interessant is ook wat er met de 22
gegeven.
is gebeurd sinds hun tbs voorwaar- gezocht. Dat is in een periode
delijk is beëindigd. Daarvan wonen
er tien zelfstandig, zitten er vier in
een beschermde woonvoorziening,
drie zijn naar de ouderenzorg
gegaan, drie zitten in een FPA en
één in een FPC. Eén is er zoek.
En hoe is het gegaan met de zeven
patiënten van wie de tbs is beëindigd? Daarvan zitten er drie in een
instelling voor ouderenzorg, één in
een beschermde woonvoorziening,
één in een zelfstandige woning,
één in de GGZ en één in een FPC.
Alles bij elkaar ligt het uitstroompercentage uit de LFPZ rond de
vijftig procent. Dat is hoopgevend.
Het beeld van long stay – LFPZ – als
eindstation is dus niet meer juist.

woningverlies. Detentieschade
duwt mensen eerder van het
rechte pad af, dan erop. Het is niet
effectief om de schade aan de
samenleving te herstellen. We
gaan toch geen € 200,- per dag uitgeven om iemand verder van het
paadje af te laten dwalen. Laat ze
iets voor de samenleving terug
doen. Dan ontnemen we rechters
ook hun gereedschap. Hoe voller
de gereedschapskist van rechters
is, hoe beter deze in staat is recht te
doen. Er is geen enkel onderzoek
dat deze maatregel rechtvaardigt.
Dat ook nog. Het is beleid vanuit
de onderbuik. Als je al vindt, dat
taakstraffen te licht zijn, maak ze
dan langer. Daar - om afwegingen
te maken - hebben we rechters
voor. Dat heet maatwerk. Je kunt
allerlei taakstraffen bedenken.
Bijvoorbeeld iemand die ambulancebroeders belaagt rolstoelen
laten duwen in een ziekenhuis.
Met fantasie is er altijd wel wat passends te bedenken. Geef slachtoffers een rol in het proces. Regel
schadevergoeding goed en laat
daders daarvoor werken. Laten we
verstandige dingen doen. Maar
bedenk geen schijnoplossingen
die stoer klinken, maar waarvan
we van tevoren weten dat ze niet
werken.
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De arme burger en
zijn in beslag
genomen spullen
Van onze redactie
Den Haag - Veel verhalen over waar
het tussen de burger en de instanties fout is gegaan, zijn genoegzaam
bekend. De Tweede Kamer heeft
er onderzoeken naar gedaan. Een
bekend voorbeeld zijn de bijdragen
rond de kinderdagverblijven, maar
er zijn er zovele. Gelukkig is daar de
Ombudsman, waar burgers met hun
problemen terecht kunnen. Boeiend is
wat de Ombudsman heeft gerapporteerd over de manier waarop de overheid omgaat met in beslaggenomen
goederen. Waar je spullen zijn gebleven als je bent opgepakt of als je echt
in hechtenis bent gekomen. Vooral als
de spullen onterecht zijn ingenomen
en je recht hebt op teruggave: het
beslagproces zoals de Ombudsman
het noemt. Wat er allemaal misgaat.
Wat cijfers. In 2015 nam de politie
200.000 voorwerpen in beslag. Dat
vanwege een strafbaar feit of
omdat het nodig was voor onderzoek dan wel voor het innen van
een geldboete. Begin 2016 was
ervoor bijna 1,5 miljard euro conservatoir beslag gelegd. Bij
Domeinen waren meer dan 70.000
in beslag genomen voorwerpen
opgeslagen. Dat geeft enig inzicht
om welke getallen het gaat. Het is

niet wonderlijk dat er wel eens wat
misgaat. Maar het gaat wel erg
vaak mis, stelt de Ombudsman
vast. Hij geeft een diversiteit aan
voorbeelden waar het allemaal
misgaat. Dit is er een: L. wordt op 3
maart 2011 door de politie aangehouden bijeen alcoholcontrole. Ze
heeft te veel gedronken en haar
auto wordt door de politie in
beslag genomen. Meer dan een jaar
later legt de rechter een boete op
en bepaalt dat de auto terug kan.
Die blijkt dan al vernietigd te zijn
De officier van justitie vond dat de
waarde van de auto niet opwoog
tegen de kosten van de opslag.

De officier van justitie
vond dat de waarde
van de auto niet
opwoog tegen de
kosten van de opslag
Teruggestort

Het gaat bij inbeslagnames om
grote getallen. De ombudsman
geeft cijfers over 2015. Toen ging
het om ruim 200.000 voorwerpen.
Bij Domeinen lag alleen al voor een

Auto van L. werd vernietigd omdat opslag te duur werd
bedrag van € 46.655.228,-. De
omvang en de implicaties van al
die inbeslagnames veronderstelt
dat de overheid met zorg omgaat
met die spullen. Nog een voorbeeld waaruit het tegengestelde
blijkt. X. kreeg te maken met een
discussie over hoeveel geld er in
beslag was genomen. Na de strafzaak werd dat teruggestort. Maar €
60 .000,- minder dan waar hij naar
eigen zeggen recht op had. Het
Openbaar Ministerie (OM)gaf in
eerste instantie toe dat het geld
was zoekgeraakt en zei later dat de
bank een fout had gemaakt. Na
interventie van de ombudsman
werd uiteindelijk het hele bedrag

De hond die alcohol rook
Van onze redactie
Leeuwarden - Er was weer eens een interessante zaak bij een commissie van toezicht.
Deze keer die van de PI Leeuwarden. Waar
ging het over? Een gedetineerde daar zou
bezoek krijgen van zijn vriendin. Voor een
bezoek zonder toezicht (bzt) en dat is toch
altijd iets om naar uit te kijken. Ze kwam er
speciaal voor uit Engeland over. Je bent niet
zomaar een gevangenis binnen in deze tijd.
Ze moest langs een speurhond. En die sloeg
aan. Dan weten we het wel: contrabande. En

dus fouilleren.
Maar niks contrabande. De bewaarders
roken een alcohollucht bij de vriendin. Ze
had inderdaad alcohol gebruikt. Daar deed
ze niet moeilijk over. Maar bzt, geen sprake
van. Ze werd weggestuurd. Dat vond de
klager in kwestie wat ver gaan. Dit temeer
omdat hij van de directeur niets te horen
kreeg en hij dus feitelijk voor niks zat te
wachten op de vriendin en bzt met haar. Dat
niet melden was voor de beklagcommissie
een reden om de klacht van de klager
gegrond te verklaren. Interessanter dan de

teruggestort. Maar zonder de
ombudsman was dat niet gebeurd.
Zo staat het rapport van de
Ombudsman bol van voorbeelden
waar dingen misgegaan zijn. In
veel gevallen gaat het over slordigheid. Niet goed noteren. Te vroeg
vernielen. Al openbaar verkopen
voordat de beer geschoten is. Een
deel van het probleem is dat er veel
plekken zijn waar dingen mis
kunnen gaan. De politie, het OM,
Domeinen. Allemaal met niet afgestelde ICT-systemen en de menselijke maat waarin veel fout kan
gaan en nu gaat. De ombudsman
stelt vast dat de positie van de
burger in deze

formele gelijkstelling is dat de beklagcommissie ook vaststelt dat er alleen sprake is
van een overtreding en dus een reden om
toegang te weigeren als er daadwerkelijk
contrabande wordt aangetroffen. Het alleen
aanslaan van de hond is niet voldoende om
op basis daarvan de toegang van een bezoeker te weigeren. Ook op dit punt kreeg de
klager dus gelijk. Hij kreeg er zijn bzt niet
mee terug en zijn vriendin niet de gemaakte
kosten om van Engeland helemaal in
Leeuwarden te komen. De commissie van
toezicht ging niet zo ver dat die kosten vergoedt moeten worden. Daarvoor moet de
vriendin elders een claim neerleggen.
Overigens: de directeur is het met de

beslagnameprocessen kwetsbaar
is. Hoe hij het ook bekijkt, steeds is
toch weer de conclusie dat het niet
goed gaat. De burger wordt onvoldoende geïnformeerd, er wordt
slecht samengewerkt tussen de
instanties. Een thema als in beslag
nemen is minder sexy dan dat van
de belastingdienst en de burger
die verkeerde toeslagen moet
terug betalen. Maar hier is sprake
van frictie tussen de overheid en
juist door strafrechtprocessen
extra kwetsbare burgers.
(Bron: Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van inbeslagname van
voorwerp. De Ombudsman.)

uitspraak niet eens en is bij de Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
(RSJ) in beroep gegaan. De RSJ heeft daar
inmiddels een uitspraak over gedaan.
Beroep van de directeur ongegrond.
(Bron kenniscentrum commissie van toezicht)

Adverteren in deBonjo
brengt u in de bajes
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Spreekrecht slachtoffers in rechtszaal

Wetgeving over het spreekrecht nogal onevenwichtig
Jaap Brandligt
Amsterdam - Het Nederlands Studiecentrum Criminologie (NSCR),
de Universiteit van Amsterdam en de Open Universiteit deden
onderzoek naar de wetgeving over spreekrecht voor slachtoffers.
De ondertiteling ervan triggerde nogal: ‘Een voortdenderende
trein’. In het Nederlands Juristenblad schreven de onderzoekers
erover onder de titel ‘Laat wetgever empirische (proefondervindelijke) kennis beter benutten!’ Alles bij elkaar voldoende reden om
met Marijke Malsch, een van de onderzoekers contact te zoeken.
Door het coronavirus kwam het niet tot een persoonlijk gesprek,
maar is een aantal vragen aan haar voorgelegd.
Wat bracht u en uw collega’s ertoe om juist dit onderwerp als
object van studie te kiezen?
Marijke Malsch: ‘Het is van groot belang dat wetgeving goed
onderbouwd is, en dat als er relevant onderzoek is, dat dat dan
wordt betrokken in het wetgevingsproces. Anders loop je het
risico dat wetten niet hun doel bereiken, dan wel dat zij ineffectief blijken te zijn of andere effecten hebben dan gewenst.
Er zijn ook Aanwijzingen voor regelgeving waarin met zoveel
woorden staat dat dat moet. De wetgever mag dus niet alleen
afgaan op wat belangengroepen zeggen, of op incidenten, maar
moet zelf onderzoek doen om een nieuwe wet te onderbouwen. Daar hebben Tweede Kamerleden zelf weinig tijd en geld
voor, maar het zou goed zijn als zij een dergelijk onderzoek bij
bepaalde ingewikkelde wetten dan door empirisch onderzoekers kunnen laten doen.
Bij het Studiecentrum Criminaliteit en de Open Universiteit
hebben wij méér onderzoek gedaan naar de vraag of wetgeving is gebaseerd op empirisch onderzoek. Dat hebben we
onder meer gedaan naar de stalkingswet (Wet Belaging). Die
wet ging er oorspronkelijk vanuit dat vooral beroemde
Nederlanders zouden worden gestalkt. Maar uit het onderzoek
bleek dat het vooral vrouwen waren die hun man hadden verlaten, waarna hun man hen ging stalken. Dat bleek overigens
voor de toepassing van deze wet geen probleem te zijn.’
Klopt het dat de conclusies verder reiken dan dit onderzoek naar
spreekrecht? Namelijk de onwil van de politiek om bij wetgeving te
kijken in welke mate de wetgeving onderbouwd wordt door feiten.
Of dat er sprake is van politiek hobbyisme.
Marijke Malsch: ‘Dat zijn uw woorden. Maar inderdaad, het
lijkt vaker voor te komen dat de wetgever wetten maakt die
niet voldoende op de empirische feiten zijn gebaseerd. Daar
staan voorbeelden van in het artikel, zoals co-ouderschap bij
kinderen, claimcultuur, affectieschade, minimumstraffen bij
zware misdrijven. Wij hebben vastgesteld dat toen er empirisch onderzoek werd gedaan naar het spreekrecht van slachtoffers, dat onderzoek maar beperkt werd gebruikt, en soms
ook werd genegeerd. Het Kamerdebat over het spreekrecht was
soms bijzonder warrig en rommelig en er werd erg uit de losse

‘Er werd erg uit de losse
pols of soms incorrect
naar bestaand empirisch
onderzoek verwezen’
‘Aan de uitbreiding van
slachtofferrechten zitten
politieke kanten’

pols of soms incorrect naar bestaand empirisch onderzoek
verwezen.’
‘Zo bleek uit empirisch onderzoek dat een belangrijke groep
slachtoffers juist niet naar de zitting wil, omdat ze bang zijn om
oog in oog met de verdachte te komen. Dat houdt in dat ze ook
niet op zitting willen spreken. Zij blijven bovendien vaak liever
anoniem. Heel belangrijke wensen, en ook begrijpelijk. Deze
slachtofferwensen krijgen alleen veel minder aandacht van de
wetgever dan de wens om op de zitting het spreekrecht uit te
oefenen. De zich verder uitbreidende wetgeving over het spreekrecht is dus nogal onevenwichtig.’
De onderzoekers pleiten voor evidence based besluitvorming als
systeem. Maar ze komen ook tot de conclusie dat het spreekrecht in
zijn huidige vorm slechts door een minderheid wordt gewild. Dat
gaat verder dan nagaan of er empirisch onderzoek naar spreekrecht
is geweest. Hoe zit dat?
Marijke Malsch: ‘Dat klopt, we hebben ons een aantal vragen
gesteld. Ten eerste: hoe is de wetgeving onderbouwd? Maar ook:
hoe is het empirisch onderzoek dat er was of dat tijdens het wetgevingsproces verscheen, gebruikt door de wetgever en is dat
correct gebeurd? We hebben dus wel degelijk ook inhoudelijk
gekeken naar het onderzoek dat is verschenen over het spreekrecht, en zijn vervolgens nagegaan hoe die inhoudelijke informatie toen is gebruikt tijdens het wetgevingsproces. Dat blijkt niet
altijd erg zorgvuldig te zijn gebeurd.
Spreekrecht voor slachtoffers is te zien als emancipatie van het
slachtoffer. Wat is de rol van het slachtoffer?
Malsch: ‘Het is inderdaad een belangrijke vraag welke rol het
slachtoffer moet spelen in strafproces. Dat is overigens een vraag
die wij niet in dit onderzoek aan de orde wilden stellen. Het ging
ons in de eerste plaats om de wetgeving en in hoeverre die is
gebaseerd op empirisch vastgestelde feiten. Mijn persoonlijke
mening is dat het goed is dat het slachtoffer meer rechten heeft
gekregen de afgelopen decennia. Maar ik vind ook dat de uitbreiding daarvan niet onbegrensd is.
Aan de uitbreiding van slachtofferrechten zitten politieke
kanten. Het is aan ándere onderzoekers om dat onderdeel te
gaan onderzoeken, dat ligt niet op ons terrein.’
Slachtoffers krijgen wat de minister betreft zeggenschap over het
beëindigen van tbs en bijvoorbeeld levenslang. In hoeverre is gebleken dat daar enige behoefte aan is bij het gros van de slachtoffers?
Marijke Malsch: ‘Dat klopt, maar dit onderdeel (beëindiging van
tbs) hebben wij niet meegenomen in ons onderzoek.’

Marijke Malsch: ‘Spreekrechtdebat in de Tweede Kamer was
warrig en rommelig.

(Marijke Malsch is hoogleraar Empirical Legal Studies aan de Open
Universiteit en senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rehtshandhaving (NSCR)
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Wat kan en moet er anders?

Geen kortdurende straffen meer en beter opgeleide PIW’-ers
Jaap Brandligt
Amsterdam - Jacques Claessen van de
Universiteit van Maastricht definieert herstelrecht als het handhaven van het recht door herstellen van de schade die is veroorzaakt door
een (vermoedelijk) strafbaar feit, hetgeen het
beste kan worden bereikt door vormen van
samenwerking tussen (alle) bij het conflict
betrokken partijen/personen. Essentieel in zijn
visie is dat na misdaad herstel dient te volgen:
de dader maakt het goed tegenover het slachtoffer en de gemeenschap. Claessen zegt in zijn
verhandelingen ook het een en ander over herstelrecht in de gevangenis. Herstelrecht staat –
zegt hij – voor herstel van schade en relaties.
Daarbij zijn resocialisatie, rehabilitatie, re-integratie belangrijk.

hem gevraagd wordt mee zal werken. Hij
moet wel binnen het huidige regime blijven
want als hij dat niet doet, mag hij nergens
aan deelnemen. Bovendien is hij groen als
gras. Weet hij veel. Als iemand recidiveert
dan weet hij het allemaal wel, maar kiest hij
eieren voor zijn geld.

langer binnen zit. Alles wat er in de bajes
gebeurd is van oudsher restrictief.

Cultuur verander je niet van
de ene op de andere dag

Het is cultuur

Wat kan en moet er anders? Ten eerste, geen
kortdurende straffen meer. Werkstraffen,
elektronische detentie, noem maar op. Kort
binnen zitten kost je je baan, je huis en vaak
ook je relatie. Ten tweede, beter opgeleide
De klos
PIW’-ers. Het is verbijsterend hoe weinig tijd
Vanaf het begin ligt de nadruk op restrictivi(geld) er is om de vakbekwaamheid van deze
teit, op beperken, op beknotten. Op het
doorspeelt hoe de politiek omgaat met
kwetsbare beroepsgroep op peil te houden.
beperken van de bewegingsmogelijkheden
Het is eigenlijk net als bij mensen in de zorg
van de gedetineerde. Op - en dat is heel tradi- misdaad en straf. Het gevolg: hospitalisering, afnemende verantwoordelijkheid en
en het onderwijs: kunnen reflecteren op je
tioneel ingebakken - intentionele (met een
zekere bedoeling) leedtoevoeging ter vergel- lijdzaamheid, want als je niet lijdzaam bent, eigen en andermans gedrag is essentieel om
ben je de klos en krijg je geen faciliteiten.
– in dit geval – gedetineerden verder te
ding. Dat zit in ons strafrecht zoals het nu
Sinds enige tijd mag je zelfs niet meer met
kunnen helpen. Herstel begint bij het
eenmaal gaat. Om wijlen Herman Bianchi
v.i. (voorwaardelijke invrijheidstelling) dan
Hij heeft het ook over inclusie, maar dat is
kunnen reflecteren. Van de gedetineerde,
(hoogleraar Criminologie aan de VU in
wel met verlof. Het is een wereld van - soms
zo’n modieuze term waarvan ik de betekenis Amsterdam) te citeren: de term strafrecht
maar dan wel mogelijk gemaakt door een
goed bedoelde - repressie met alle gevolgen bajes waar niet het accent ligt op vergelden,
niet zo goed begrijp. Het gaat erom dat
impliceert dat op misdaad altijd met straf
van dien als je buiten komt, want je hebt
detentie, als die onvermijdelijk is, zo herstel- moet worden gereageerd. Daar zit hem de
maar op stimuleren. Begrijp het niet verafgeleerd initiatief te nemen. Zeker als je
gericht mogelijk vorm moet worden
keerd: ik verwijt de PIW’ers weinig (soms
culturele crux die steeds ook weer
gegeven. En daar sla ik op aan. Want daar
ook wel, maar dat terzijde), ze worden door
ontbreekt wel het een en ander aan in ons
het macrobeleid van de overheid en door de
bureaucratisering die ook de gevangenissen
bereikt heeft, niet werkelijk gesteund. Het is
cultuur. Cultuur van de samenleving die
gedetineerden in een hoek plaatst en in deze
Sinds enige tijd mag
neoliberale wereld liefst zo veel mogelijk uit
zicht. Cultuur verander je niet van de ene op
je zelfs niet meer
de andere dag. Het denken over het gevangemet voorwaardelijke
niswezen dat in de jaren zestig, zeventig en
tachtig van de vorige eeuw met zorg en
invrijheidstelling
liefde is opgebouwd, zien we nu in korte tijd
verdampen in louter restrictiviteit, in beperken en in beknotten. Dat is schadelijk voor
de dader, dat is evenzeer schadelijk voor het
land. En daarom is Bonjo, de organisatie in
slachtoffer en dat is zeer zeker schadelijk
Nederland die de belangen van de gedetivoor de samenleving. Van ruimte geven naar
neerden en ex-gedetineerden behartigt, als
restrictie gaat sneller dan andersom. Als je
organisatie zeer betrokken bij herstel.
iets wilt veranderen in niet-restrictieve zin
Wat gebeurt er als je in de bajes terecht
gaat dat altijd langzamer dan dat weer reskomt? Bij binnenkomst is er een soortement
trictief afbouwen. Er is nog een lange weg te
begintoets. De binnenkomende man of
gaan naar herstelgerichte detentie.
vrouw (meestal man dus daarom hou ik het
(Dit artikel was een bijdrage die Jaap Brandligt
maar even op hij) verklaart dat hij zich
Fotobijschrift: Aanbieding wetsvoorstel Herstelrecht, links staat Jacques Claessen. (Twitter.com) schreef voor de Bianchi Herstelrecht Courant)
keurig zal gedragen en aan alles wat van

Onderzoek Tilburg University:

Meer vrijheden en verantwoordelijkheid leverde zestig procent minder incidenten op
Van de redactie
Amsterdam - Agressie door gedetineerden neemt sterk af als
het regime binnen de gevangenismuren wordt versoepeld. Het
geven van meer vrijheden en verantwoordelijkheid leverde
zestig procent minder incidenten op. Dit blijkt uit onderzoek van
Tilburg University en de Universiteit Leiden. De onderzoekers
volgden duizend gedetineerden over een periode van bijna twee
jaar in de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein.
In het laatste jaar werd het regime versoepeld en kregen de
deelnemers meer vrijheden. Gedetineerden moesten vanaf
dat moment zelf boodschappen bestellen en eten maken.
Ook kregen ze een telefoon in de cel en werden de bezoekersruimten gezelliger ingericht. Verder kregen de deelnemers toegangspasjes voor de eigen cel, daarmee konden ze
hun eigen deur tijdens recreatietijd van buitenaf afsluiten.
Dit helpt allemaal om agressie te verminderen. ‘Een streng
regime lijkt misschien goed om gedetineerden ‘kort te
houden’, maar leidt uiteindelijk tot méér in plaats van
minder ongewenst gedrag,’ schrijven de onderzoekers. Ben
Vollaard van Tilburg University benadrukt dat gedetineerden door het nieuwe regime alsnog gewoon hun straf

uitzitten. ‘De gedetineerden zitten iedere nacht van 16.45
uur tot 7.30 uur vast, daar veranderen we niets aan. Wat we
wel veranderden is hoe hun dag er verder uitziet.’ Volgens
de onderzoekers zorgt minder agressie tijdens de detentie
ook voor beter gedrag na detentie. ‘Uiteindelijk komen al

Volgens de onderzoekers zorgt
minder agressie tijdens de detentie
ook voor beter gedrag na detentie.
deze mensen vrij en uit eerdere onderzoeken bleek al dat de
kans op terugval bij ex-criminelen veel groter is als ze veel
agressie hebben ervaren in de gevangenis.’ Volgens de
onderzoekers is het nieuwe, soepelere, regime landelijk in
te voeren.
(Bron: NOS)
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Vrijwilligsters Dini en Frederike:

‘Wij missen ons
bezoek aan de
gevangenis in
Leeuwarden’
De vrijwilligers Frederike (links) en Dini bij de gevangenis in Leeuwarden. (Eigen foto)

Leeuwarden - De nationale vrijwilligersdag
wordt altijd aan het eind van het jaar gevierd.
Op tal van plekken zijn vrijwilligers actief. Ook
in de penitentiaire inrichting (PI) Leeuwarden.
Zoals de Leeuwarder dames Dini en Frederike.
‘Er is niet altijd begrip wanneer ik vertel dat ik
op bezoek ga bij gevangenen om ze aandacht te
geven en een luisterend oor te zijn. Ik vind dit
mooi en dankbaar werk,’ zegt Dini.

bezoekvrijwilliger ga ik langs bij gedetineerden die wel wat aandacht kunnen gebruiken. Ze kunnen via bijvoorbeeld de
dominee, pastor of humanist in de gevangenis opgeven dat ze graag bezoek willen van
een vrijwilliger. We praten dan over hun
thuissituatie, hun kinderen, hun dagelijks
leven in de gevangenis of over zaken die in

‘Iedereen verdient een tweede of derde kans
in zijn leven,’ vindt Frederike. ‘Wanneer het
ergens in je leven is misgegaan en je voor
korte of langere tijd in de gevangenis zit, is
het van belang dat je niet wordt buitengesloten. Dat je juist in contact blijft met de
maatschappij waar je straks weer deel van
gaat uitmaken. Daar kunnen wij als vrijwilliger een belangrijke rol in spelen.’
Frederike bezoekt al zeven jaar als bezoekvrijwilliger de gevangenis van Leeuwarden.
Ze doet dit – net als Dini – namens de
Vereniging Vrijwillige Hulpverlening (VVH)
aan gedetineerden en ex-gedetineerden. Een
kleine, maar actieve vereniging waar ze
tevens voorzitter van is. ‘Als

‘Ik zie soms weer licht
in de ogen van iemand
die depressief is’
het nieuws zijn. Dat zijn hele waardevolle
gesprekken. We gaan ook langs bij ex-gedetineerden die daar behoefte aan hebben.’

Vaste klant

Dini is al vijftien jaar vaste klant in de gevangenis. Ze is niet alleen bezoekvrijwilliger,
maar is via de Stichting Lezen en Schrijven
ook al jarenlang taalmaatje voor

Bericht uit de bajes

Geven en nemen
Er zijn al jaren geen loonsverhogingen voor
de gedetineerden geweest.
Tachtig tot negentig procent van de
gedetineerden verdient al jaren drie euro
vier per dagdeel. Dat is € 0,97 per uur. Dus €
15,- per week. Daar gaat de € 3,00 voor de
tv-aansluiting vanaf. Ondertussen gaan de
winkelprijzen jaarlijks omhoog, gaat de
kwaliteit van de producten omlaag en staat
de gedetineerde stil.
Je kunt wel op elke zaal een cursus doen.
Diploma’s en getuigschriften gaan als zoete
broodjes over de toonbank. Maar wanneer je
aanspraak op je papieren wilt doen voor
bijvoorbeeld een baantje, dan blijkt dat
papiertje niks waard. Waarom dan toch die
verplichte cursussen zoals Kies voor

Verandering (KVV) en lifestyle. Een pluim en
subsidie. Braaf.
Wat gebeurt er met de besparing die al heel
veel jaren van toepassing is? Volgens de
nieuwe wet die in mei 2021 in werking
treedt, moeten we ‘in de bak, aan de bak’,
gaan we vrijheden verdienen aan onze
re-integratie. Daar valt wel wat voor te
zeggen, maar beloning en motivatie gaan
hand in hand, er zou sprake moeten zijn van
geven en nemen. Ik weet wel wat.
Salarisverhoging, vergoedingen voor de
zwarte bak die we steeds weggooien of deze
naar een voedselbank in plaats van naar de
vuilnisbak.
(Inzender bij de redactie bekend)

gedetineerden. ‘Ik zet me in om laaggeletterde en anderstalige gedetineerden taalvaardiger te maken. Taal is heel belangrijk
om elkaar goed te kunnen begrijpen en om
uiting te geven aan je gevoelens.’
Dini heeft in de loop der jaren met vele tientallen gedetineerden contact gehad.
‘Iedereen is anders. Ze zitten er natuurlijk
niet voor niets, maar ze hebben allemaal
hun eigen verhaal. En het zijn en blijven
mensen. Ieder mens heeft behoefte aan aandacht. Als ik hoor hoe iemand opknapt van
een gesprek of een brief. Dat is veel waard. Ik
zie soms weer licht in de ogen van iemand
die depressief is. Dat is toch prachtig?’
De coronacrisis maakt het werk voor de

gevangenisvrijwilligers er niet eenvoudiger
op. Zo liggen de bezoeken aan de gedetineerden al geruime tijd stil. ‘We missen onze
bezoeken aan de gevangenis in Leeuwarden
zeker,’ benadrukken Dini en Frederike. Ze
gaan niet bij de pakken neerzitten, maar
blijven zich ook op afstand inzetten voor de
gedetineerden. Zo mocht de directeur van PI
Leeuwarden medio december een mooie
schenking van de vrijwilligersorganisatie in
ontvangst nemen. Een doos vol met woordenboeken in diverse talen. Om de communicatie voor anderstalige gedetineerden
binnen de gevangenismuren te stimuleren
en te verbeteren.
(Bron: de Huis aan Huis Leeuwarden)
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Advocaat Defence for Children:
‘Wetsvoorstel lijkt veelal oude wijn in nieuwe zakken’

Rechtspositie van jeugdigen in
gesloten inrichtingen zoveel
mogelijk verbeteren
Van onze redactie

locatie in het zuiden van het land
opengegaan. Er komen twee locaties in het noorden van het land,
één strafrechtelijke k.v. en één
civiel. Verder komt er een locatie in
Den Haag. Dit alles maakt onderdeel uit van het programma
Vrijheidsbeneming Op Maat.’

Binnen het jeugdstrafrecht moet
opvoeding van de jongeren in combinatie met voorbereiding van terugkeer in de samenleving voorop staan.
Wordt dat voldoende gerealiseerd in
het voorstel? Wat moet er wat dit
betreft anders en beter?
Huls: ‘In artikel 1.4 van het wetsvoorstel wordt het doel vermeld:
‘Het weer naar vermogen kunnen
jeugdige beschermende en verzor- goede woord is, misschien is ‘predeelnemen van de jeugdige aan de
gende voorzieningen en beschrijft matuur’ treffender. Onze kritische samenleving’. Dit acht Defence for
kanttekening is dat er nog geen
nauwkeurig onder welke omstanChildren bijzonder relevant. Een
instellingswet is voor de k.v. Daar
digheden rechten van jeugdigen
repressief klimaat in een gesloten
komt bij dat er momenteel nog
kunnen worden beperkt.
jeugdinstelling staat dit doel in de
niet veel kleinschalige voorzienin- weg. De toepassing van vrijheidsbeNieuw is dat voor alle regimes
gen zijn ontwikkeld. Wat zijn bijgeldt: ‘Een jeugdige wordt geen
perkende maatregelen heeft een
andere beperkingen opgelegd dan voorbeeld de vereisten waaraan
grote impact op (het functioneren
die noodzakelijk zijn voor het doel een kleinschalige voorziening
van) de jeugdige. Jongeren geven
moet voldoen? Wie is verantwoorvan het verblijf of voor de veiligzelf aan dat vrijheidsbeperking
delijk voor die voorzieningen? Wat leerzaam moet zijn, omdat de inzet
heid en orde in de gesloten
voor eisen worden aan het persojeugdinstelling. De rechten
van vrijheidsbeperking anders zijn
neel gesteld? Hoe krijgen vertrouworden minder expliciet vastgedoel voorbijschiet.
legd. Veelal wordt uitgedrukt waar- wenspersonen toegang tot de voor- Defence for Children ziet wel dat
zieningen? Het bevreemdt dat met wordt getracht invulling te geven
voor de directeur (eind)verantwoordelijk is, maar hierdoor wordt dit wetsvoorstel vrijheidsbeperaan het beginsel van minimale
king mogelijk wordt gemaakt,
niet duidelijke welke rechten dan
beperkingen: een jeugdige kan niet
voor jeugdigen (komen te) gelden terwijl voor de kleinschalige vooraan meer beperkingen worden
Defence for Children vraagt zich af zieningen verder niets is vastgeonderworpen dan noodzakelijk is
wat de meerwaarde is van de disci- legd. Verder: hoe vindt selectie van voor het doel van het verblijf of
deze jeugdigen plaats? Hoe wordt
plinaire straffen ten opzichte van
voor de veiligheid en orde in de
de reeds mogelijke vrijheidsbeper- gewaarborgd dat de aard en ernst
gesloten jeugdinstelling. Wij
van de psychosociale problematiek vinden het belangrijk te benoemen
kende maatregelen. Met name
leidend zal zijn voor de optimale
afzondering als disciplinaire straf
dat jongeren zelf aangeven onvolinzet van behandeling en beveilivoor de duur van zeven dagen bij
doende te worden betrokken bij
ging.’
jeugdigen boven de 16 jaar in de
hun plan. Zoals zij vaak zeggen: het
hoog beveiligde regimes is een flais een plan van de professionals,
Is er een transformatie in zicht van
grante schending van hun
niet van ons.’
de JJI’s naar kleinschaligheid? Zou u
rechten.’
dat willen? Herkent u de voordelen
In welk opzicht verbetert wat er nu op
van kleinschaligheid?
In Amsterdam wordt met kleinschatafel ligt de rechtspositie van de jonlige voorzieningen geoefend. Komen ‘Zeker’, zegt Eva Huls. ‘En ja. De
geren? Of is het vooral oude wijn in
financiering is vrijgemaakt op lan- nieuwe zakken?
juist die er bekaaid vanaf in het
delijk niveau om vijf nieuwe k.v.’s
wetsvoorstel?
Eva Huls: ‘Het lijkt veelal oude wijn
op te zetten. Zo is er dit jaar een
Huls: ‘Ik weet niet of ‘bekaaid’ het
in nieuwe zakken. De uitingen in

Amsterdam - Er is een wetsvoorstel waarin de toekomst, die minister Dekker ziet voor zijn gesloten jeugdinstellingen,
wordt geschetst. Nu is er altijd nogal wat aandacht voor gesloten jeugdinstellingen. Tenslotte geldt voor die instellingen nog wel meer dan voor de bajesen voor grote mensen dat er een toekomst te winnen is. Als het met jongeren
misgaat en hun detentie – of hoe je het noemen wilt – is een leerschool voor de toekomst als crimineel, dan gaat er
wel het een en ander mis. Dat willen we als samenleving niet en dat wil ongetwijfeld de minister ook niet. Defence
for Children is een belangrijke organisatie als het om het welzijn voor jongeren gaat. Ook uiteraard jongeren die al
in de criminaliteit zitten en zij die op het randje staan om erin verzeild te raken. Eva Huls, advocaat bij Defence for
Children, ging op ons verzoek in om de nieuwe concept-wetgeving te beschouwen.
Kunt u samenvatten wat nu precies
de belangrijkste bedoelingen zijn van
het wetsvoorstel gesloten
jeugdinstellingen?
Eva Huls: ‘In de eerste plaats heeft
dit wetsvoorstel als doel om de
rechtspositie van jeugdigen in
gesloten instellingen te verbeteren. Binnen deze doelstelling
wordt in het bijzonder beoogd om
binnen de gesloten setting vrijheidsbeperking van jeugdigen
zoveel mogelijk te voorkomen. Dit
wetsvoorstel beoogt voorts de
interne rechtspositie van jongeren
die zich bevinden in een gesloten
instelling als gevolg van een rechterlijke beslissing zoveel mogelijk
te harmoniseren. Tot slot ondersteunt het wetsvoorstel de ontwikkeling naar meer kleinschaligheid,
zowel in de gesloten jeugdhulp als
in de justitiële jeugdinrichtingen.’
Welke positieve dan wel negatieve
gevolgen heeft het invoeren van het
wetsvoorstel zoals het er nu ligt voor
deze groep jongeren?
Eva Huls: ‘Het wetsvoorstel voorziet in een integrale regeling voor
de (interne) rechtpositie van jeugdigen die op grond van een rechtelijke beslissing in een instelling
verblijven. Het legt rechten vast
voor jeugdigen, bevat voor de

het begeleidend schrijven (de
Memorie van Toelichting) geven
reeds de goede richting in denkwijze aan. De rechten van minderjarigen en jeugdigen mogen een
meer prominente plaats krijgen in
de wet, zodat de naam van de wet
ook daadwerkelijk de inhoud van
de wet weergeeft: een
rechtspositie.’
Vervang die korte straffen door enkelbanden, werkstraffen en dergelijke. Is
dat een optie in dit jeugdstrafrecht?
Eva Huls: ‘Die discussie past in het
kader van de strafmaat voor jeugdigen en het sanctiestelsel binnen
het jeugdstrafrecht. Vorig jaar
heeft minister Sander Dekker een
internationaal vergelijkend onderzoek gelast naar de strafmaat in
jeugdstrafzaken bij ernstige
gewelds- en zedenmisdrijven. Dit
naar aanleiding van een petitie van
de ouders van kinderen die zijn
vermoord door leeftijdgenoten.
Gepleit werd voor verhoging van
de jeugddetentie naar vijf jaar.’
In hoeverre moeten JJI’s worden vervangen door kleinschalige
voorzieningen?
Huls: ‘De plannen van ministerie
zijn dat gewerkt wordt naar kleinschalige voorzieningen, k.v.’s en
‘landelijke specialistische voorzieningen (LSV’s)’. Het idee is om
enkele JJI’s te behouden. Wij
denken dat die LSV’s nodig blijven
omdat niet ieder kind zonder passende zorg en behandeling de vrijheid aankan behorend bij een k.v.
Als een kind te vroeg in een k.v.
wordt geplaatst, kan dit ook
afbreuk doen aan wat we willen
bereiken met het inzetten van die
k.v.’s, namelijk de transitie van
opsluiting naar terugkeer in de
samenleving beter begeleiden.
Belangrijk vinden wij om te vermelden dat de inzet van sancties
wel effectief moet zijn en daartoe
zijn niet alleen recidivecijfers van
belang,’ aldus Eva Huls.

Herhaalde oproep: Alle gedetineerden verzamelen!!!
Van de redactie
Zoetemeer - Alle gedetineerden verzamelen!!! Dat is de kern van de oproep
van Gevangenenzorg Nederland voor een
innovatief project in de PI Krimpen aan
den IJssel. Het project heet De Compagnie
en biedt ruimte aan 28 gevangenen die
kunnen solliciteren naar een plaats op deze
afdeling. Doel van deze afdeling is bemiddeling naar werk na detentie. Want werk biedt
een eerlijk inkomen en actieve rol in de
samenleving. De deelnemers, ‘compagnons’,
volgen een sollicitatietraining en worden al
tijdens hun detentie begeleid naar een baan.

Formulier

verstaan om te functioneren in een
groep. De sollicitant moet te bemiddelen
En zoals altijd zijn er voorwaarden. De
zijn naar een baan of vrijwilligerswerk.
sollicitant moet in het plusprogramma
zitten (= goed gedrag in de bajes) en moet Als alles klopt en het Multi-Disciplinair
Overleg (MDO) ook nog een positieve
minimaal zes maanden in het progrondhouding aanneemt dan volgt plaatgramma De Compagnie kunnen blijven.
sing op (de wachtlijst voor) De
De maximale verblijfsduur is twee jaar
vóór fasering. Solliciteren gaat via een for- Compagnie in PI Krimpen aan den IJssel.
mulier dat opgevraagd wordt bij het
kantoor van Gevangenenzorg Nederland. (Snel gratis bellen via 0800 3310568 / info@
Daarna volgt een gesprek met twee mede- gevangenenzorg.nl / brieven naar
werkers van Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland, Postbus 5042,
2701 GA Zoetermeer)
Verwacht wordt dat er de wil is om te
werken aan herstel en dat de kunst wordt

De talloze reacties tonen
aan dat deBonjo
goed wordt gelezen.
Ook goed voor onze
adverteerders!
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‘We werken van buiten naar binnen’

Trainingen Puinruimen en ‘Lef hebben’
doen behoorlijk beroep op geweten
gedetineerde
Jaap Brandligt
Amsterdam- Puinruimen is een intrigerende titel voor een activiteit
in de gevangenis waarin gewerkt
wordt aan wat tegenwoordig herstel
heet. Puinruimen is een training voor
gedetineerden. Puinruimen als woord
suggereert dat je eerst het puin dat
je veroorzaakt hebt, moet opruimen
om aan herstel te werken. De titel
werd overigens bekend door de activiteiten van de Eigen Kracht Centrale
die deelneemt aan de training puinruimen. Er is een parallelle training
en die heet Lef-hebben. Eigenlijk
gebeurt daar hetzelfde. Er zijn twee
namen van mannen aan de trainingen verbonden. Wim Timmer en Evert
Kampert. Wat betekenen die trainingen voor ingeslotenen?

Veranderen kost tijd
en veronderstelt
ook lef

Lef-hebben heeft een mooi motto:
sorry zeggen, doen en waarmaken!
Met die omschrijving van de training wordt veel gezegd. Wil je herstellen, helen dan moet je bereid
zijn sorry te zeggen en dat vervolgens ook in je uiteindelijke performance, gedrag waarmaken. De
training ‘Lef hebben’ bestaat uit
tien bijeenkomsten. Al heel snel
wordt een nabestaande in de
cursus geïntroduceerd, in de
tweede bijeenkomst. Daarmee
wordt de focus snel duidelijk:

realiseer je dat je schade hebt aangericht aan iemand anders. Durf je
dat te realiseren. Daar draait het
eigenlijk steeds om. Bedenk wat je
hebt gedaan en hoe je daarmee
verder kunt. En veranderen is niet
zo eenvoudig. Veranderen kost tijd
en veronderstelt ook lef.

Eigen Kracht en Perspectief
Herstelbemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling
komt langs om daarover te praten
en de bezinning te versterken. In
bijeenkomst nummer acht komt
een kenmerkende frase langs:
gevoel is verpakte herinnering,
herinnering is verpakt gevoel. En
komen ook de waardeoordelen wat
positief en negatief is, langs. De
training is dan twee stappen voor
het eind, maar de belangrijke
vragen komen langs: wat verandert jouw gedrag, waar zit jouw
knopje, wat doet jouw instinct en
wat is jouw drive. De training doet
inderdaad een behoorlijk beroep
op het geweten van de gedetineerde, is in essentie moralistisch.
Zoals Evert Kampert zegt: ‘We
werken van buiten naar binnen.’
Uiteindelijk moet er bij de deelnemers van binnen wat gebeuren,
opvlammen en hopelijk gedragsverandering optreden. De mens is
veranderbaar en daar speelt de
training op in. Aan het eind zijn er
dan ook bloemen. Als je de training
volbrengt, ben je geslaagd. Is de
boodschap. En kun je verder. Ook
na detentie.

Sleutelbegrippen

Puinruimen werkt toch eigenlijk
volgens dezelfde principes. Maar
de teksten waarmee Puinruimen

werkt, geven een bredere boodschap aan. ‘De gevolgen van misdrijven en delicten zijn veelal
onomkeerbaar. Er dient dus een
passende straf of maatregel uitgesproken te worden. Maar er moet

herstellen en kent ‘een slachtofferbewuste toekomst’.
Het zijn mooie en waardevolle initiatieven. De gedetineerden die
eraan deel willen nemen, hebben
er ongetwijfeld baat bij. Zowel ‘Lef

Wat verandert jouw gedrag,
waar zit jouw knopje?

ook ruimte zijn voor herstel, voor
de slachtoffers en voor de veroordeelde burger.’ Het gaat tijdens de
training over daderschap en het
nemen van verantwoordelijkheid.
Slachtofferschap, gevolgen van het
delict voor de maatschappij, voor
de gedetineerden en het netwerk
zijn sleutelbegrippen. ‘Ik werk met
mensen,’ zegt Wim Timmer en die
liefde straalt hij tijdens het
gesprek ook uit. Net als Kampert
trouwens. Een accent dat ik bij ‘Lef
hebben’ niet zie, is dat al snel de
reclassering op bezoek komt.
Verder de usual suspects zoals Eigen
Kracht en Perspectief
Herstelbemiddeling. De trainingen
lijken wel heel erg op elkaar en zijn
in principe uitwisselbaar. In de
planning van Puinruimen zie ik
meer ervaringsdeskundigheid.
Zowel van de zijde van de gedetineerden, als van de nabestaanden,
die hier overigens slachtoffer gaan
heten. Bij Puinruimen geen
bloemen, maar een certificaat. Wie
een certificaat krijgt, toont dat hij
inzicht heeft in zijn handelen. Hij
kan daarmee verder. Hij kan

hebben’ als Puinruimen kunnen
een rol spelen bij de resocialisatie
en re-integratie van ingeslotenen.
Je zou wensen dat het hele gevangeniswezen deze geur zou hebben.
Timmer en Kampert hebben nog
veel te doen om het zover te laten
komen.

Evert Kampert: ‘Ik werk met mensen.’
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Zomertijd: Uur eerder uit bed

Medewerking gevraagd voor beter leven dementen

Van de redactie

9

8
7

In totaal duurt de zomertijd 31
weken, oftewel 217 dagen. Dit jaar
begint de zomertijd op 28 maart
2021 en eindigt op zondag 31
oktober.
Door de zomertijd wordt het niet
in het holst van de nacht licht. Een
groot voordeel is ook dat we ‘s
avonds een uur langer van daglicht kunnen profiteren. Zonder
zomertijd zou het eind juni tegen
half vier licht worden en tegen
half tien ‘s avonds donker.
In september 2018 besloot de
Europese Commissie dat lidstaten
van de EU zelf mogen bepalen of
ze in de zomer- of de wintertijd

4

De Bilt - De zomertijd begint op
de laatste zondag van maart en
eindigt op de laatste zondag van
oktober, het begin van de wintertijd.
In de nacht van zaterdag op zondag
worden de klokken om twee uur een
uur vooruitgezet, dus van twee naar
drie uur. Let op: ezelsbruggetje, in
het voorjaar gaat de klok een uur
vooruit.

3

Ik ken veel mensen met dementie
die maanden niet buiten komen
want: geen geld, geen vrijwilligers
en geen tijd. Dit is toch schandalig! Ik strijd hier al een tijdje voor
op Facebook op de pagina ‘dementie, sluit niet op’. Wekelijks maak ik
portretten over mensen met
dementie. Het lijkt me geweldig als
er een portret komt van een (ex-)
gedetineerde met zijn/haar oma/
opa/of iemand (waarbij oma/opa
op de gesloten afdeling woont).
Waarbij we duidelijk de verschillen
kunnen portretteren. Door hier je
medewerking aan te verlenen
kunnen we aandacht vragen voor
dit thema. Mijn vraag is: Ben jij een
gedetineerde die een naaste heeft
op een gesloten afdeling en wil je
hieraan meewerken? Ik hoop heel
erg dat jij mee wil werken. Zo kan
jij een belangrijke rol spelen in dit
maatschappelijke probleem en iets
heel belangrijk doen voor de maatschappij. Ik hoor graag van
jullie, Francien van de Ven:
mail@francienvandeven.nl

willen leven. In eerste instantie
zou de omschakeling tussen
winter- en zomertijd vanaf 2019
worden afgeschaft, maar de transportministers van de EU hebben
besloten de definitieve beslissing
over het halfjaarlijks veranderen
van de klok uit te stellen tot 2021.
Voorlopig blijft dus alles bij het
oude.

Overzeese gebieden

In Nederland is de zomertijd in
1977, vanwege de oliecrisis,
opnieuw ingevoerd. Ook van 1916
tot 1945 was de zomertijd van
kracht. Uitvinder van het invoeren

6

Portretten

1

10

beide groepen zijn ‘opgesloten’
denk ik dat de vergelijking juist
goed is om te maken.

12

2

Amsterdam - Ik ben Francien van de
Ven
en
sta
bekend
als
Alzheimerenthousiasteling. Ik zorg
voor veel mensen met dementie
omdat ik werk als manager op een
grote zorgboerderij waar zestig
mensen met een vorm van dementie wonen. Onze bewoners wonen
daar vrij omdat wij een open
deuren beleid hebben. De basis is:
ze zijn vrij om te gaan en daarom
kiezen ze om te blijven. Onze bewoners hebben het goed, en dat zou ik
gunnen aan alle mensen met
dementie. Er zijn in Nederland
250.000 mensen met dementie,
zeventig procent woont nog thuis.
75.000 wonen in een instelling. Ik
schat dat er 50000 mensen achter
gesloten deuren wonen. Ze wonen
op een afdeling waar de buitendeur is vermomd als kast, of de buitendeur voorzien is van een code.
Ik denk dat dit anders moet
kunnen. Mijn missie is daarom het
leven beter maken voor mensen
met dementie. Er is wettelijk niets
geregeld over het recht om buiten
te komen. Voor gedetineerden wel.
Zij hebben een wettelijk recht op
dagelijks luchten. Ik snap dat dit
voor kan komen als een rare vergelijking, maar gezien het feit dat

11

5

Oproep

van de zomertijd was de Londense
aannemer William Willett. In 1907
publiceerde hij het pamflet ‘The
Waste of Daylight’, waarin hij
voorstelde in april de klok vooruit
te zetten en in september weer
terug, om zo ‘s avonds langer van
het daglicht gebruik te kunnen
maken
In de overzeese gebieden van het
Koninkrijk der Nederlanden
(Aruba, Curaçao, St. Maarten en de
eilanden Bonaire, St. Eustatius en
Saba geldt geen zomertijd.
Hierdoor bedraagt het tijdverschil
met deze gebieden in de zomer
zes uur en in de winter vijf uur.
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inhouding of teruggave van het rijbewijs. Wat nu? Is de chauffeur zijn
rijbewijs nu de aankomende
maanden kwijt?

Klaagschriftprocedure

In het geval dat de officier van justitie beslist tot inhouding van het
rijbewijs, heeft de chauffeur de
mogelijkheid om een klaagschrift
in te dienen bij de rechtbank. Met
dit klaagschrift, dat hij dient te
onderbouwen, verzoekt hij de
rechtbank om het rijbewijs voorlopig terug te geven tot aan de uiteindelijke inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechtbank
neemt het ingediende klaagschrift
in behandeling en beslist ter
zitting of de invordering en/of
inhouding van het rijbewijs
terecht was en of deze beslissing
wel of niet in stand moet blijven.
De rechtbank maakt bij deze beslissing een belangenafweging tussen
aan de ene kant het algemeen
belang van de verkeersveiligheid
en aan de andere kant de persoonlijke belangen van klager. Het is
Vanaf 1 november 1974 bij de invoering van de Alcoholwet mocht de politie bij drankcontrole blaaspijp en bloedproef gebruiken.
dus van groot belang dat de persoonlijke belangen van de klager
zo goed mogelijk worden onderbouwd, bij voorkeur met inhoudelijke stukken. Beslist de rechtbank
tot voorlopige teruggave van het
rijbewijs, dan wordt het rijbewijs
door het Openbaar Ministerie naar
het thuisadres opgestuurd. Na ontvangst is er weer de bevoegdheid
om te rijden.

Invordering kan verstrekkende gevolgen hebben

‘Ja, lever maar in dat rijbewijs,
dat bent u voorlopig kwijt!’
Emilie Peek
Nijkerk - Geflitst op de snelweg
en dan de bekende envelop op de
deurmat ontvangen, een boete!
Het minimaal overschrijden van de
maximumsnelheid levert in principe
enkel een boete op. Nadat de boete
is betaald, is de kwestie afgerond.
Dit betreffen kleine overtredingen
waar door middel van een boete door
politie en justitie wordt opgetreden.
Dat is echter anders indien je door
het rijgedrag de veiligheid op de weg
ernstig in gevaar brengt. De politie
heeft in zo’n geval de mogelijkheid
om het rijbewijs in te vorderen. Dit
betekent dat het rijbewijs dient te
worden ingeleverd en er niet meer
mag worden gereden. De invordering
van het rijbewijs kan verstrekkende
gevolgen hebben; zo is het mogelijk
dat het werk niet meer kan worden
uitgevoerd, de kinderen niet meer
naar school gebracht kunnen worden
en er niet meer wekelijks voor ‘n
zieke oma zal worden gezorgd.
In het vervolg zal duidelijk worden
op welke gronden het rijbewijs kan
worden ingevorderd door de
politie, wat er vervolgens te
wachten staat en welke stappen de
chauffeur kan ondernemen om
zijn rijbewijs voorlopig terug te
krijgen. Het inschakelen van een
advocaat is raadzaam. Het is
immers belangrijk dat er zo
spoedig als mogelijk actie wordt
ondernomen en de juiste juridische stappen worden gezet.
De politie kan beslissen dat het

rijbewijs wordt ingevorderd als de
veiligheid op de weg ernstig in
gevaar wordt gebracht. Dan is er
sprake na onderzoek van een alcoholgehalte van meer dan 1,3 promille. Voor beginnende chauffeurs
is dat nog strenger, 0,8 promille.
Ook bij rijden van vijftig kilometer
per uur of meer boven de toegestane maximumsnelheid in de
auto is er verlies van het roze document. In het geval van een bromfiets is dit bij dertig kilometer per
uur of meer. Wie medewerking
weigert aan een alcoholonderzoek
(blaastest of bloedonderzoek) of
gevaarlijk rijgedrag heeft getoond,
kan ook het rijbewijs (tijdelijk)
kwijtraken.
Nadat de politie jouw rijbewijs
heeft ingevorderd, wordt deze naar
het Openbaar Ministerie opgestuurd, in het arrondissement
waar het rijbewijs door de politie
werd ingevorderd. De officier van
justitie moet binnen tien dagen na
de invordering beslissen wat er
met het rijbewijs gebeurt; of het
rijbewijs wordt ingehouden of dat
het rijbewijs wordt teruggegeven.
Beslist de officier van justitie niet
binnen tien dagen na de invordering, dan is de officier van justitie
wettelijk gehouden het rijbewijs
direct terug te geven.

Rechtbank

Binnen deze termijn van tien
dagen is het belangrijk dat de
chauffeur of zijn advocaat de officier van justitie verzoekt om

teruggave van het rijbewijs. Dit
kan per e-mail of per brief. In dit
verzoek geeft de chauffeur aan wat
de zakelijke en persoonlijke belangen zijn die in het gedrang komen
Praktijk leert
als gevolg van de invordering van
het rijbewijs en waarom hij het rijdat persoonlijke
bewijs dus zo spoedig als mogelijk
omstandigheden
terugwenst. Op deze manier kan
de officier van justitie deze belanminimaal worden
gen meewegen in zijn beslissing
meegewogen
tot inhouding of teruggave van het
rijbewijs.
Indien de officier van justitie
beslist tot inhouding van het rijbewijs voor een bepaalde duur,
meestal een aantal maanden, geldt
deze inhouding tot de zaak inhoudelijk voor de rechter komt. Het is
immers een voorlopige beslissing
van de officier van justitie. De
rechtbank dient uiteindelijk een
definitieve beslissing te nemen
over de inhoudelijke zaak; de verkeersovertreding en de daaraan te
verbinden straf. De officier van justitie is in ieder geval wettelijk verplicht de zaak binnen zes maanden
na de invordering van het rijbewijs
op zitting te plaatsen bij de rechter,
waar de zaak inhoudelijk zal
worden behandeld. In de meeste
gevallen beslist de officier van
Justitie binnen de termijn van tien
dagen tot inhouding van het rijbewijs, overeenkomstig de hiervoor
vastgestelde richtlijnen. De praktijk leert namelijk dat de persoonlijke omstandigheden minimaal
Strafrechtadvocaat Emilie Peek:
worden meegewogen in deze
‘Hoe sneller hoe beter.’
beslissing tot voorlopige

Corona

Vanwege corona is het tegenwoordig gebruikelijk dat een klaagschriftprocedure schriftelijk verloopt. Dit betekent dat de klager of
namens hem zijn advocaat een
klaagschrift indient bij de rechtbank. De officier van justitie maakt
vervolgens schriftelijk zijn standpunt kenbaar aan zowel de rechtbank als de verdediging. De verdediging krijgt nog eenmaal de kans
om schriftelijk te reageren op dit
standpunt, alvorens de rechtbank
haar beslissing (op basis van zowel
de gronden zoals deze blijken uit
het klaagschrift als het standpunt
van de officier van justitie) kenbaar
zal maken.
Bij sommige rechtbanken in
Nederland worden er nog wel
fysieke zittingen voor dergelijke
procedures georganiseerd. In dat
geval heeft de verdediging de
keuze om de procedure schriftelijk
of fysiek te voeren. De ervaring met
de schriftelijke procedures is tot
nu toe positief; de stukken worden
nauwkeurig bekeken en de belangen worden goed afgewogen.
Wel vergt het in de meeste gevallen
meer tijd voor de verdediging; alle
stukken die ertoe doen om het
klaagschrift te onderbouwen,
dienen immers direct ingediend te
worden. De belangen zijn groot en
dergelijke procedures nemen soms
enkele weken in beslag. Hoe
sneller er een klaagschrift wordt
ingediend, hoe sneller de rechtbank een beslissing kan nemen en
de chauffeur hopelijk zijn rijbewijs
weer in zijn bezit heeft.

BOEKEN

LEZEN
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Waargebeurde verhalen uit Bajes Veenhuizen
Clemens van den Brink
Oosterwolde - Pas toen de bewakers
pensioengerechtigd waren en ze
Veenhuizen moesten verlaten,
konden zij hun verhalen kwijt,
maar de meesten bleven zwijgen.
Slechts enkelen van hen waren
bereid om hun ervaringen van
vroeger stukje bij beetje te vertellen. Dat waren waargebeurde spannende anekdotes, boeiende ontsnappingspogingen en unieke verhalen van bewakers over hun
ervaringen en aanvaringen met
gevangenen, waaronder zelfs de
meest bekende en zwaarste
gestrafte criminelen die Nederland
ooit gekend heeft. Veenhuizen was
ook bijna geheel zelfvoorzienend.
Al het werk werd zoveel mogelijk
door gevangenen gedaan op het
land en voor eigen gebruik
gemaakt in werkplaatsen en
fabrieken. Mede omdat ik er
geboren ben en nog wel op de linkerhoek van het huidige museum
(toentertijd bewakerswoning),
voelde ik me verplicht om iets te
doen met mijn gegevens en die ik
kreeg van een aantal bewakers.
Daarbij kreeg ik van een kennis uit
Veenhuizen een origineel oud
archief van zijn vader, die bewaker
was rond 1930. Met alle eigen ervaringen en die van de gepensioneerde bewakers, heb ik drie
boeken geschreven.’Bajesverhalen
Veenhuizen, ‘De Geheimen van
Bajesdorp’ en ‘Veenhuizen van

Veenhuizen Museum
onder de Pet’.

Wie is die schrijver?

Mijn naam is Clemens van den
Brink, geboren 6 maart 1940 in
Veenhuizen in het oude Tweede
Gesticht aan de Oude Gracht 5
tussen twee werkplaatsen van de
gevangenen. Mijn vader was er
acht jaar gevangenenbewaker
voordat hij de boerderij van zijn
vader overnam. Ik heb er tot en
met mijn 22ste vlakbij gewoond,
ging er naar de lagere school en
maakte veel van de ontwikkelingen in BajesDorp Veenhuizen van

dichtbij mee. Tijdens mijn HBS-tijd
en diensttijd en tot op heden
onderhield ik nauwe banden met
het dorp, hoewel ik me destijds
helemaal niet realiseerde hoe bijzonder Veenhuizen was.
Later kwam dat besef wel en liep ik
rond met vragen. Waarom gingen
mijn grootouders na circa vijftien
jaar op de boerderij tegen
Veenhuizen aan gewoond te
hebben, weer terug naar hun
geboortestreek? En waarom
kwamen juist mijn ouders weer
terug naar Veenhuizen? Ik had het
ze destijds natuurlijk best kunnen

vragen, maar het kwam nooit ter
sprake…
Toch liet het me niet los. Ik ging
beseffen hoe uniek de geschiedenis van Veenhuizen was, begon te
schrijven en ging terug in de tijd
naar de 19e eeuw. De tijd waarin de
zwervers, wezen, alcoholisten en
bedelaars naar Veenhuizen
kwamen. Ik schreef over de
Maatschappij van Weldadigheid,
die opgericht werd om deze arme
mensen op te nemen. Vooral door
gesprekken te voeren met oudgevangenen en ambtenaren,
kwam ik tot boeiende verhalen.

Een spoor van vernieuwing
Nieuwe ontwikkelingen in
de Mokumse mokermoord
F.J. Stoker
Lelystad - Enkele jaren geleden
heeft onze krant diverse malen
aandacht besteed aan de strafzaak
van Gerard H. (1940). Hij werd verdacht van de moord op Hans D.
Deze werd om het leven gebracht
doordat iemand hem met een
moker minstens zes keer op zijn
hoofd had geslagen. Bij het politieonderzoek is onder meer gebruik
gemaakt van beelden die waren
opgenomen door een camera aan
de overkant van de straat waarin
Hans D. woonachtig was. Gerard H.
werd aanvankelijk door de strafkamer van de rechtbank Amsterdam
op 25 juni 2010 veroordeeld tot 13
jaar gevangenisstraf welk vonnis
op 2 januari 2015 door het Hof tot
zeven jaar en zes maanden is
teruggebracht. Wat op het eerste
gezicht een sterke zaak leek, blijkt

uit het onderzoek dat de bewijsvoering ernstige gebreken vertoonde. Medewerkers van het
project ‘Gerede Twijfel’ van de Vrije
Universiteit onder leiding van
prof. Peter van Koppen deden uitvoerig onderzoek en voerden een
reconstructie van het strafdossier
uit met als conclusie dat Gerard H.
nimmer had mogen worden veroordeeld. Camerabeelden speelden bij de bewijsvoering ten
onrechte een centrale rol. Gerard
H. verbleef vele jaren in de PI
Lelystad. Wij zullen bij de volgende
editie uitvoerig ingaan op de
belangrijkste fouten die door
politie en justitie zijn gemaakt en
de verdere consequenties die dat
nu nog zou kunnen hebben. Over
deze zaak is recent een boek verschenen bij Boom Criminologie
ISBN.978-94-6236-176-8

Decennialang was Arthur Docters
van Leeuwen een van de invloedrijkste ambtenaren van Den Haag.
In 'Een spoor van vernieuwing'
vertelt Arthur Docters van
Leeuwen openhartig over zijn
jeugd, getekend door het vroege
overlijden van zijn vader, ziekte en
depressie. We zien hoe hij in 1969
als leergierige jonge ambtenaar
zijn opwachting maakt om zich op
te werken tot in de bovenste regionen van Den Haag. Daarbij laat hij
zich kennen als een barokke persoonlijkheid. Zijn herinneringen

laten zich lezen als een bloemrijk
levensverhaal, als handboek voor
verandermanagers en als survivalgids in de Haagse jungle. En in de
kantlijn komt de lezer ook nog te
weten hoe men beheerst spoken
uit zijn kamer kan verwijderen.
De memoires van Arthur Docters
van Leeuwen zijn opgetekend door
Lars Kuipers. Docters van Leeuwen
overleed op 14 augustus 2020, vlak
na het voltooien van het
manuscript.
Uitgeverij Prometheus
ISBN 978-90-4464-471-5

Bij papa op bezoek in
de gevangenis
Op initiatief van Reclassering
Nederland en enkele penitentiaire inrichtingen ontstond het
Ouders, Kinderen en Detentie
(OKD) – project (1994). Dit project
biedt gedetineerde ouders (veelal
vaders) en hun kinderen de gelegenheid elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten. In dit

boekje schetst reclasseringswerker
en coördinator vrijwilligerswerk
Marcel Krutzen een beeld van de
geschiedenis en praktijk van het
OKD – project in Limburgse strafinrichtingen.
2007 / ISBN 978-90-8570-168-2 / NUR
752/ paperback / 42 pagina's

33

februari 2021

BonjoContactBureau
Geef je oproep extra kleur
Van de redactie
Amsterdam - We zouden u willen aanmoedigen om bij de oproep voor het
BonjoContactBureau iets persoonlijks toe te voegen. Dat kan van alles zijn.
Een tekening van bijvoorbeeld uw lievelingstattoe op uw lichaam of u voegt
een heel klein gedichtje toe. Een afbeelding van uw huisdier, dat thuis op u
wacht, kan natuurlijk ook. Of u geeft een schetst van uw lievelingsmaaltijd.
Bedenkt u het zelf maar.

ZO WERKT HET CONTACTBUREAU

1. Je stuurt je advertentie naar Bonjo contactbureau, Postbus 10109,
1001 EC Amsterdam. 2. Bonjo stuurt de advertentie naar een beoorde
lingscommissie. 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!

Rossy 1909

Hola, allemaal felices fiestas,
(merry christmas).
Hoe gaat het? Met mij niet zo goed.
Deze festes maakt me verdrietig,
nu ik ben in Zwolle 2 jaar i.s.d. Ja
maar ik ga vertel een beetje over
mij.
Ik ben 35 jaar, 21-07-1985, Spaans. Ik
woon in Den Haag, zwart haar,
groene ojos, 65 kilo. Ik ga sport 3
keer per week.
Ik ben nu hier bijna 1 maand, nog 1
jaar en 11 maanden. Daarom zoek
ik een goed pen vriend.
Spontaan net als mij, ook wat
maak me lachen... XXX :) kusjesss.
Felices fiestas!

Glen 1910

Beste, ik stel mij even voor...
Ik ben Glen Jennes aka Lorent
Glenn op facebook. Wonend voorlopig FPC te Antwerpen.
Ik heb geen kinderen en ik ben niet
getrouwd geweest. Ik ben single
maar ik heb in de gevangenis
gezeten.
Geïnterneerd door foute diagnose,
mag
verlaten
wil
ik
een
volledig
ik heb een drugs probleem gehad
Frankie 1906
nieuw
leven
opbouwen
samen
met
en dat is al enkele jaren geleden.
Op dit moment heb/zie ik geen
mijn zoontje van ondertussen 4
Ik ben beetje christelijk gelovig. Ik
andere manier dan deze om evenjaar. Ik heb ook geen drugverleden ben bezig met studeren van
tueel contacten te leggen.
rechten.
Ik verblijf namelijk in een centrum en zou dit ook verder zo graag
Graag wil ik mensen leren kennen
waar internet, facebook etc niet tot willen houden. :)
Wil je mij ook beter leren kennen,
om mee te schrijven, ik wil dit x in
de mogelijke kanalen behoort.
stuur dan gerust een brief. Ik zal
het leven voor altijd het rechte pad
Vandaar dan maar even back-toaltijd antwoorden wanneer je mij
kiezen.
basic met een doodnormale brief
Ik verlang naar vriendschap en een
wat voor mij persoonlijk toch niet iets stuurt.
Veel liefs en tot schrijfs!
beetje steun. Ik wens mij een kans
als minderwaardig wordt
Groetjes,
om te bewijzen van oprecht het
beschouwd.
Little John -xxxbeste en het goede in de maatTo the point dan: ik had graag
schappij te kiezen.
gecorrespondeerd met schrijfIk ben muzikant in de elektronigrage vrouwen (liefst single & zoesche muziek en ik hou vantechno,
kende) 35-50jr. Zelf ben ik een 50
jazz en spirituele muziek.
jarige man die dus graag schrijft,
Frank 1908
Daar voel ik mij rustig bij. Heb je
van sport (voetbal), wandelen en
Dag dames, mijn naam is Frank,
meer vragen? Stel ze en schrijf een
uitgaan houdt. Ik zie ook graag
beter bekend als Effie Gohard.
dieren (voornamelijk honden,
Dat is mijn artiesten? vlog naam. Ik briefje terug.
katten). Hou ook van humor en
ben te vinden op youtube/ spotify.
samen tijd doorbrengen. Sta voor
Ik ben daar nu 4 jaar mee bezig,
Luis 1911
alles open ben heel ruimdenkend. dat doe ik dagelijks buiten.
Mijn naam is Luis. Ik ben 32 jaar
Spreek (versta dus), schrijf eventu- Helaas nu niet, ik zit momenteel
oud, 1,73m Lang en 77 kg.
eel ook in Engels en Frans. Leef en
gedetineerd in PI middelburg.
Ik kom uit Zuid-Amerika en ben nu
woon in Antwerpen.
Ik kom uit Amsterdam, ik ben 25
4 jaar in Nederland.
Graag zou ik eerst dus nader willen jaar jong, ik ben 1,75 lang.
Ik spreek vloeiend Spaans en een
kennismaken, alhoewel ik eerlijkIk heb een brede postuur.
beetje Engels en een klein beetje
heidshalve een relatie niet wil uitIk weeg 86 kg, ik train heel veel om Nederlands.
sluiten! Vandaar dus deze oproep.
mijn body in shape te houden, en
Ik heb bruine ogen, zwart haar en
Liefst wel serieuze reacties a.u.b.
mijn conditie op peil te houden.
een goed karakter, een trotse
Mijn afkomst is Ghanees, ik ben al
latino.
2
jaar
single.
Verder hou ik van gezelligheid, ben
John 1907
Ik
heb
humor,
ik
ben
gezellig.
sociaal in mijn omgeving, positief
Hallo, ik ben John, 32 lentes jong,
momenteel verblijvende in het PCB Momenteel zit ik in afwachting van ingesteld, een familiemens met
mijn strafzaak.
een groot hart.
te Brugge (België).
Hoop volgend jaar vrij te komen. Ik Mijn hobby;s zijn koken, lezen,
Ik heb mooie lichtblauwe ogen en
ben op zoek naar een leuke dame
sporten, muziek en dansen.
kort blond- bruin krullend haar.
om beter te leren kennen.
Graag zoek ik een penvriendin om
Mijn bijnaam is little John precies
Ik heb geen type, ik kijk meer naar mee te schrijven, die mij nog beter
omdat ik 1m98 ben. :)
innerlijk dat is wat telt.
Nederlands kan leren en misschien
Om mijn gedachten te verzetten
ik haar Spaans kan leren.
binnen de muren, wil ik graag een Spreekt dit je aan reageer maar
lief meisje/vrouw leren kennen om gerust. Ik reageer altijd terug. <3 <3 Ik hoop dat er iemand is die inte<3
resse heeft om contact met mij te
een nieuwe vriendschap/ relatie
Groetjes,
houden.
mee op te bouwen.
Effiegohard <3
'Aan de rand van de afgrond
Wanneer ik de gevangenis ooit

groeien de mooiste bloemen'
Con mucho amor y respeto me
despido
Saludos
Luis

Bart 1912

Hey ik ben Bruno Baert,
En ik ben een leuke lieve man van
41 jaar en ik ben op zoek naar
nieuwe mensen dat ik contact mee
kan opbouwen en waar ik een
goeie babbel kan doen en het liefst
met vrouwen van mijn leeftijd
tussen de 35 jaar en de 45 jaar.
En als het contact goed loopt
samen dan kunnen wij wat meer
doen zoals een foto naar elkaar
sturen en ook als jij met vragen zit
mag je mij altijd alles vragen hoor.
Met vriendelijke groeten van Baert
Bruno.

A. 1913 Vrouw

Salaam,
Ik ben A..... , zit Ter Peel, bruine
ogen en krullen tot aan mijn
schouder, hou van koken en
schrijven!
Buiten ben ik avontuurlijk ingesteld maar ik hou van stabiliteit.
Daarnaast ben ik eerlijk, integer,
recht toe techt aan en een tikkie
eigenwijs :p
Ik ben op zoek naar een leuke man
van islamitische geloofsovertuiging die net als ik bezig is met zijn
a7laq.
Leeftijd vanaf 30 jaar oud, spontaan, open, eerlijk en vol met
humor :)
Spreek ik je aan en ben je geïnteresseerd? Hoop ik snel van je te horen
in sha Allah.
Groetjes A.
P.S: Ik heb geen postzegels nodig :)

1915 PCC Vrouw

Hi Baby's, mijn naam is pcc. 22 jaar
oud, half Braziliaans half Spaans,
lang bruin haar, lichte bruine
ogen, lichte huidskleur met tattoos
over mijn gehele lichaam en ik ben
1,68m lang.
Ik doe heel veel aan sport dus ik
heb een afgetraind figuur (met een
Braziliaanse touch :) )ik ben op
zoek naar een gezellige man met
een vlotte babbel.
Laten we eerst een mooie vriendschap opbouwen en vanuit daar
kijken wat er kan opbloeien.
Leeftijd tussen de 21 en 38, afkomst
maakt niet uit.
Ik ben grappig, lief en attentvol.
Ik hou van sport, muziek, dansen,
schrijven en koken (af en toe)!
Ook hou ik van tv series, cartoons
en reality shows.
Helaas spreek/schrijf ik geen
Nederlands, wel Spaans en
Portugees. Als je geïnteresseerd
bent in een leuke dame, pak je pen
en stuur mij een brief (plus een
foto eventueel) misschien bloeit er
wat moois op.
Je gaat geen spijt krijgen! Ik wacht
op je x.

1916 Nigel

Kijk jij elke avond 'lang leve de
liefde' en 'first dates'? En voorafgaand een opwarmertje ala 'Below
Deck' of 'Dallas Cowboys
Cheerleaders'?
Dan heb jij net zoals ik een verfijnde smaak voor de diepgaande
1914 C.V. Vrouw
Ola mi amores, mijn naam is c.v. ik elementen van het leven!
We kunnen contact onderhouden
ben Latijns - Amerikaans, 21 jaar
omtrent astrologie en tekeningen
oud, lang zwart haar, licht getinte
huidskleur met een goed lichaam. naar elkaar sturen, aangezien ik
een opkomende kunstenaar ben.
Ik ben grappig, altijd vrolijk en ik
Mijn celmaat "M" heeft zijn soulhou ervan om over van alles te
mate "J" gevonden, en misschien is
praten.
dit ook wel voor mij weggelegd. Hij
In mijn vrije tijd hou ik ervan om
zal fungeren als mijn wingman,
te lezen en te tekenen.
mijn naam is Nigel en ik ben half
Ik hou van een feestje, koken,
Surinaams en half Nederlands, 23
dansen, luisteren naar muziek en
van reizen (ontmoeten van nieuwe jaar oud.
Maar wie interesseerd deze info
mensen en het ontdekken van
eigenlijk?
nieuwe plekken).
Ik ben opzoek naar een man tussen Ik heb een klein gedichtje voor
deze advertentie:
de 21 tot 30 jaar waarmee ik gezel'Hier zijn de nachten lang en de
lig kan kletsen, dan kunnen jij en
dagen kort,
ik samen deze saaie tijd doden!
Ik heb slaaptekort want ik slaap te
(HAHA) Ik spreek/ schrijf geen
kort.'
Nederlands, wel spreek/schrijf ik
Dames reageert u maar, binnenEngels en Spaans dus gelieve een
kort "Big Brother" weer op tv,
brief te sturen in het Engels of
#zinin.
Spaans.
Ik ga weer even verder met mijn
Ben je geïntereseerd? Hoor ik
push-ups, al 500 stuks achter de
hopelijk snel van je! (graag met
rug.
foto, ik zal 1 terug sturen van
Reageer nou ik ben eenzaam, can
mezelf) x c.v.
also in English.
Groetjes uit Roermond.
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Geleende taal van tbs’ers

Dichter des Vaderlands:

‘ Tbs’ers zijn voor mij meer mensen geworden’
Ronald Bos
Amsterdam - Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja schreef
de bundel springtij, gedichten over het leven met tbs. De
dichter bezocht daarvoor afgelopen zomer twee instellingen van de Pompe Stichting, de Pompekliniek in Nijmegen
en de longstay in Zeeland (Noord-Brabant) en hij sprak daar
met een aantal bewoners. De bundel gedichten verscheen
begin december, maar de presentatie van het boek kon
door de maatregelen rondom het coronavirus niet doorgaan. In dit interview vertelt hij over zijn bezoeken en wat
hem is opgevallen.
Vanaf januari 2019 is Tsead Bruijnja de Dichter des
Vaderlands. Bruinja (1974) is geboren in Rinsumageest
in Friesland en studeerde Engels en Fries aan de
Universiteit van Groningen. Hij woont nu afwisselend
in Amsterdam en Nijmegen. Ik bezocht hem in zijn
woning driehoog in de Baarsjes, op afstand, en tussen
veel boeken en cd’s.
Wat moet je doen om Dichter des Vaderlands te worden, en
wat wil je als Dichter des Vaderlands?
Bruijnja: ‘Ik schrijf veel gedichten in opdracht, schrijf
voor de krant en ik ben breed inzetbaar. Het is de bedoeling meer zichtbaarheid aan de poëzie te geven door
gedichten te schrijven bij belangrijke nationale gebeurtenissen.’ Tsead schreef onder meer gedichten over het
coronavirus en de lockdown, 75 jaar bevrijding, de
Brexit en de boerenprotesten.
Hoe is de bundel springtij ontstaan?
‘De Pompe Stichting heeft mij gevraagd een serie
gedichten te schrijven om de tbs veroordeelden een
menselijker gezicht te geven. Er zijn grote vooroordelen
over tbs’ers. De delicten die zij plegen zijn gruwelijk,
maar het is een klein percentage van het totaal en ze
worden heel erg uitvergroot in de media. Ik zou voorjaar 2020 beginnen maar door het coronavirus kon ik
pas in juli/augustus op bezoek gaan. In de beide instellingen heb ik uiteindelijk veertien bewoners gesproken. De bewoners waren uitgekozen door de Pompe
Stichting en die maakte ook de afspraken. Ik heb ze
gesproken in gemeenschapsruimtes en buiten op het
terrein van de longstay in Zeeland. Het waren gesprekken van anderhalf uur en ik heb tijdens de gesprekken
alles uitgeschreven, omdat ik geen opname apparatuur
mocht meenemen. Thuis heb ik alles getypt en met de
teksten van de bewoners heb ik de gedichten gemaakt.
Hebt u de teksten zelf geschreven?
‘Alles wat er staat, is gezegd door de bewoners. Ik heb de
teksten geschikt en her en der zeker wel wat toegevoegd
om de situatie duidelijk te maken en de verschillende
uitspraken met elkaar te verbinden. Het zijn documentaire gedichten met zoals ik dat noem ‘geleende taal’.
Dat heb ik vaker in andere gedichten gedaan, ik houd
ervan ook teksten van anderen te gebruiken. Ieder
gedicht gaat over één bewoner, en er zijn twee
gedichten bij met verhalen van begeleiders. Zonder hen
zou het een vertekend beeld geven. In de gedichten
noem ik geen namen, iedereen heet x.’
Was u eerder in tbs-instellingen geweest?
‘Nee, het was indrukwekkend met al die hoge hekken
en poorten en dat je niks mee mocht nemen. De bewoners waren heel vriendelijk en openhartig. Ze vonden
het ook prettig om met iemand van buiten te praten,

X HOUDT DE DAGEN BIJ

Tsead Bruinja (Foto Ronald Bos)
Op 27 januari 2000 werd voor het eerst in de
geschiedenis van Nederland de titel Dichter des
Vaderlands toegekend. Het is geen officiële titel,
maar een initiatief van het NRC Handelsblad, de
NPS en de stichting Poetry International. Het idee
is geïnspireerd door de in Engeland al eeuwen
bestaande Poet Laureate.
De Dichter des Vaderlands wordt sinds 2017
steeds voor twee jaar benoemd. De keuze komt
tot stand tijdens een aantal bijeenkomsten van
een commissie die uit dichters en lezers bestaat,
en uit een afvaardiging van de partners die de
Dichter des Vaderlands in Nederland hebben
bedacht.

Lieke Marsman is de nieuwe
Den Haag - Tsead Bruinja is inmiddels opgevolgd door Lieke Marsman. Zij is vanaf heden de
komende twee jaar de Dichter des Vaderlands.
De jury heeft haar gekozen, 'omdat ze als geen
ander lyriek een functie weet te geven in de
onontkoombare werkelijkheid'.

op 28 december is het zes jaar geleden
dat de moeder van x is overleden
volgens x leven ze hier niet
ze worden geleefd
elke dag is hetzelfde
werken eten slapen
buiten is het leven
x zit zevenentwintig jaar voor zijn delict
en is nu in hoger beroep
zijn vader die in september
drieëntachtig wordt
zou wel op bezoek willen komen maar volgens x
is hij klein en zwaar van gewicht
tel de hartoperatie van zeven jaar geleden
en het risico op een coronabesmetting daarbij op
en daar gaat het familiebezoek
ouwehoeren en grappen maken
over vrouwen en personeelsleden blijft over
een beetje kijken en dan denken
die ziet er nog goed uit
die is jong
x zelf is bijna zestig

door het coronavirus is er geen bezoek toegestaan. De
gesprekken waren informeel over allerlei onderwerpen, behalve hun delict. Ze wilden allemaal ook aan
zichzelf werken om problemen in de toekomst te
voorkomen.’
Wat is u opgevallen?
‘Niet iedereen is tevreden over de behandeling of over
zijn behandelaar. Er zit in de twee inrichtingen maar
één vrouw en die heb ik niet gesproken. Sommigen
zetten zich af tegen de vorm van behandeling. Ik denk
dat het goed is dat ze zich afzetten, om hun eigen persoonlijkheid te behouden. De regels zijn algemeen,
maar ze zijn niet voor alle bewoners zo zinvol. Een van
de bewoners wilde schilderijen maken en hij had daar
tinner voor nodig, maar die mag hij niet gebruiken.
Een ander moest zijn wachtwoord geven voor zijn
internet, maar dat wilde hij niet om zijn privéleven te
beschermen. Ik begrijp die regels wel, maar ik begrijp
ook hun frustraties. Sommige dingen herken ik wel,
zoals het moeten en niet willen aanpassen. Niet iedereen is in staat zich aan te passen, door omstandigheden en opvoeding. Tbs’ers zijn voor mij meer mensen
geworden, ik zie nu mensen en persoonlijke levens.
Het zijn ook heel verschillende mensen met verschillende verhalen, vaak wel met een verleden van verslaving waartegen ze geen weerstand konden bieden.’

Uit de bundel springtij
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RECEPT

Poulet à la Marocaine
et olives
Amsterdam - Ons bereikte een recept vanuit een PI.
Wie zich strikt houdt aan de aanwijzingen
moet wel lekker te eten krijgen, zo te zien.
Zorg voor:
kippen, kleine en grote ui, knoflook,olijfolie,
kruiden, waaronder peterselie en olijven.
Verder roomboter, maggiblokje, friet
en niet te vergeten eieren.
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Bereiding

VALENTIJN

februari 2021

Priester Valentijn
was een held

Valentijnsdag, het feest van de liefde

Eva van Heijningen
Amsterdam - Valentijnsdag: het feest van de Liefde, we vieren het
veertien februari. Ik heb in mijn leven maar één Valentijnskaart
ontvangen. De spanning van het openmaken, het bedenken en
hopen van wie het is… de teleurstelling toen ik erachter kwam
dat het van mijn buurmeisje bleek te zijn…
Waar komt dit spannende verschijnsel vandaan?
Onderzoek op internet wijst uit dat er veel verschillende theorieën bestaan.

V

olgens een van de vele legendes is 14
februari de 270ste sterfdag van de
heilige Valentijn, een priester uit het
oude Rome. Toen was Claudius II
Romeins keizer. Een buitengewoon
wrede leider, die berucht is om de vele
christenvervolgingen. In het Romeinse
rijk was het verboden een ander geloof te hebben dan de, in
onze ogen, afgoderij die er toen heerste. Men geloofde in
vele Goden, zoals onder anderen Mars, de oorlogsgod en
Venus, de Godin van de liefde.
Op een dag meldde zich een jong verliefd stel bij de priester
Valentijn. Ze wilden trouwen. ‘Maar ik ben een christen en
hij gelooft in allerlei gekke goden,’ zei het meisje. Valentijn
keek hen in de ogen en zag dat ze echt van elkaar hielden.
‘Ik weet dat een heiden niet met een christen mag trouwen
maar,’ zei Valentijn, ‘ik zie dat jullie echt van elkaar houden.
Ik vind liefde belangrijker dan de wet.’ En hij trouwde hen.

Martelen en onthoofden

De volgende dag stonden allemaal inter-religieuze stelletjes
op de stoep om getrouwd te worden. Keizer Claudius werd
woedend en wierp Valentijn in de cel. ‘Je komt vrij, als je je
laat bekeren tot het staatsgeloof. Zo niet, dan laat ik je martelen en onthoofden.’
‘Oh keizer, ik zou graag mijn geloof afleggen, maar ik kan
het niet. Mijn geloof is zo mooi dat ik het u ook gun. Als u
ook christen wordt, zult u eindigen in de hemel en vrede zal
uw deel zijn,’ zei Valentijn.
‘Wat een dappere man, hmmm…’ dacht Claudius. ‘Maar ik

Kleurplaat
Geen kleurpotloden of stiften bij de
hand? Met koffie, thee, limonade
siroop en kruiden vermengd met
water kom je ook een heel eind!
(Bron: kleuteridee.nl)
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De oudste Valentijnskaart die nog bestaat is gemaakt
rond het jaar 1400 en is te vinden in het British Museum. In
Engeland werd de afgelopen decennia sowieso het meest aan
Valentijnsdag gedaan.
Deze kaart is uit 1797. Geschreven door de geëmancipeerde
Catherine Mossday. Ze was zo dapper het niet anoniem te doen.
In de kaart staat geschreven:
Meneer de Bruin,
‘Nu ik u herhaaldelijk verzocht heb te komen, denk ik dat u een
speciale reden heeft om niet aan mijn verzoek te voldoen. Maar
aangezien ik u iets bijzonders heb te zeggen, zou ik hopen dat u
gelegenheid maakt om te komen en door dat te doen zou u mij
zeer vereren.’
Catherine Mossday

kan het niet maken hem niet te veroordelen…’
De arme Valentijn werd in de gevangenis gegooid en werd
daar gemarteld!
De dienstdoende cipier zag dit allemaal met lede ogen aan
en probeerde het vonnis tegen te houden: tevergeefs.
Valentijn vroeg aan de treurig-kijkende cipier waarom hij
verdrietig was. Door de tralies fluisterde hij Valentijn toe: ‘Ik
vind het zo erg dat u sterven moet voor uw geloof…’
Valentijn: ‘Kom, wees vreugdevol! Ik ben er trots op te
mogen sterven voor mijn geloof. Ik zal de hemel betreden
en bazuinen zullen galmen!
Er is meer… ik zie het aan je ogen.’
De cipier: ‘Ik heb een dochtertje en zij is blind. Kunt u haar
helpen?’
Valentijn schreef één dag voor zijn onthoofding een brief
aan het meisje.
Na Valentijns terechtstelling kreeg het meisje de kaart. Zij
opende deze en er viel een gele bloem uit de kaart…
Zij pakte de bloem en … zag de bloem!
En las op de kaart: ‘Van je Valentijn...’
Ze kon weer zien!!
Haar vader was zo blij en dankbaar dat hij zich tot het christendom liet bekeren.
Zo is het idee geboren om bloemen of kaarten met bloemen
te versturen aan je geliefde. Alleen: nu wordt de afzender
niet genoemd… Waar dat weer vandaan komt, vertelt de
geschiedenis niet. Waarschijnlijk, heel profaan, zitten de
drukkerijen van kaarten en de posterijen erachter. Als niet
alleen echte geliefden, maar ook heimelijke bewonderaars
kaarten versturen, worden er meer kaarten verkocht…

Maar er zijn meer versies

Een legende vertelt dat Valentijn jonge mannen liet trouwen. Keizer Claudius verbood jonge mannen te trouwen
omdat hij ervan overtuigd was dat dat beter was voor zijn leger, omdat getrouwde mannen geen goede soldaten zouden
zijn. Ze willen niet sterven voor volk en vaderland omdat ze
een vrouw of gezin hebben…
Er gaat ook een verhaal dat de Romeinen een wild vruchtbaarheidsfeest hadden waarbij de namen van jonge
vrouwen in een pot werden gedaan. Mannen trokken er een
naam uit en met dat meisje moesten ze de nacht doorbrengen.... Dit is natuurlijk niet zoals het hoort, dus de Paus
wilde ervan af. Maar dat zou een opstand veroorzaken dus
hij bedacht de kuise Valentijnsdag als afleiding.
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AGENDA FORMULE 1
LET OP: De Formule 1-kalender van 2021 is niet definitief.
In verband met het coronavirus kunnen er nog wijzigingen zijn..
28 maart

Grand Prix van Bahrein

11 april

Grand Prix van China

25 april

n.n.b.

9 mei

Grand Prix van Spanje

23 mei

Grand Prix van Monaco

6 juni

Grand Prix van Azerbeidzjan

13 juni

Grand Prix van Canada

27 juni

Grand Prix van Frankrijk

4 juli

Grand Prix van Oostenrijk

18 juli

Grand Prix van Groot-Brittannië

1 augustus

Grand Prix van Hongarije

29 augustus

Grand Prix van België

5 september

Grand Prix van Nederland

12 september

Grand Prix van Italië

26 september

Grand Prix van Rusland

SAKHIR
SHANGHAI
N.N.B.
BARCELONA
MONACO
BAKU
MONTREAL

TEAM EN RIJDERS
TEAM

MOTOR

BEVESTIGDE RIJDERS

MERCEDES

Mercedes

Valtteri Bottas
Lewis Hamilton (mogelijk)

FERRARI

Ferrari

Charles Leclerc
Carlos Sainz

RED BULL RACING

Honda

Max Verstappen
Sergio Perez

Mercedes

Daniel Ricciardo
Lando Norris

Renault

Esteban Ocon
Fernando Alonso

Mercedes

Sebastian Vettel
Lance Stroll

ALPHATAURI

Honda

Pierre Gasly
Yuki Tsunoda

ALFA ROMEO

Ferrari

Kimi Raikkonen
Antonio Giovinazzi

HAAS F1

Ferrari

Mick Schumacher
Nikita Mazepin

Mercedes

George Russell
Nicholas Latifi

LE CASTELLET
SPIELBERG
SILVERSTONE
BOEDAPEST
SPA-FRANCORCHAMPS

MCLAREN

ZANDVOORT
MONZA

RENAULT

SOCHI

3 oktober

Grand Prix van Singapore

SINGAPORE

10 oktober

Grand Prix van Japan

24 oktober

Grand Prix van de Verenigde Staten

AUSTIN

31 oktober

Grand Prix van Mexico

MEXICO

14 november

Grand Prix van Brazilië

SAO PAULO

21 november

Grand Prix van Australië

MELBOURNE

28 november

Grand Prix van Saudi-Arabië

5 december

Grand Prix van Abu Dhabi

SUZUKA

JEDDAH
ABU DHABI

ASTON MARTIN

WILLIAMS

'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 februari
en maart

SPEELRONDE 21: 5 - 6 - 7 FEBRUARI
vrijdag 5 februari
Fortuna Sittard - Heracles Almelo

20.00

zaterdag 6 februari
PSV - FC Twente
PEC Zwolle - RKC Waalwijk
FC Emmen - AZ
sc Heerenveen - Vitesse

20.00
18.45
20.00
21.00

zondag 7 februari
Ajax FC - Utrecht
FC Groningen - Feyenoord
Willem II - ADO Den Haag
VVV-Venlo - Sparta

12.15
14.30
14.30
16.45

SPEELRONDE 25: 5 - 6 - 7 MAART

20.00

16.30
18.45
20.00
21.00

12.15
14.30
14.30
16.45

vrijdag 12 februari
RKC Waalwijk - FC Emmen

20.00

zaterdag 6 maart
Feyenoord - VVV-Venlo
FC Twente - Willem II
sc Heerenveen - ADO Den Haag
RKC Waalwijk - FC Utrecht

zaterdag 13 februari
ADO Den Haag - PSV
FC Groningen - PEC Zwolle
Sparta - Fortuna Sittard
Heracles Almelo - Ajax

18.45
20.00
20.00
21.00

zondag 7 maart
Ajax - FC Groningen
Heracles Almelo - PEC Zwolle
Fortuna Sittard - PSV
Vitesse - AZ

zondag 14 februari
AZ - sc Heerenveen
FC Utrecht - VVV-Venlo
Feyenoord - Willem II
Vitesse - FC Twente

12.15
14.30
14.30
16.45

SPEELRONDE 22: 12 - 13 - 14 FEBRUARI

SPEELRONDE 26: 12 - 13 - 14 MAART

SPEELRONDE 23: 19 - 20 - 21 FEBRUARI
vrijdag 19 februari
Willem II-FC Utrecht

vrijdag 12 maart
FC Groningen - FC Emmen

20.00

zaterdag 13 maart
ADO Den Haag - Heracles Almelo
Willem II - sc Heerenveen
AZ - FC Twente
Sparta - RKC Waalwijk

18.45
20.00
20.00
21.00

zondag 14 maart
VVV-Venlo - Fortuna Sittard
PSV - Feyenoord
FC Utrecht - Vitesse
PEC Zwolle - Ajax

12.15
14.30
14.30
16.45

20.00

zaterdag 20 februari
FC Emmen - PEC Zwolle
VVV-Venlo - AZ
Fortuna Sittard - ADO Den Haag

18.45
20.00
21.00

zondag 21 februari
FC Twente - Feyenoord
sc Heerenveen - FC Groningen
RKC Waalwijk - Heracles Almelo

12.15
14.30
14.30

SPEELRONDE 24: 26 - 27 - 28 FEBRUARI

BEL BONJO GRATIS!
0800 3334446

vrijdag 5 maart
FC Emmen - Sparta

vrijdag 26 februari
PEC Zwolle - sc Heerenveen

20.00

zaterdag 27 februari
FC Utrecht - FC Emmen
ADO Den Haag - RKC Waalwijk
Vitesse - VVV-Venlo
Heracles Almelo - FC Twente

16.30
18.45
20.00
21.00

zondag 28 februari
Sparta - Willem II
PSV - Ajax
FC Groningen- -Fortuna Sittard
AZ - Feyenoord

12.15
14.30
14.30
16.45

SPEELRONDE 27: 19 - 20 - 21 MAART
vrijdag 19 maart
sc Heerenveen - FC Twente

20.00

zaterdag 20 maart
Fortuna Sittard - FC Utrecht
Heracles Almelo - Sparta
Feyenoord - FC Emmen
RKC Waalwijk - FC Groningen

16.30
18.45
20.00
21.00

zondag 21 maart
PEC Zwolle - VVV-Venlo
Vitesse - Willem II
AZ - PSV
Ajax - ADO Den Haag

12.15
14.30
14.30
16.45
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