Uitgave van Bonjo, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam. Telefoon 020 66 59 420. Info@bonjo.nl / www.bonjo.nl

Waarschuwing voor alle rappers:

‘Pas op je
woorden’

The essence of journalism is

Claudia Dirkzwager en Claartje van Keulen

a discipline of verification.
Bill Kovach & Tom Rosenstiel in

Amsterdam - De laatste jaren maakt de zogenoemde drillrap een sterke opmars
door. Er hangt alleen (helaas) een negatieve sfeer om de muziek heen waarbij
drillrap in de media vaak in verband wordt gebracht met de vele steekincidenten
die de laatste jaren plaatsvinden. Maar is dat beeld geheel terecht of zit er ook
een andere (een meer positieve) kant aan drillraps? Is het niet ook gewoon een
subgenre net als vele andere subgenre’s binnen de rapmuziek, zoals wij vroeger
gek waren van de mafioso rap, oftewel gangsta rap zoals The Notorious B.I.G.?

M

aar weer even terug
naar de drillrap.
Oorspronkelijk verwijst drill in
‘Chicago slang’ naar
het geluid dat een
machinegeweer
maakt, vandaar de naam drillrap. Er wordt
ook wel gezegd dat een drillrap niet deze
naam verdient vanwege het geweld dat
wordt gebruikt, maar vanwege de ‘drillbeat’,
dat zich kenmerkt door veel bass en energie
waardoor het meer ‘hyped up’ is.

Kapmessen

Uiteindelijk is deze hype die oorspronkelijk
uit Chicago komt, vanuit het Verenigd
Koninkrijk naar Nederland overgewaaid. Er
zijn wel verschillen met hoe de drillrap zich
in Nederland manifesteert. Zo zie je in
Chicago, anders dan in Nederland, dat er in
clips vaak gebruik wordt gemaakt van vuurwapens. Waarschijnlijk omdat vuurwapens
in Nederland verboden zijn en je bij het
voorhanden hebben van een vuurwapen
(zeker in het Amsterdamse) al gauw 6 tot 12
maanden achter de deur komt te zitten.
Maar goed, daar staat tegenover dat we het
hier in Nederland niet hebben over een
doorsnee aardappelschilmesje wat in de
clips is terug te zien. Welnee, het gaat wel
om messen van formaat, waarbij jongens
soms in bivakmutsen met ware kapmessen

‘The Elements of Journalism’

aan het zwaaien zijn.
Verder zie je dat in de drillrap zowel in
Chicago als in Nederland veel wordt gerapt
over het harde leven van de straat. Ook
wordt er veelal niet voor teruggedeinsd om
de vijand uit een rivaliserende wijk openlijk
te bedreigen. Volgens de media zou de drillrap ervoor zorgen dat de daad bij het woord
wordt gevoegd wat de oorzaak zou zijn van
de oplopende geweldsincidenten de afgelopen jaren. Dit zou het verschil maken met
andere subgenres. Een voorbeeld hiervan is
de eerdergenoemde gangsta rap die in de
jaren ‘90 is ontstaan, waar wapens en
geweld ook onderdeel van de stijl was, maar
het niet direct leidde tot confrontaties
onderling. Uitzonderingen daargelaten
zoals Biggie en Tupac natuurlijk. Daarna zag
je een hele periode videoclips voorbijkomen
waarbij vooral werd gepatst met mooie
meiden, dure auto’s en geld.

Er wordt ook wel
gezegd dat een
drillrap niet deze
naam verdient
vanwege het
geweld dat
wordt gebruikt

‘Wayout’

Aangezien de drillrap nog niet zo lang in
Nederland bestaat, kan door onderzoekers
niet de conclusie worden getrokken dat de
drillrap geweld aanwakkert. Vaak spelen er
veel meer problemen, zoals de buurt waar je
vandaan komt, het opgroeien in armoede en
het hebben van weinig perspectief. Er wordt
vaak gezegd dat je een keuze hebt.

De roos siert de debuutalbum van
Eves.

‘De losse handboei staat voor het feit
dat ik bijna helemaal vrij ben.’
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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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‘Het huidige voedselcontract sluit niet meer goed aan op de huidige visie’

Wat schaft de pot
vanaf najaar 2022?
Ronald Bos
Amsterdam - Voor cateringbedrijven wordt binnenkort een nieuwe aanbesteding uitgeschreven om een vijf-jaren-voedingplan
voor penitentiaire inrichtingen in te dienen. De Dienst Jusititiële
Inrichtingen heeft hen vooraf een vragenlijst gestuurd om te
onderzoeken wat er mogelijk is. Nu is er de uitkomst van dat
onderzoek, waarin aan het begin staat: ‘Het huidige contract
sluit niet meer goed aan op de huidige visie.’ Er komt dus verandering. Twaalf leveranciers hebben geantwoord, onder wie de
huidige leverancier Sodexo. Zien zij alternatieven voor de huidige maaltijden, de ‘zwarte bakken’?

D

e Samenvatting Marktconsultatie Voeding
Justitiabelen door DJI is een opsomming van de antwoorden van de bedrijven. ‘Ook zijn er met 12 marktpartijen gesprekken geweest.’ De helft van de antwoorden gaat over de bereiding van de maaltijden, de
andere helft gaat over de organisatie en van de maaltijdvoorziening, die zeker belangrijk zijn, maar in dit
artikel wat minder aandacht krijgen. DJI vroeg als eerste een mening
over de uitgangspunten, zoals het leef- en werkklimaat, de invloed op
het milieu, de terugkeer in de samenleving en de gezondheid van de
gedetineerden. De meeste leveranciers vinden die zeker belangrijk,
vooral de terugkeer in de samenleving als één van de belangrijkste doelstellingen. Opmerkelijk genoeg mist een andere leverancier in het
verhaal van DJI ‘het ondersteunen van de gedetineerde bij het werken
aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij en recidive
voorkomen.’

Lokale en regionale ondernemers

Een van de bedrijven vindt het gewenst om ‘justitiabelen in te zetten als
werknemers’, dat wil zeggen ze mee te laten werken aan het bereiden en
verspreiden van de maaltijden. Ook spreekt een minimale invloed op
het milieu hen aan: ‘Wanneer wij de wereld leefbaar willen houden voor
de toekomst is dit een onderwerp wat bij iedereen hoog op de agenda
zou moeten staan. Voor de gedetineerden dient zelfbeschikking en een
prettig leefklimaat centraal te staan. Een individuele keuze, op welke
wijze dan ook, zorgt voor meer tevredenheid.’ Over de invloed op het
milieu wordt nog een aanbeveling gedaan: ‘Lokale leveranciers zijn een
goede mogelijkheid om te voldoen aan de eis voor minimale impact op
het milieu. We adviseren u om bewuste keuzes te maken over de wenselijkheid van lokale leveranciers en om goed te omschrijven aan welke
kwaliteitseisen et cetera die dient te voldoen.’ De samenwerking met
lokale en regionale ondernemers wordt door vrijwel iedereen positief
beoordeeld.

Uitzondering

Hierna volgen meer praktische vragen over de bereiding van maaltijden
in de PI’s:

(Penseeltekening Fredie Beckmans, zie ook pagina 34 en 35)
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•

De smaak, de maaltijd sluit niet aan bij
de wensen en de maaltijd wordt besteld
terwijl gevangenen zelf een maaltijd
bereiden.’ Volgens deze leverancier heeft
‘het vers bereiden van maaltijden een
positief effect op de voedselverspilling.’
Nog een opmerking: ‘Er heerst een hoge
mate van diversiteit van eetgewoonten,
herkomst en geloofsovertuiging. Speel
hier beter op in.’ En een ander zegt: ‘Wij
stellen voor om de kant- en klaar-maaltijden te bestempelen als uitzondering.
Maak het zelf bereiden en gezamenlijk
eten de norm.’

Wat kan de voeding bijdragen aan het
leef- en werkklimaat?

Een van de antwoorden: ‘Wij zijn van
mening dat maaltijden vers op locatie

Zien twaalf leveranciers
alternatieven voor de
huidige maaltijden, de
‘zwarte bakken’?

* Voor gedetineerden die niet in de gelegenheid zijn om zelf een maaltijd te
bereiden of daar geen zin in hebben, zien
de leveranciers verschillende mogelijkheden naast de bereiding van verse maaltijden, zoals dagverse en koelverse maaltijden die opgewarmd kunnen worden.

bereid moeten worden, tenzij het echt niet
anders kan.’
En een ander: ‘Wij zien een rol als dienstverlener die adviseert over gezond en voedzaam eten en drinken, zorgt voor een maaltijdvoorziening op maat, ondersteunt bij de
bereiding en scholing op het gebied van
eten en drinken en kansen biedt op een
baan buiten de muren.’ Ook kan het ‘kiezen
van menu’s, kiezen van benodigde ingrediënten, bestellen, uitpakken, bereiden en
nuttigen van de maaltijd bijdragen aan het
welzijn van de gedetineerde.’ Dit vergt
samenwerking en eenvoudig budgetbeheer
en leert weer omgaan met geld.

* De voedingswaarde en het gezonde
aanbod van de voeding moeten volgens
de richtlijnen van het Voedingscentrum
worden bereid, zeggen de verschillende
cateraars. ‘Door voortdurend te blijven
werken met verse producten en niet toevoegen ongezonde bestanddelen zijn
gezonde maaltijden gegarandeerd.’

‘Wij zien een
grotere rol voor de
gedetineerdenwinkels,’

‘Ambitieplan’

Er dient ‘een draagvlak’
gezocht en gevonden te
worden bij DJI-medewerkers
en justitiabelen

* Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zo
weinig mogelijk verspilling ontstaat? ‘Er
zijn nu drie hoofdredenen waarom kanten-klaarmaaltijden weggegooid worden:

Om de ‘overgang naar een nieuwe leverancier’ mogelijk te maken zegt DJI een jaar
nodig te hebben. Daarbij zijn onder meer de
volgende belangrijke opmerkingen
gemaakt: ‘Dient er een aanpassing te
worden gedaan in de inrichting en/of apparatuur (bij keuze zelf koken)?’ En er dient
‘een draagvlak gezocht en gevonden te
worden bij DJI-medewerkers en justitiabelen, en nagedacht te worden over de in te
zetten middelen, denk aan keukens en apparatuur.’ Op de vraag welke informatie de
leveranciers nodig denken te hebben om
een aanbod te doen, is bijzonder uitvoerig

gereageerd. Met name willen zij kenmerken
van alle locaties om met een goed voorstel te
kunnen komen. Ook is een suggestie om een
onderscheid te maken in een concreet plan
van aanpak voor de eerste twee à drie jaar en
een zogenaamd ‘ambitieplan’ voor daarna.
Bovendien een niet onbelangrijk idee ‘om
een onderzoek te houden naar wensen op
het gebied van voeding bij de gedetineerden
en de resultaten als onderdeel van de aanbesteding te publiceren.’ Aan het eind van het
rapport staan er nog een paar opmerkingen
over de winkels in de PI’s: ‘Wij zien een
grotere rol voor de gedetineerdenwinkels,’
en: ‘Onderzoek of er meer via de winkels
besteld kan worden.’ En ook interessant om
niet alleen aanbiedingen van grote en internationale cateringbedrijven te krijgen: ‘Sluit
kleine partijen niet uit en stel daarom geen
geschiktheidseisen met te hoge omzeteisen
of referenties van een vergelijkbare omvang
als onze opdracht!’ Tenslotte nog een hartenkreet van een van de leveranciers: ‘Onzes
inziens moet het niet alleen gaan om het
leveren van maaltijden, die voldoen aan
jullie doelstellingen, maar om een complete
dienstverlening die ook begeleidt naar een
positief leef- en werkklimaat en liefst bij kan
dragen in het bieden van een baan nadat de
gedetineerden terugkeren in de
samenleving.’
Er komt dus verandering, de leveranciers
doen daarvoor ook aanbevelingen. Het
wachten is nu op de aanbesteding in de loop
van dit jaar, de inschrijvingen van de bedrijven en op basis daarvan de beslissing van
DJI. Dan zijn we ruim een jaar verder. Tot die
tijd nog de zwarte bakken.

Perspectief
Staat jouw waarheid niet gelijk aan de feiten, dan is jouw werkelijkheid een deceptie.
Met de verkeerde mentale instelling zie jij de verkeerde bedoeling in de juiste intentie.
Jij bent een slachtoffer van jouw eigen daden op het moment dat jouw delict een innerlijk conflict is.
Empathie tonen redt levens want ruzie maken is onmogelijk op het moment dat er begrip is.
Jamal Soe-loek-mooi

Strafzaak? Neem geen advocaat, neem een strafrechtadvocaat!
Vrijheid van advocaatkeuze is een belangrijk recht.
U bent niet verplicht zich bij te laten staan door de
advocaat die u op het politiebureau bezocht heeft. Deze
‘piketadvocaat’ hoeft helaas geen deskundige te zijn op
het gebied van strafrecht.
Sommige advocaten doen maar een paar strafzaken per
jaar. Natuurlijk volstrekt onvoldoende om deskundig te
worden en te blijven op strafrechtelijk gebied. Zo kan het
gebeuren dat de advocaat die u bijstaat in uw strafzaak
zich voornamelijk bezighoudt met familierecht. Wij vinden
dit een onwenselijke situatie. Regelmatig nemen wij

Postbus 3084, 6202 NB Maastricht

zaken over van andere advocaten. Vaak zijn wij daarbij
geconfronteerd met dossiers waarin men steken had
laten vallen.

Ons kantoor is betrokken bij grote strafzaken, maar of u
nu verdacht wordt van fietsendiefstal of van moord; wij
zien in elke zaak het belang van een goede verdediging.

Ons kantoor behandelt uitsluitend strafzaken. Uw dossier
wordt bij ons niet door één advocaat, maar door een team
van specialisten zorgvuldig onder de loep genomen. Wij
verdiepen ons voortdurend in de laatste ontwikkelingen
op strafrecht gebied. Wij beseffen dat onze gedetineerde
cliënten regelmatig bezocht willen worden om de
voortgang van hun zaak te bespreken. Wij voldoen aan die
behoefte!

Wij treden op in het hele land en doen dat ook op basis van
toevoeging (pro deo). Goede rechtsbijstand hoeft dus niet
duur te zijn! Neem vrijblijvend contact met ons op:

strafrechtadvocaten.nl
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‘Drillrap a way out, or a way in...(to crime)?’
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‘Verse 1’
We gaan ff op vakantie
Een paar zullen ontsnappen als ze een kans zien
Schatten hun kansen klein in bij het vragen van gratie
Eén miljoen cash iets wat we allemaal graag zien
Iedereen neemt z’n eigen weg er naartoe
Meevallers af en toe ook ongeluk in kleine hoek
Rug recht, borst vooruit en tanden op elkaar
Ik hou mijn lippen op elkaar en wacht op advocaat
Houd je hoofd omhoog, ik weet dat het soms moeilijk is
En zijn er kinderen in het spel dan
is het moeilijker
Een zaak die weer erbij komt is ontmoedigend
Je laat je pijn niet merken maar je mensen voelen het
*Winnen of verliezen zorg dat je jezelf niet verliest
*Ik zag één janken omdat z’n chick hem verliet, triest
True story van een young OG Jeff A. in de rechtbank, alias Eves
Bovenstaande tekst is geschreven door onze cliënt Eves Laurent toen hij net was aangehouden.
Eves Laurent is lid van De Fellas dat in 2016 is opgericht. In 2017 hebben zij een aantal hits gescoord zoals
‘Splash’, ‘Scheuren’ en ‘1200’ op het debuutalbum ‘Lang Leven De Flex’.
Maar wat als je zeventien jaar oud
bent en de ijskast is leeg, of je komt
na school thuis en je sleutel past
niet meer in het slot omdat de
huur niet betaald is? Of je hebt een
groot sporttalent maar je ouders
hebben geen geld om het sportkamp te betalen, waardoor je met
andere jongens zonder geld uit de
buurt op straat beland? Hoe sterk
je geest ook is, op dat moment
staat je hoofd niet naar studeren
en ga je in de overlevingsstand. Om
je heen zie je bekenden die succesvol worden met het maken van
muziek, waardoor je het als een
‘way out’ ziet om veel geld te verdienen zodat de ijskast weer
gevuld kan worden.
Drillraps zijn voor vele jongeren
een ‘happy view’ en tegelijkertijd
ook een uitlaatklep om in rapteksten te laten zien wie ze zijn,
zonder dat het altijd tot geweld

hoeft over te gaan. Het houdt jongeren bovendien van de straat,
omdat veel tijd wordt doorgebracht in de muziekstudio’s. De
negatieve lading die is ontstaan
rondom de drillrap is dus wat ons
betreft niet geheel terecht.

Biechtstoel

Kortom, in de media wordt het
beeld geschetst dat de vele steekincidenten veroorzaakt worden door
drillraps, wat niet in alle gevallen
terecht lijkt te zijn. Drillrap lijkt
juist steeds meer credits te krijgen
als subgenre vanwege de sterke
teksten die steeds vaker niet over
geweld gaan in combinatie met
drillbeats. Bovendien komt het
lang niet altijd tot geweld en blijft
het vaak ook slechts bij dreigementen om indruk te maken.
Mocht je toch een strafbaar feit
hebben begaan, denk dan wel even

Eves heeft in 2018 zijn soloproject ‘Rosé’ gelanceerd waarop verschillende stijlen zijn te horen. Na een periode van
afwezigheid, is Eves weer terug en zitten er dit jaar vele releases aan te komen.

goed na voordat je in de biechtstoel gaat zitten en al je crime’s tot
in detail in je drillrap verwerkt. Wij
advocaten zien namelijk in dossiers maar al te vaak rapteksten
terug die door justitie in beslag
zijn genomen en die vervolgens als
bewijs worden gebruikt in je eigen
strafzaak. Een rap met verwijzingen naar je strafzaak en halve
bekentenissen kunnen soms nèt in
die zaken waar weinig bewijs is het
verschil maken in een vrijspraak of
een veroordeling. En een veroordeling is nou juist net niet wat je wil.
Dus mocht je in je cel zitten balen
dat het voorarrest zojuist is verlengd, let dan op je woorden
voordat je je later in de rechtbank
moet verantwoorden. Bel gewoon
je advocaat zodat je op een veilige
manier je hart kunt luchten, in
plaats van voor de police te moeten
vluchten!

Claudia Dirkzwager en Claartje van Keulen zijn van
Van Keulen & Dirkzwager Advocaten een nieuw advocatenkoppel in Amsterdam

CORONA
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Vaccineren in de bajes, zorgvuldigheid geboden
Van de redactie
Den Haag - In het blad DJIzien #24, een uitgave
van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI),
staat een interview met Joyce Kivits die bij de
Dienst de coördinatie heeft van het prikken in
de gevangenissen. Ze geeft inzicht in hoe het
allemaal gaat verlopen. In principe niet anders
dan in de wereld buiten, maar natuurlijk met
wat beperkingen, want dat is inherent aan het
gevangenissysteem.
En natuurlijk: ze volgen de vaccinatiestrategie van het ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport (WVS). VWS werkt met doelgroepen die voorrang krijgen. Dat betekent

prik gehad, of komen vrij na hun eerste vaccinatie. Zorgvuldigheid in de overdracht is
dan geboden.

bijvoorbeeld dat er per leeftijdsgroep of op
basis van medische indicatie wordt gevaccineerd. Maar er zijn in de instellingen bijvoorbeeld maar enkele gedetineerden van
80-plus. Dat proberen ze slim te organiseren
en in ruimere leeftijdsgroepen te vaccineren. Er zijn veel zaken te regelen, zoals de
veiligheidsmaatregelen. Dat is specifiek voor
de instellingen. DJI voelt zich verantwoordelijk voor de complete vaccinatie van de
gevangenen. Dus allebei de prikken, als er
sprake is van twee vaccinaties. Maar veel van
onze gevangenen zitten maar enkele weken
binnen. Die hebben misschien buiten al een

Niks verplicht

De medewerkers en de gedetineerden verkeren in één ruimte met elkaar. Op het zorgpersoneel en de mensen in de Penitentiaire
Psychiatrische Centra na, worden DJI’ers in
principe volgens de reguliere route van de
eigen huisarts gevaccineerd. DJI: ‘Dat heeft
consequenties. Namelijk: dat we oog
moeten hebben voor het welzijn van onze
mensen. Het heeft best wel impact als de

mensen met wie jij werkt van de eigen medische dienst hun vaccinatie al via DJI krijgen,
maar jij bent zelf nog niet aan de beurt. We
willen aan die gevoelens niet voorbijgaan.’
Er zijn idealere scenario’s te bedenken dan
de huidige aanpak, want het is niet heel
handig dat iedere locatie op meerdere
momenten voor verschillende groepen
moet vaccineren. Maar we doet zijn best,
zegt DJI. Ook gedetineerden zijn niks verplicht. Ook voor hen geldt dat ze vaccineren
mogen weigeren. Wie in de PPC’s en tbs-klinieken zit, valt onder de GGZ-doelgroep,
waardoor zij eerder in aanmerking komen
voor vaccinatie.

De dames en heren in de residentie gaan nu informeren en formeren

Wie met wie?
Van de redactie

Het regent zon
In tijden van tegenspoed valt alles tegen
Wanneer schijnt de zon in plaats van regen

Den Haag - VVD is de grote winnaar van de
verkiezingen. De liberalen onder Mark Rutte
kunnen de komende regeerperiode rekenen
op 34 zetels, zo heeft het persbureau ANP
bekend gemaakt. Dat zijn er twee meer dan
het huidige aantal. Maar een waarlijk historisch resultaat behaalde D’66: onder de
nieuwe politiek leider Sigrid Kaag behaalde
de partij 24 zetels- een verbetering van het
hoogste aantal zetels in haar geschiedenis.
Een andere nieuwe lijsttrekker had het moeilijker: Wopke Hoekstra leidde zijn CDA naar
een flink verlies: van 19 naar 15 zetels. Ook
Wilders, de nummer vier, zal op meer
hebben gehoopt: de PVV viel

34

Corona wanneer verdwijn je, het vaccin zal ons
Antwoord geven
Goed nieuws. Pfizer en Moderna is ons land
24

Binnengetreden
Tijden van voorspoed ik zie je zwaaien
Ik kom jou hopelijk nog tegen

17

Ruim een jaar heeft dit geduurd, mensen hebben geleden

15

Mensen op de IC’s, mensen die zijn overleden
Een ding weet ik zeker
Na regen komt zonneschijn en na zonneschijn komt er

9

9

VREDE

8

tegen en kwam uit op 17 zetels (van 20).
GroenLinks leverde fors in en kwam uit op 8
zetels (van 14). De PvdA stevende af op 9 zetels
- hetzelfde als nu, maar de partij onder de
nieuwe lijsttrekker Lilianne Ploumen zal op
meer hebben gehoopt. Het zijn evenveel
zetels als de SP, ook Lilian Marijnissen komt
met haar socialisten op negen zetels.
Forum voor Democratie verraste, en kon
ondanks al het rumoer omtrent racisme en
anti-Joodse geluiden rekenen op 8 zetels.
ChristenUnie blijft op 5 zetels; de SGP blijft op
3; Denk gaat van 3 naar 2 zetels; Partij voor de
Dieren kreeg er eentje bij en heeft er nu 6. In
de Tweede Kamer krijgt er bovendien drie
nieuwe partijen bij. De pro-Europese parti
Volt komt binnen met 3 zetels, het rechtse
JA21 mag er 4 bijtellen, en de
BoerBurgerBeweging 1. Bij1 van Sylvana
Simons is het ook gelukt, ze krijgt één zetel.
50Plus blijft nipt in de Kamer, met één zetel.
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‘Misdaad en straf hangen onlosmakelijk met elkaar samen'

Russische schrijver Dostojevski (1821 - 1861)
kijkt verder dan misdaad en straf
nodig. Een systeem dat gericht is op
herstel.

Jet Hiemstra
Groningen - Zo’n twee maanden geleden las ik Misdaad en straf, het
wereldberoemde werk van de Russische schrijver Fjodor Dostojevski.
Het boek gaat over de student Raskolnikov die een misdaad pleegt:
een dubbele moord. Deze daad vindt echter al in het begin van het
boek plaats. Het resterende en grootste deel van het boek gaat over
de nasleep ervan. De lezer vraagt zich voortdurend af wat er precies
met Raskolnikov zal gebeuren. Want, zo weten we allemaal, op een
misdaad volgt straf. ‘Misdaad en straf hangen onlosmakelijk met
elkaar samen,’ in de woorden van Dostojevski. Maar is de link tussen
misdaad en straf, zoals wij die kennen en hanteren in ons huidige
strafrechtssysteem, nou echt zo vanzelfsprekend als we denken?
De Coornhert-liga, opgericht in 1971,
geloofde van niet. De liga was een vereniging die het Nederlandse strafrecht
op een kritische wijze bestudeerde, en
zich inzette voor strafrechthervorming. De naam refereert naar Dirck
Volkertszoon Coornhert, een
Nederlandse schrijver en theoloog, die
zich afvroeg wat de oorzaken zijn van
criminaliteit. Een relevante vraag,
want binnen een rechtvaardig rechtssysteem hoort verder gekeken te
worden dan simpelweg misdaad en
straf. De Coornhert-liga is nooit opgeheven, maar sinds 30 oktober 2002
kwamen de leden niet meer bij elkaar.
Terwijl Nederland haar kritische
houding en vragen dus juist nodig
heeft. ‘Er bestaat misschien wel meer
dan ooit behoefte aan een opbouwend
kritisch platform,’ zo schreef Lex van
Almelo op 28 maart 2008 in Het
Advocatenblad, refererend naar de
Coornhert-liga. Dertien jaar later is
deze uitspraak niet minder waar. In
tijden waarin de maatschappelijke
roep om zwaardere straffen steeds
luider wordt, is er behoefte aan een
tegengeluid. En een vereniging als de
Coornhert-liga kan dat geluid leveren.

De nadelen van strafrecht

Het Nederlandse strafrecht is dadergericht en repressief, zo betoogde de
Coornhert-liga. Het abolitionisme, het
streven naar afschaffing van het strafrecht, was binnen de vereniging dan
ook een belangrijke stroming.

Complete afschaffing van het strafrecht gaat ver, en is wellicht ook niet
gewenst. Het is echter belangrijk om
te begrijpen dat ons strafrecht niet zo
vanzelfsprekend en effectief is als we
denken. Op 19 januari 2016 schreef
Jacques Claessen, bijzonder hoogleraar herstelrecht en universitair
hoofddocent strafprocesrecht, op hetrechtenstudentje.nl dat het moderne
strafrechtssysteem tekortschiet. ‘Zo
wordt het gepresenteerd als een
mechanisme dat middels de kanalisering van wraakgevoelens tot verzoening en pacificatie kan leiden. In de
praktijk blijkt het echter veeleer als
uitsluitingsmechanisme te functioneren.’ Moderne straffen, met de gevangenisstraf als voorbeeld bij uitstek,
dragen geenszins op positieve wijze
bij aan de verstoorde balans ten
gevolge van een misdaad. Er wordt
namelijk niet verder gekeken dan
misdaad en straf. De misdaadpleger
heeft een soort schuld opgelopen en
deze moet worden vergolden, zo is het
idee. Vergelding en wraak zijn dan ook
de sleutelwoorden. Maar de deuk die
zowel dader als slachtoffer hebben
opgelopen wordt niet hersteld. Sterker
nog: de deuk aan de dader wordt enkel
vergroot. ‘Misschien ontstaat er een
nieuw evenwicht, maar dan wel op een
lager niveau.’ Wat het strafrechtsysteem in feite doet, is verdere schade
toebrengen. Als we het evenwicht
willen herstellen op een hoger niveau,
hebben we een ander rechtssysteem

Voordelen herstelrecht

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

Op 3 maart gaf Jacques Claessen een
online lezing via Studium Generale:
Voorbij misdaad en straf. ‘Velen denken
dat ons huidige strafrechtssysteem al
sinds mensenheugenis bestaat,’ zo
zegt Claessen, ‘maar dat is zeker niet
waar.’ Voor de tijd van Napoleon
bestond er namelijk een heel ander
soort systeem, in de vorm van herstelrecht. De naam zegt het al: waar strafrecht gericht is op wraak en vergelding, draait herstelrecht om verzoening en rehabilitatie. Dader,
slachtoffers en gemeenschap kwamen
samen en zochten gezamenlijk naar
oplossingen. Deze aanpak had verscheidene voordelen. Zo werd niet
alleen fysiek geweld, in de vorm van
lijfstraffen, maar ook mentaal geweld,
in de vorm van uitsluiting, geminimaliseerd. Bovendien gaf het herstelrecht
de dader de kans om actieve verantwoordelijkheid te nemen voor zijn
daden, en om de toegedane schade
aan slachtoffers en gemeenschap te
herstellen. Nederlandse gedetineerden krijgen in feite niet de kans om
deze verantwoordelijkheid te nemen.
Gevangenisstraffen dragen vrijwel
alleen negatieve gevolgen en invloeden met zich mee, en ze zijn weinig
constructief en herstellend.
Taakstraffen, schadevergoedingen en
thuisdetentie zijn daarentegen
moderne voorbeelden van hoe een
herstelrechtssysteem kan worden
gerealiseerd. En pas wanneer herstelrecht niet toereikend is, of wanneer
een misdaadpleger een blijvend
gevaar is voor de samenleving, zou
strafrecht de oplossing zijn, aldus
Claessen. Het huidige Nederlandse
strafrecht zou ons laatste redmiddel
moeten zijn. Zeker niet het eerste.

De mens staat centraal

Binnen een rechtssysteem hoort
verder gekeken te worden dan

Wij, mr. Claartje van Keulen en mr. Claudia Dirkzwager, zijn ervaren strafrechtadvocaten en oprichters
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Fjodor Dostrojevski: ‘Misdaad en straf’
simpelweg misdaad en straf, zo gaf ik
eerder aan. Er hoort namelijk ook
gekeken te worden naar de oorzaken
van misdaden en, in het verlengde
hiervan, naar herstel. Het ironische is
dat het werk van Dostojevski juist wel
verder kijkt dan misdaad en straf. Het
boek navigeert de lezer namelijk door
de gedachten en het leed van
Raskolnikov, en van zijn naasten.
Zodoende biedt Dostojevski ons een
kijk op de gemeenschap en bovenal de
dader als mens. Dat is wat een rechtssysteem ook zou moeten doen. ‘De
dader is meer dan zijn misdaad,
slachtoffer en gemeenschap zijn meer
dan het hun aangedane onrecht”,
aldus Claessen. Een rechtvaardig
rechtssysteem stelt, met andere
woorden, de mens centraal.
Het moge duidelijk zijn: het huidige
Nederlandse strafrechtssysteem is niet
toereikend. En daarom zijn verenigingen en organisaties als de Coornhertliga van het grootste belang; omdat ze
ons strafrecht durven te bekritiseren.
Een complete afschaffing van het strafrecht is wellicht niet gewenst, maar
van strafrechthervorming zouden niet
alleen daders, maar uiteindelijk ook
slachtoffers en de gehele gemeenschap profiteren. Een herstelrechtssysteem, zoals naar voren gebracht door
Jacques Claessen, zou zowel humaner
als effectiever zijn. In ieder geval zou
het een systeem zijn waarin de mens
centraal staat. Net als in het werk van
Dostojevksi: Misdaad en straf. Of moet
ik zeggen Misdaad en herstel?
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Hoge Raad neemt binnenkort beslissing over herziening mogelijk grootste gerechtelijke dwaling

Arnhemse Villamoord schandvlek voor ons strafproces
Arthur van der Biezen

van onze verzoeken wordt in opdracht van
het openbaar ministerie de Advies
commissie afgesloten strafzaken ingeschakeld die in 2018 de navolgende conclusie
trekt en advies uitbrengt aan het OM:
‘De Commissie heeft (onder meer) moeten vaststellen dat bekennende getuige/verdachte A. en
S. niet uit eigen beweging met specifieke daderwetenschap zijn gekomen, dat zij daarentegen
op relevante onderdelen zijn ‘gevoed’ met
daderinformatie door de verhorende verbalisanten, dat met name A. ook in zijn bekennende
verklaringen uitlatingen heeft gedaan die aantoonbaar onjuist zijn... dat er tijdens de verhoren structurele druk is uitgeoefend… en dat er
verhoortechnieken zijn toegepast die de kans
op onjuiste veroordelingen vergroten.’
Een conclusie die volstrekt duidelijk is.
De villa is wereldberoemd in Nederland
Ongeoorloofde druk die de kans op vals

‘s-Hertogenbosch - Niet snel zal ik de zitting in
de Arnhemse Villamoord in augustus 1999 bij
de rechtbank te Arnhem vergeten toen één van
de verdachten over de tafel sprong en ongehinderd op de getuige, tevens verdachte, begon in
te beuken. ‘Leugenaar, vuile leugenaar’ …werd
er door de aanvaller luid door de zittingszaal
geroepen terwijl hij op het hoofd en gezicht van
de getuige aan het stompen was tot bloedens
toe. Gevoelsmatig duurde het een eeuwigheid
totdat de parketwachters de slaande verdachte
tegen de grond hadden gewerkt en hem in de
boeien hadden geslagen en afgevoerd, einde
zitting.

T

ijdens de zittingen daarna
was de bewaking extreem
en stond er achter iedere
verdachte een politieagent.
Dit liet de rechtbank zich
géén tweede keer welgevallen… de toon in de zaak was
gezet. Wie had ooit kunnen bedenken dat de
woorden ‘leugenaar, leugenaar…’ door een
deskundige van naam in 2014 zouden
worden bevestigd en dat de Hoge Raad zich
in april 2021, ruim 20 jaar na het gebeuren,
definitief zou moeten uitspreken over de
vraag of dit één van de grootse gerechtelijk
dwalingen van de Nederlandse geschiedenis
is of niet.
Dankzij het nog bestaan van alle 160 videobanden met daarop honderden uren audio
en beeldmateriaal van alle verhoren was

gevangenisstraffen. Omdat ieder technisch
bewijs ontbrak en nog steeds ontbreekt voor
de betrokkenheid van mijn cliënt bij de
moord op de villabewoonster en de poging
tot moord op haar beste vriendin vormde de
zogenaamd bekennende verklaringen het
enige bewijs waarop deze veroordelingen
berustte.

Schokkende passages

In het boek ‘De Arnhemse Villamoord, valse
bekentenissen’, dat is geschreven naar aanleiding van genoemd deskundigenonderzoek
komen schokkende passages naar voren die
de ongeoorloofde druk tijdens de verhoren
typeren:
‘Ben jij de moordenaar?’
‘Nee.’
‘Nou, haal die baard er maar eens af, je lijkt er
toch perfect op, of niet?’
En een stukje verder:
‘Want alleen wij kunnen bewijzen of jij binnen
bent geweest of niet! Wij kunnen bewijzen of jij
twintig jaar gevangenisstraf moet hebben, of
twee jaar! Of misschien minder, of misschien
meer, dat weet ik niet, ik ben geen rechter. Dat
kunnen wij alleen maar voor jou doen en daarvoor zitten wij nu hier! En nog presteer je het
om te liegen. Ik ga hier weg, ik loop nu weg, je
rechtspsycholoog Han Israëls, met een door mag van mij nog even doorgaan, maar alsjeblieft zeg de waarheid, als je hun weer voor zit
hem samengesteld team, in staat een
gedegen onderzoek uit te doen voeren naar te liegen, scheid ik eruit en haal ik die baard
eraf en dan pak ik de compositietekening en
de ontstaanswijze van de bekennende verklaringen die hebben geleid tot de veroorde- zeg ik: hier heb je de moordenaar!’
‘Wil je dan dat wij aantonen, ja, wil je dan
ling van negen mannen tot langdurige

‘Ben jij de moordenaar?’
‘Nee.’
‘Nou, haal die baard er
maar eens af, je lijkt er
toch perfect op, of niet?

graag dat wij aantonen dat jij niet de moordenaar bent of niet? Moeten wij je helpen of niet?’
‘Ja ik ben geen moordenaar.’
De psychisch kwetsbare verdachte bezwijkt
vervolgens onder deze evident ongeoorloofde druk en verklaart alles wat de politie
maar wil horen. Als er vervolgens details
niet kloppen, zoals type en kleur van voertuigen worden de details vervolgens verstopt in vragen zodat het uiteindelijke verhoorresultaat overeenkomt met de feiten.
Tijdens een van de vele procedures, in 2002,
wordt door een vertegenwoordiger van het
openbaar ministerie advocaat-generaal Jörg,
in een van de processtukken omtrent dit
verhoor, het volgende standpunt
ingenomen:
‘Een dergelijke wijze van verhoren is niet, zoals
het hof in haar arrest had geschreven, wellicht
minder professioneel, maar ronduit onprofessioneel, ontoelaatbaar en onrechtmatig.’

Daderinformatie

Onprofessioneel, ontoelaatbaar en onrechtmatig doch volgens deze advocaat-generaal
kan de veroordeling gewoon in stand
blijven. En zo geschiedde ook. De cassatie
werd door de Hoge Raad afgewezen en de
veroordeling bleef gewoon in stand. Jaren
later, en na een nieuw deskundigenonderzoek alsmede nieuwe verhoren waarin een
getuige toegeeft onder druk gelogen te
hebben, wordt er door mij in samenwerking
met collega advocaten om heropening van
het onderzoek verzocht. Naar aanleiding

Ongeoorloofde druk die de
kans op vals bekentenissen
hebben vergroot

bekentenissen hebben vergroot.
Gecombineerd met het uitvoerige deskundigen-rapport zou je zeggen dat de zaak rijp is
voor de vuilnisbak.
Maar nee, ondanks de harde conclusies van
alle deskundigen, inclusief het eigen adviesorgaan van datzelfde OM stelt de advocaatgeneraal bij de Hoge Raad simpelweg dat
andere rechters, die kennis van al deze
nieuwe informatie hadden gehad wellicht
tot een vrijspraak waren gekomen, doch dat
dit alles géén ‘novum’ oplevert en dat de uitspraken gewoon in stand moeten blijven.
Onbegrijpelijk en onacceptabel in een rechtstaat die goed zou moeten functioneren. Op
20 april 2021 zullen we te horen krijgen of de
Hoge Raad der Nederlanden deze schandvlek (een zaak waarin door ongeoorloofde en
onrechtmatige druk op psychisch zwakke personen valse bekentenissen zijn afgedwongen en
waarbij er géén sprake is van enig technisch
bewijs) gaat herzien of niet. Wat denkt u?
Functioneert onze rechtstaat?
(Arthur van der Biezen is strafrechtadvocaat.)
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deze gebruikt wordt voor toiletbezoek.
Uit deze hand komen dus de vrouwelijke dactylen
voort… Maar dit terzijde.

Alsnog bloemen

‘In latere tijden werden de vingergeesten beschouwd
als belangrijke goden met betrekking tot het handlezen. Over welke vinger bij welke God hoort, heerst
geen eenduidigheid. De ringvinger, die wel werd
geassocieerd met Venus, de godin van de liefde,
draagt nu nog steeds de trouwring, een overblijfsel
van deze betekenisleer. Het opsteken van de middelvinger, de ‘Jupiter-(Romeins voor Zeus) vinger duidt
op het mannelijk geslachtsdeel; het werd door mannelijke prostitués in Rome toegepast om klanten aan
te trekken. Ik dacht eerst: ‘Zo, wat modern, dat
dames destijds ook naar de ‘heren van plezier’
konden gaan, maar de klanten waren mannen…’
Tegenwoordig wordt het beschouwd als een obsceen
gebaar.
Via deze interessante info kan ik tot een conclusie
komen: Mijn broer kan met terugwerkende kracht
tientallen bossen bloemen voor mama kopen en op
haar graf leggen: de oorzaak van Moederdag is niet
commercieel maar goddelijk!
En daar zit liefde in!

SLIB

SLAG
SLAAPBUS
RUST
ROOSTER
ROOF
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W
V
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T
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Opdrachtgevers doen graag zaken met uitzendbureau Current

Door betaald werk vallen exgedetineerden minder snel terug
in oud gedrag
Stefan Huijboom & Marion van de Laar
Rotterdam – Het bedrijf van Hilal Makhoukhi loopt als een tierelier. Dat zien we als we bij zijn nieuw geopende vestiging te
Rotterdam zijn. De formule van zijn bedrijf, een uitzendbureau
dat zich specialiseert om ex-gedetineerden aan het werk te
krijgen, werkt en wordt enthousiast ontvangen door de penitentiaire inrichtingen. Reden genoeg om er eens een kijkje te
nemen.

‘Het is een mooie
dagbesteding.
Ik voel me nuttig’

oor de loods in Rotterdam-Zuid herken je
de plek van Current, het koepelbedrijf
van Hilal waarin hij CurrentStart en
CurrentWerkt heeft opgenomen, meteen.
Er staan een paar autootjes met het logo
van zijn bedrijf, bedoeld om jongens naar
het werk te brengen en weer thuis te af te
zetten. ‘Het is belangrijk dat we de zorgen van die jongens
weg nemen over hoe ze hier kunnen komen. Zie het als een
pendeldienst voor woon-werkverkeer,’ legt Hilal vol trots
uit. ‘Niet iedereen heeft een rijbewijs, laat staan een auto.’
Het idee hierachter is vrij simpel: wil je werken en heb je
geen middelen om naar de werkplek te komen, dan regelt
Current dat je opgehaald wordt. Zo ontneem je een grote
last bij veel ex-gedetineerden. Het gebeurt geregeld in
detentieland dat veel re-integratieprojecten de reiskosten
niet eens vergoeden met als gevolg uitval.

kamp zitten, of die net vrij zijn. Maar ook taakstraffers die
hier door de reclassering geplaatst worden. Het is een dagbesteding, maar voornamelijk een kans om vanuit
CurrentStart geselecteerd te worden voor CurrentWerkt,
ons uitzendbureau waar we kandidaten detacheren bij
opdrachtgevers voor betaald werk.’ Opdrachtgevers van
CurrentWerkt zijn lyrisch, zo vertelt Makhoukhi. Als er een
vacature openstaat bij een opdrachtgever in de bouw, wat
zou het dan moeten uitmaken als een kandidaat een strafblad heeft? Als die kandidaat gemotiveerd is en wil werken,
dan is er niets waarvoor de opdrachtgever moet vrezen.
Toch zijn veel werkgevers huiverig als ze te maken krijgen
met een potentiële werknemer met een strafblad. ‘Nergens
voor nodig,’ vindt Makhoukhi. Ondernemers moeten ook
hun verantwoordelijkheid nemen. Het is evident dat
betaald werk ervoor zorgt dat ex-gedetineerden minder snel
terugvallen in oud gedrag. De formule van Makhoukhi
werkt, zijn bedrijf groeit en opdrachtgevers doen graag
zaken met hem.

V

Vrijwilligersbaantje

Terug naar het bedrijf van Makhoukhi, een man die vol
passie en liefde werkt om ex-bajesklanten op het goede pad
te krijgen. Ooit zelf vastgezeten, kwam hij erachter hoe
moeilijk het is voor ex-gedetineerden om betaald werk te
vinden. De meeste re-integratieprojecten leiden niet zelden
tot slechts een vrijwilligersbaantje en daar moest verandering in komen, vond Makhoukhi. ‘Er zijn twee bedrijven,’ zo
legt hij uit. ‘Je hebt CurrenStart, dat is onze kweekvijver en
daar komen jongens werken die nog in open of halfopen

andere mensen die hier dagelijks de vloer betreden. ‘Ik ben
echt heel blij dat ik na het afronden van mijn penitentiair
programma gewoon een betaalde baan heb. Mijn inzet
wordt echt beloond en dat doet me echt goed!’		
Verschillende strafrechtketenpartners in de regio
Rotterdam doen graag zaken met Makhouki. Zo ook de
Forensisch Psychiatrische Kliniek in Rotterdam. We spreken
een jongen die in zijn laatste fase zit van de kliniek, Michael
heet hij. Ook hij spreekt vol lof over de mogelijkheden die
hem worden geboden door Current. ‘Het is een mooie dagbesteding. Ik voel me nuttig en het biedt mensen hier perspectief,’ zo vertelt hij ons. Het mag gerust vermeld worden
dat wij van deBonjo net als vele andere ketenpartners zeer
enthousiast zijn over het project van Makhkouki. In de grote
steden zijn er weliswaar veel projecten die ex-bajesklanten
op het rechte pad proberen te houden, maar wij kennen er
géén die ook tot betaald werk leidt. Makhouki breidt flink
uit en binnenkort zal er naast Rotterdam ook ingezet
worden om ex-gedetineerden in de regio Amsterdam aan
het werk te krijgen.
(Wie nu nog vastzit en denkt: ‘Ik wil bij Current aan de slag’
moet contact opnemen met Current. Bel op: 085 070 28 90)

Trots

Veel kandidaten waren hard aan het werk toen wij een kijkje
namen. Velen van hen vertelden vol trots dat ze hier echt op
hun plek zaten en zich geaccepteerd voelden. Een van hen,
een jonge dame die in het kader van het penitentiair programma hier werkte, heeft zelfs een baan aangeboden
gekregen als receptioniste bij het bedrijf van Hilal. Zij wordt
het aanspreekpunt van bezoekers, opdrachtgevers en

Hilal Makhoukhi van uitzendbureau Current

In de schaduw van mijn gedachten
staat de zon mij op te wachten

Post

Daar slaan de dagen weer in haar volste
prachten zich met vlagen door mijn

Geachte leden van de redactie,

donkerste nachten

Ik heb deBonjo gelezen en ben zeer onder de indruk over de
kwaliteit van de artikelen in de krant.

dan zal de vreugde mijn pijn weer

U slaagt erin om diverse experts over gevarieerde onderwerpen ‘aan het woord’ te laten met boeiende informatie.
Zelden lees ik een krant uit, maar bij die van u was ik gegrepen tot en met de laatste pagina.
Daarom wil ik graag een abonnement afsluiten om de krant
op kantoor te laten circuleren teneinde meerdere lezers te
verrijken met uw informatie. Wat zijn de kosten en mogelijkheden? Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Nynke Oor (advocaat)
Advocatenkantoor Oor

verzachten
En als sneeuw voor die zon verdwijnen
de klachten die daar zo hard om
mij lachten.
Ik sta op uit de spagaat die niet
uitgaat van vallen en opstaan
praat, maar erop slaat dat
je met beide benen op de straat
staat voordat je er verder in opgaat.
door: Dennis
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Financiële bijdrage om op het rechte pad te blijven

The Young Ones heeft ambitieuze
plannen met jongeren
Helena Oldenhof

Rouven

Amsterdam - Élke jongere heeft talent en potentie en
dat moet benut worden. Praktische problemen
mogen dat niet in de weg staan. Is dat wel zo, dan is er
de stichting The Young Ones. Deze stichting is er voor
jongeren en jongvolwassenen (tot ongeveer 25 jaar),
maar in principe is er geen harde leeftijdsgrens. En
dan gaat het om jongeren die in aanraking zijn
gekomen met justitie of hiermee in aanraking
dreigen te komen en die nu weer het rechte pad op
gaan. Op het ‘rechte pad’ blijven is niet altijd makkelijk en vaak komen er praktische problemen bij kijken
die helaas niet altijd even gemakkelijk op te lossen
zijn. Jongeren die zijn gestart met hun opleiding
kunnen bijvoorbeeld geen stage vinden of hebben
moeite alle benodigdheden voor hun opleiding te

Zo hebben jongeren bij ons
een aanvraag gedaan voor de
aanschaf van studieboeken, een
fiets, meubels, en een bril.

bekostigen. Of jongeren kunnen geen werk vinden,
soms omdat er problemen zijn met de kosten van of
het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG). En er zijn zelfs jongeren die dakloos zijn na
hun vrijlating. Dit kan heel frustrerend zijn en kan
onnodig tegenwerken. Om jongeren te helpen en aan
te moedigen biedt The Young Ones een financiële bijdrage (maximaal € 200,-) voor hun weg op ‘het rechte
pad’. Zo hebben jongeren bij ons een aanvraag
gedaan voor de aanschaf van studieboeken, een fiets,
meubels, en een bril.

Schokkend

The Young Ones is laagdrempelig en bereikbaar voor
alle jongeren en jongvolwassenen die het nodig
hebben. Samen met een betrokken professional, bijvoorbeeld de (jeugd)reclassering, behandelaar, maar
ook de wijkagent of de advocaat, kunnen jongeren
een aanvraag indienen. Gewoon online, zonder

Gedecoleden in de
schijnwerpers
Amsterdam - De Gedetineerdencommissie (Gedeco) bestaat uit
gedetineerden die vaak voor een langere tijd in detentie zitten en
daardoor veel weten van de ins en outs.
Iedere gevangenis heeft wel iemand die Gedecolid is. Deze
Gedecoleden mogen wel eens in de schijnwerpers worden
gezet. Zij spelen een belangrijke rol binnen de muren van de
gevangenis.
In principe heeft iedere afdeling zijn eigen Gedecolid.
Vaak heten zij nieuwe gevangenen welkom en wijzen ze de
weg op de afdeling en vertellen over het reilen en zeilen in de
gevangenis.
Eénmaal per maand hebben zij een onderhoud met de directie om voor hun afdeling de belangen te behartigen.
Ook kunnen zij een brug slaan tussen een gedetineerde en het
personeel.

papieren rompslomp. Deze aanvraag wordt binnen
drie dagen beoordeeld en binnen een week wordt het
geld overgemaakt.
The Young Ones is in 2019 opgericht en dus zelf ook
nog ‘jong’. De ambitie is dat de komende jaren samen
met jongeren de organisatie verder wordt ontwikkeld. Er is namelijk meer nodig. Dagelijks zitten meer
dan vierhonderd jongeren vast. Dat zijn ongeveer
veertienhonderd jongeren per jaar. De gevolgen
daarvan voor het ontwikkelen van hun talenten en
daarmee voor hun toekomstperspectief zijn schokkend. In de toekomst wil The Young Ones niet alleen
via een financiële bijdrage het proces van jongeren
bevorderen, maar ook via talentontwikkeling. En de
organisatie wil meer gesprekken tussen jongeren en
professionals regelen, zodat daadwerkelijk sámengewerkt wordt aan het verbeteren van het systeem,
zodat praktische problemen in de toekomst niet
meer in de weg staan. Dat gebeurde in 2019 in de
vorm van het CrimeFest, een bijeenkomst waar jongeren centraal staan met creatieve bijdragen in de vorm
van muziek, discussies, lezingen, kunst en experiences. De tweede versie staat op stapel, maar eerst
wachten tot Corona voorbij is. Wie mee wil doen
meldt zich via: www.theyoungones020.nl Daar is te
zien hoe kan worden gesteund en hoe een aanvraag
kan worden ingediend. Ook staat er welke plannen er
zijn.
Voor doorgeven toffe ideeën: mail naar
info@theyoungones020.nl
The Young Ones is opgericht door Fleur Souverein, Jorim
Tielbeek, Thimo van der Pol en Helena Oldenhof .

De Gedeco laat zich ook op de hoogte brengen van de gang
van zaken omtrent nieuwe wetten die aanstaande zijn en
waarvan niemand enig idee heeft hoe die in de praktijk gaan
werken.
Veel gedetineerden leggen ook hun vragen bij het Gedecolid
neer zodat die, soms met beperkte mogelijkheden, kan
helpen. Toch is het voor de jongens van de Gedeco af en toe
ook zo dat ze tegen een muur aanlopen.
Maar als ik naar het Gedecolid van mijn afdeling kijk, dan
werkt dat optimaal.

Paasontbijt

Op de zogeheten luwte-afdeling wordt er door de
Gedecoleden aan bijgedragen dat een ieder die zich op de
afdeling bevindt zich voldoende kan bewegen en op zijn eigen
manier zijn straf kan ondergaan. En bij bijzondere gelegenheden zoals de feestdagen, zorgen de Gedecoleden ervoor dat er
op de afdeling iets speciaals gebeurt zoals een kerstdiner of
een paasontbijt.
Ook organiseren ze in de gevangenis regelmatig sportevenementen zoals een voetbaltoernooi, schaaktoernooi, enzovoorts. Om gedetineerden hun vrije tijd op de afdeling leuk te
kunnen laten besteden, regelen zij dat er spelletjes zijn zoals
darten, speelkaarten, biljart en bordspelletjes.
En voor tekenaars, schilders, schrijvers en andere artistieke
mensen hebben zij een ruimte ingericht als crea-ruimte op de
afdeling. En sommige van de werken worden op de afdeling
tentoongesteld waardoor de afdeling een vrolijkere omgeving
wordt.
Ik hoop via deze weg dat ook deze gevangenen, die zich inzetten voor anderen, een menselijk gezicht te geven.

VERDWAALD?
Bonjo en haar lidorganisaties
helpen je weer op weg!
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Komende jaren enorme uitdagingen voor strafrechtketen

‘Alles verwachten van repressie is zinloos en weinig effectief’
Johan Bac

ieders goed recht, maar andere manieren van conflictoplossing zijn vaak sneller en effectiever. Dit soort
zaken kunnen beter behandeld worden door de wijkrechter of problem solving courts, waarmee in het buitenland en sinds kort ook in ons land goede ervaringen zijn opgedaan. Recht in de wijk dus.

Utrecht - Het strafrecht haalt vrijwel elke dag het nieuws en vrijwel iedereen
heeft er een mening over. Onlangs nog waren het de avondklokrellen. De daders
moesten keihard worden aangepakt, klonk het. Bij alle delicten die diepe wonden
slaan, die ons confronteren met kwaad, verdriet en onmacht, is er de roep om
hard aanpakken en streng straffen. Dat is begrijpelijk. En ook al dalen de criminaliteitscijfers en sloten veel gevangenissen het afgelopen decennium hun deuren,
de onvrede over de (on)veiligheid lijkt niet kleiner te worden. Het antwoord is
dan snel: meer strafrecht en zwaardere straffen.

I

k bespeur in de politiek, media en
samenleving vaak een overschatting
van de mogelijkheden van het strafrecht. Het achterliggende idee is dat
naarmate we strenger straffen de
hele samenleving veiliger wordt.
Alles verwachten van repressie is
echter zinloos en weinig effectief. Dat blijkt
al jaren consistent uit onderzoek en ervaringen in het buitenland. Het is een recept voor
frustratie, teleurstellingen en vervolgens een
roep om nog hardere maatregelen. En – dit

Onverschrokken recht

Zo ontstaan, ten derde, ook ruimte en aandacht voor
zaken waar meer tijd nodig is voor uitgebreid onderzoek, een goed geïnformeerd slachtoffer, en stevig
weerwerk van verdachte en advocaat. Dat moet sneller
en slimmer dan nu (denk aan de mogelijkheden om

dat het geloof in een repressieve aanpak en
de overschatting van het strafrecht niet
zomaar verdwijnt: (nog) strenger straffen,
(nog) harder aanpakken, ‘three strikes and
you’re out’, taakstrafverbod, kaalplukken,
enzovoorts. En passant wordt de vrijheid van
rechters, en andere strafrechtbeoefenaren,
om echt maatwerk te kunnen leveren ingeperkt. Het strafrecht op die manier inzetten
en belasten doet geen recht aan de essentie
ervan en kan leiden tot verder publiek onbegrip en onmacht bij professionals.

‘De kwaliteit van de uitvoering
bepaalt de geloofwaardigheid
van de overheid’

Wijkrechter

Voor alle duidelijkheid: met mijn jarenlange
werkervaring in het strafrecht ben ik de
laatste om de mogelijkheden ervan te onderschatten. Het strafrecht kent ongekende
opsporingsmiddelen en kan leiden tot lange
vrijheidsstraffen, hoge boetes, jarenlange
begeleiding en behandeling of ontneming
van criminele miljoenen. Deze diepingrijpende bevoegdheden, plus de bijbehorende
rechtsbescherming van verdachten om er
tegenin te gaan, zijn terecht in de wet opgenomen. Juist in een democratische rechtsstaat kunnen ze niet gemist worden. Maar: in
het juiste perspectief. Waarin de telkens
terugkerende wil tot strenger straffen de uitvoering ervan niet in de weg gaat zitten.
Om het strafrecht vanuit dat juiste perspecwordt vaak vergeten – het brengt agenten,
officieren, rechters, reclasseringswerkers en tief in te zetten, heb ik een aantal suggesties.
Erken ten eerste dat het strafrecht waarde in
advocaten in een frustrerende spagaat
zichzelf heeft, om gerechtigheid te brengen
tussen de torenhoge verwachtingen van de
in een individuele zaak. We hebben in
samenleving en de dagelijkse praktijk
waarin je ziet en ervaart dat de werkelijkheid Nederland uitstekende agenten, officieren,
advocaten, rechters, reclasseringswerkers, et
veel complexer is. Het is roeien met de
riemen die je hebt, terwijl de politiek eist dat cetera die ons vertrouwen waard zijn. Maak
ten tweede gebruik van wijkrechtspraak of
je grote maatschappelijke problemen snel
oplost. Ook als de echte oplossing buiten het mediation in zaken die de leefbaarheid van
een gezin, straat, of wijk raken en die vragen
strafrecht ligt.
om een snelle, laagdrempelige en praktische
Een korte blik op de verkiezingsprogramma’s van een aantal politieke partijen leerde oplossing. Aangifte doen van een misdrijf is

‘Ik bespeur in de politiek,
media en samenleving
vaak een overschatting
van de mogelijkheden
van het strafrecht’

Als vrijheid de
enige optie is

Mr. dr. Johan Bac
(Foto: Strafrechtketen.nl)

(Mr. dr. Johan Bac is directeur van Reclassering Nederland)

Net als zijn grootvader mr. Max Moszkowicz sr. verdedigt Yehudi Moszkowicz niet
de daad maar de mens achter de verdachte.
mr. Yehudi Moszkowicz werd tweemaal, in 2012 en 2014 door Crimesite Camilleri verkozen tot 3e beste
Nederlandse strafpleiter en weekblad Quote verkoos hem tot een van de 6 meest veelbelovende jonge
advocaten. Enkele spraakmakende zaken die door Yehudi Moszkowicz werden of worden behandeld zijn;

- de moord om levensverzekering,
- de moord op John Smidt te Axel,
- de moord op Haagse Rinus (Satudarah),
- de Utrechtse ontvoering,
- het Andes proces,

Tel: 030 212 0466 • www.moszkowicz-law.nl (ook pro deo)

delen van het proces online te doen), maar snelheid is
niet het meest dominante criterium. Recht op maat.
De zware, georganiseerde misdaad, die de samenleving ondermijnt, enorme financiële belangen heeft en
zorgt voor de gevaarlijke vermenging van onder- en
bovenwereld heeft, ten slotte, een gespecialiseerd
rechtsbedrijf nodig, waarin vrijgestelde rechters, officieren en advocaten in alle veiligheid en rust hun werk
kunnen doen. Waar een rechtsstatelijk correcte procedure heel goed samen kan gaan met zware straffen en
maatregelen tegen deze beroepscriminelen. Dat zou je
onverschrokken recht kunnen noemen. Tenslotte een
hartenkreet: de komende jaren zijn er enorme uitdagingen voor de strafrechtketen, zoals de aanpak van
ondermijnende criminaliteit, cybercrime en het wegwerken van grote voorraden, en waarschijnlijk de
invoer van een nieuw wetboek. Om ervoor te zorgen
dat onze agenten, officieren, rechters, reclasseringswerkers, advocaten de samenleving gepassioneerd en
effectief kunnen dienen, zou het helpen om dit perspectief van de uitvoering centraal te stellen. Om het
vertrouwen van de burgers in hun rechtsstaat te
behouden en te verstevigen. Of zoals oud-vicepresident van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, het
zei in zijn boek ‘Groter denken, kleiner doen’: ‘De kwaliteit van de uitvoering bepaalt de geloofwaardigheid
van de overheid.’

- de grootste cocaïnevangst in 2012,
- Future Life miljoenenfraude,
- onderzoek Limonadewesp (mensenhandel)
- ook stond hij leden van de Bruinsma groep bij etc.
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Actieonderzoek van Exodus met naasten van gedetineerden

Sociale omgeving gedetineerde verdient veel meer steun
Jaap Brandligt
Den Haag - Exodus Nederland is een belangrijke partij wat
betreft het werken met gedetineerden en ex-gedetineerden. De
vereniging wil graag dat het belang van het sociale netwerk bij
het voorkomen van recidive meer gewicht en invulling krijgt dan
tot nu toe het geval is. Dit belang wordt weliswaar in steeds
meer in teksten over beleid erkend, maar dat wat er moet gaan
gebeuren, komt nog onvoldoende van de grond. Het is, kort
samengevat, tijd voor ‘geen woorden maar daden’. Tegelijkertijd
snapt Exodus dat het complex is om zicht te krijgen op wat er
in dat netwerk gebeurt en hoe daar invloed op uit te oefenen is.
De mensen van Exodus besloten een actieonderzoek op te zetten
met naasten van gedetineerden. Het leverde een helder verslag
op. Reden genoeg om in deze coronatijd de auteurs Roselyne van
der Heul en Marloes Berings een aantal vragen voor te leggen.
Wat waren jullie motieven om aan dit project te
beginnen?
‘Enerzijds weten we op basis van ervaring en literatuur dat
mensen in kwetsbare posities het meest duurzaam gebaat zijn
bij stabiele informele steun uit hun eigen sociale omgeving.
Anderzijds hebben we te maken met een strafrechtsysteem dat
juist ondermijnend werkt voor deze vorm van steun. Dus het
thuisfront dat iemand straks na terugkomst zou kunnen
steunen in de resocialisatie verzwakt vaak zelf juist door de
detentie van het familielid. Dit brengt grote maatschappelijke
kosten met zich mee die momenteel deels worden gedragen
door de landelijke en lokale overheden via het inzetten van
professionele zorg vanuit de justitiebegroting en de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). En anderzijds

begeleiding van Exodus had ontvangen, en ook via een oproep
op ons platform achterblijvers na detentie.’
In de inleiding lees ik dat jullie instap in dit project van
binnenuit uit de gevangenissen is gekomen. Niet uit de
zorgen van de buitenwereld. Welke problemen hebben
jullie moeten overwinnen?
‘De signalen op basis waarvan we het project ontworpen
hebben, kwamen inderdaad grotendeels uit de contacten die
Exodusmedewerkers en -vrijwilligers in de afgelopen jaren
hadden met mensen in de PI’s. Maar ook via bijvoorbeeld het
‘ouders-, kinderen-, detentieprogramma en andere activiteiten gericht op naasten, bereikten ons vanuit die buitenwereld
signalen die het beeld vanuit detentie bevestigden en het
belang van het thema benadrukten. Problemen die wij met
gedetineerden en hun naasten moesten overwinnen varieerden van heel praktisch tot complex psychologisch. Bijvoorbeeld
het beperken van onzekerheid als gevolg van gebrekkige informatievoorziening, maar ook het beperken van financiële problemen die het gevolg kunnen zijn van detentie. Maar ook
ingewikkelder vraagstukken als het behoud van contact
tussen gedetineerde vader en kinderen en het voorkomen dat
een zoon hetzelfde verkeerde pad op ging als vader. In de
(online beschikbare) publicatie zijn de details na te lezen en
daaruit blijkt ook de grote variatie in vraagstukken.’

Na de detentieperiode gaat het vrijwel
altijd om het herstellen of verwerven
van stabiliteit en perspectief

hebben laten zien waarop dit vorm kan krijgen. Het langere
antwoord is dat het, zeker wanneer het langdurige processen
betreft, vaak gaat om het beter in positie brengen van
bestaande hulpverleningsmogelijkheden voor de betrokken
thuisfronten, inclusief vrijwilligersorganisaties. Er is in
theorie vaak van alles beschikbaar maar dit aanbod is ondoorzichtig en moeilijk toegankelijk voor de mensen op wie het
gericht is. Ook is de brug naar de wereld achter de PI-muren

Jullie willen van de gedetineerden naar het bredere familiesysteem. Dat lijkt te doen zolang de gedetineerde
binnen zit. Maar hoe gaat het eenmaal buiten? Wat kan
ik waar lezen over deze belangrijke zaak bij terugkeer in
de samenleving?

‘Twee van de zes beschreven casussen gaan juist ook over de
periode na detentie. Het is bovendien bij uitstek de fase waar
Tijd voor :
de ervaring van Exodus ligt. We zouden een apart boek kunnen
‘geen woorden maar daden’
schrijven over het belang van (en casuïstiek over) de rol van
het familiesysteem in de resocialisatie. Op zichzelf is het overigens, ook voor reguliere hulporganisaties, juist wanneer de
muren van PI wegvallen, weer gemakkelijker om het familiesysteem als geheel te benaderen. Die muren werpen namelijk
worden de kosten afgeschoven op het mede door detentie verzwakte sociale netwerk. Met het project Krachtig Thuis wilden allerlei praktische en psychologische obstakels op voor de
we aandacht vragen voor deze situatie maar vooral ook bijdra- meer algemene hulpverlening. Na de detentieperiode gaat het
vrijwel altijd om het herstellen of verwerven van stabiliteit en
gen aan oplossingen die het behouden en vergroten van de
perspectief. Hoe meer naasten bij kunnen dragen aan deze
kracht van het informele sociale netwerk centraal stellen.’
factoren voor de ex-gedetineerde, hoe aantrekkelijker voor de
We weten al heel lang dat achterblijvers een moeilijk te
samenleving als geheel. Maar het is van groot belang om
bereiken groep vormen. Hoe hebben jullie hen bereikt?
daarbij ook altijd de belangen van de naasten in het oog te
‘Dat was bij iedereen verschillend. De verwachting was dat we houden en hen niet te reduceren tot een middel in de resocialide meeste thuisfronten zouden bereiken via hun gedetineerde satie aan hun ex-gedetineerde familielid. Zij hebben immers
ook individueel recht op goede ondersteuning wanneer dat
gezinsleden en de met hen werkzame professionals in de
Penitentiaire Inrichtingen (PI’s), zoals casemanages en geeste- nodig is en ook wanneer de belangen van naaste en ex-gedetilijk verzorgers. In de praktijk was dit in circa twee derde van de neerde niet hetzelfde zijn.’
gevallen inderdaad de route die ons in contact bracht met de
Veel vragen van de achterblijvers gaan over praktische
bedoelde naasten. Maar de praktijk was ook diverser dan we
zaken. Dat herken ik. Maar hoe krijg je echt greep op al die
van tevoren hadden bedacht. Het bereiken van achterblijvers
praktische zaken, vooral als iemand langer in detentie zit
verliep bijvoorbeeld ook via een toevallige ontmoeting tussen
en de sociale context vaak afzwakt?
een achterblijver en een vrijwilliger, via een medewerker van
een wijkteam die zich zorgen maakte over een betrokken min- ‘Het korte antwoord is dat dit steeds maatwerk is en dat we in
de casuïstiek van het project allerlei verschillende manieren
derjarig gezinslid, via een familielid dat eerder zelf
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vaak lastig te slaan voor reguliere instanties terwijl die
samenhang met de gedetineerde naaste vaak wel een grote rol
speelt. Daar zijn handvatten voor te geven maar dat vraagt
ook weer nauwe samenwerking met de betreffende thuisfronten, de aangewezen hulporganisaties en de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI).’
Jullie noemen ook als resultaat het herstellen van verstoorde gezinsrelaties. Dat prikkelt mij. Hoe en hoe
duurzaam?
‘Hoe duurzaam dit herstel is kunnen we pas over een aantal
jaren vertellen, maar de ervaring leert dat dergelijk relationeel
herstel zeer langdurig kan zijn wanneer het op maat wordt
gebouwd op basis van meerzijdige partijdigheid en de persoonlijke krachten van betrokkenen.’
Wat is er nodig om verder te komen? Wat moet justitie
doen, wat de gemeenten en wat kunnen de vrijwilligersorganisaties bijdragen?
VERVOLG OP PAGINA 13
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Onbekende dames boden zomaar stapeltje kaarten aan

Blij verrast met onverwacht fleurige kaart
Dini van het Noorden
De eerste maanden van dit jaar
stonden helemaal in het teken van de
coronamaatregelingen. En daar werd
flink over geklaagd. In die tijd raakte
ik op een van mijn dagelijkse wandelingen in gesprek met een echtpaar op
leeftijd dat ook aan de wandel was.
Vooral de man had moeite met de
coronamaatregelen, zo bleek al snel.
En hij gaf bijna iedereen de schuld
van de toestand: de regering, het
beleid, de maatschappij, zelfs virologen en andere deskundigen kregen
de wind van voren. ‘Nederland is op
slot,’ brieste hij. ‘We zitten in een
gevangenis!’ Zijn vrouw zei: ‘Praat nu
geen nonsens. Wij kunnen nog lekker
aan de wandel. En naar een paar
winkels, als dat nodig is. Dat kunnen
ze in een gevangenis echt niet, hoor.’
Dat had ze beter niet kunnen
zeggen. Want toen kwam er een
betoog over gevangenissen als viersterrenhotels, en over de naar zijn
mening veel te lichte straffen in
ons land. ‘Ja hoor,’ zei zijn vrouw
terwijl ze hem bij zijn elleboog
greep. ‘Dat weten we nu wel. Wees
jij nu maar eens blij met wat je
hebt. Er is nog zoveel wat wij
kunnen doen. En je bent gezond!’
‘En niet in de gevangenis,’ kon ik
niet nalaten toe te voegen.
‘Precies,’ zei zijn vrouw. ‘Je hebt
niets te klagen, dus nu ophouden
met dat gezeur.’ Ze groette mij, zei
nog vergoelijkend dat haar man
nu eenmaal een mopperkont was,
en daar gingen ze. Arm in arm. De
man nog steeds mopperend. Maar
zijn vrouw reageerde niet meer, ze
was inmiddels blijkbaar doof voor
zijn geklaag.

Er werd dus veel geklaagd in die
eerste maanden van dit jaar. Maar
toch was het niet alleen maar
kommer en kwel. Er waren ook
positieve gebeurtenissen.
Bijvoorbeeld door het kaartenproject in onze Penitentiaire
Inrichting. Dat begon dit jaar met
een probleem, dat weer wel. Want
de kringloopwinkels waren dicht.
Die zijn niet essentieel. Maar wel
voor mij, want in kringloopwinkels koop ik vaak de kaarten voor
het kaartenproject. Met zorg zoek
ik dan kaarten uit voor gedetineerden die graag een kaartje naar een
dierbare of hun kinderen willen
sturen. Maar nu waren die kringloopwinkels gesloten, en moest ik
andere wegen vinden om aan
kaarten te komen. Voor een zacht
prijsje, dat ook. Want hoewel ik de
kosten mag declareren bij onze
vrijwilligersvereniging, wil ik geen
dikke rekeningen sturen. Maar
waar haal je goedkope nieuwe
kaarten vandaan als de kringloopwinkels dicht zijn? Een paar keer
kocht ik een aantal kaarten op
Marktplaats. Maar het nadeel van
Marktplaats is dat de kaarten niet
altijd goed zichtbaar zijn op de bij
de advertentie geplaatste foto’s. Je
kunt dan niet specifiek zoeken
naar een kaart voor bijvoorbeeld
een tienerzoon, of naar een mooie
bloemenkaart voor oma. De eerste
kaarten die ik op Marktplaats
bestelde waren mooi en bijzonder,
maar voornamelijk bestemd voor
kinderen. De tweede bestelling
leek beter, maar voldeed toch niet
helemaal aan mijn vraag.
Bloemenkaarten, díe wilde ik
graag bestellen. Want ik wist dat

VERVOLG VAN PAGINA 12
We hebben het in onze rapportage onder andere over het antwoord op de vraag waar de verantwoordelijkheid voor en de
financiering van de benodigde hulp aan thuisfronten thuis
hoort. De vraag stellen is logisch, deze beantwoorden is helaas
niet aan ons alleen. Dat komt doordat het een grotendeels
politiek antwoord is dat ook nog eens over centen gaat. In de
praktijk wordt nu het grootste deel van de kosten afgewenteld
op de thuisfronten zelf, en deels ook op gemeentelijke middelen zoals de WMO. Terwijl volgens ons een deel van de

gedetineerden graag bloemenkaarten versturen. De meeste
moeders en geliefden zijn blij met
bloemen, ook op een kaart. Ach,
wat was het toch jammer dat er
geen enkele kringloopwinkel open
was.

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

En ineens waren er
drie gulle geefsters

financiële verantwoordelijkheid ook hoort te liggen bij het rijk
die als ontwerper en uitvoerder van het detentiesysteem bijdraagt aan de problemen van thuisfronten voor zover deze
door de detentie ontstaan of worden verergerd. Dit is een
complex vraagstuk. De vraag ‘wat kan justitie doen’ kan ook
praktisch en simpel beantwoord worden in kleine stapjes,
bijvoorbeeld: investeer in goede en transparante informatie
voor communicatie en betere bezoek- en contactmogelijkheden voor naasten. Zodat de rest van de samenleving minder
energie, tijd en geld kwijt is aan het oplossen van stress en
problemen die voortkomen uit wat er op dit gebied nu

Zit uw ISD-maatregel muurvast?
Vraag nu snel een rechtbanktoetsing aan door mr drs F.G.J. Staals,
strafrecht advocaat & gedragswetenschapper te Amsterdam
Mobiel nummer: 06.10913855

ontvangt, daarmee blij verrast. Dat
die onbekende dames mij zomaar
een stapeltje kaarten aanboden,
deed me goed. Ik kende ze niet
eens, en zij kenden elkaar ook niet.
De een kwam op haar scootmobiel
een aantal kaarten bij me thuisbrengen. De ander stuurde ze per
post, en nee, ik mocht beslist niet
Onbekende dames
En ineens waren er drie gulle geefs- de porto daarvoor betalen. Bij de
derde mevrouw heb ik de kaarten
ters die via via hoorden dat ik
mooie wenskaarten zocht voor een thuis opgehaald, en kreeg ik voor
het goede doel meer kaarten mee
goed doel. En dat doel, kaartjes
dan ik had verwacht. Ik vond het
voor gedetineerden om naar hun
dierbaren te kunnen sturen, sprak fantastisch. Niet alleen omdat er
hen zeer aan. Vooral om de achter- nu weer leuke kaarten beschikbaar
waren voor de gedetineerden.
liggende gedachte dat een kaartje
Maar ook om het hartverwarmend
niet alleen zomaar een kaartje is.
gebaar van deze vrouwen. Zij
Maar dat het vooral gaat om
contact met thuis en de buitenwe- wilden graag de kaarten schenken,
omdat ze het doel van hun gift zo
reld. Natuurlijk kan contact ook
goed vonden. En het belang ervan
via de telefoon en beeldbellen.
Maar daarnaast is vrijwel iedereen zo groot.
die onverwacht een fleurige kaart
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aantoonbaar nog ontbreekt. Er vinden gelukkig ook bij DJI al
goede en belangrijke initiatieven plaats op dit gebied.
Gedurende de looptijd van ons project hebben we bijvoorbeeld
de online informatieverstrekking aan naasten al zien verbeteren maar dit kan nog zoveel beter. We hopen dan ook dat we de
benodigde verbeterslagen in een volgend stadium samen met
naasten, met justitie en andere relevante partijen (zoals mogelijk ook Bonjo) mogen gaan vormgeven.
(De publicatie Krachtig Thuis is verkrijgbaar bij Exodus en ook
online te vinden op: www.exodus.nl/regios/zuid-holland)
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68 procent gaat weer in de fout

Deskundigen: ‘Geen tijd voor gerichte zorg voor
verstandelijk beperkte jongeren’
Jaap Brandligt

en 19 strafzaken. Deze delicten worden – in
vergelijking met 2009 – ernstiger van aard,
zoals diefstal door inbraak, diefstal met
geweld, mishandeling, wapenbezit en wapenhandel. De meest opgelegde sanctie is
gevangenisstraf.

Amsterdam - Marigo Teeuwen heeft samen met drie andere onderzoekers van
het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
onderzoek gedaan naar de levensloop van licht verstandelijk beperkten (LVB) in
het strafrecht en in de zorg. De onderzoekers vonden dat twee derde van verdachten met een licht verstandelijke beperking weer in de fout ging. We weten
dat een behoorlijk aantal gedetineerden tot de groep LVB’ers behoort. Dus werd Wat de zorg en hulpverlening betreft: In de
het tijd om met Marigo Teeuwen te praten over wat ze hebben gevonden. Om loop van de jaren zijn veel instanties betrokcorona-technische redenen hebben haar schriftelijke vragen voorgelegd.
ken geweest bij de (jong)volwassene, maar
De studie die u en uw collega’s hebben
gedaan hebben, heet in het eindrapport
‘Levenslange obstakels’. Wat was de
reden voor deze titel?
Marigo Teeuwen: ‘Uit een eerder onderzoek
Verraderlijk Gewoon (2012) bleek dat de 120
licht verstandelijk beperkte jongeren in 2009
met multiproblematiek kampten. In dat jaar
rondden zij een jeugdreclasseringsmaatregel
bij de William Schrikker Groep af van minimaal anderhalf jaar. Wij vroegen ons af hoe
het daarna met hen zou gaan. Zo’n tien jaar
later, tijdens hun volwassenheid, blijkt dat het
merendeel van hen nog steeds worstelt met
multiproblematiek. Vandaar Levenslange
Obstakels (2020).’
De studie gaat over licht verstandelijke
beperkten. Over welke jongens en meisjes
hebben we het dan?
Teeuwen: ‘De onderzoeksgroep bestaat uit 109
jongens en 11 meisjes, representatief voor de
populatie LVB-jongeren in het strafrecht. Voor
het grootste deel van de groep was het strafrecht een eerste aanzet om hulp op gang te
krijgen. De etniciteit van de onderzoeksgroep
is heel gevarieerd. Samengevat heeft 47
procent een – volgens de definitie van CBS
– Nederlandse achtergrond en 53 procent een
niet-westerse achtergrond.’
Is het mij terecht opgevallen dat er veel
meer jongens zijn met een LVB die in het
criminele circuit komen? Welke verklaring
is daarvoor?
Marigo Teeuwen: ‘Zelf ben ik geen criminoloog
maar socioloog waarbij mijn aandacht vooral
uitgaat naar de wisselwerking tussen maatschappelijke veranderingen èn het strafrecht.
Voor mij is het daarom lastig deze vraag zorgvuldig te beantwoorden. Wel is algemeen
bekend dat het plegen van delicten nog steeds

vooral een mannenaangelegenheid is.
Jeugdcriminaliteit is eveneens vooral een
jongensaangelegenheid hetgeen vooral te
maken heeft met nature/nurture (aanleg/
opvoeding) verschillen oftewel met biologische- en sociale factoren. Ondanks het feit dat
het aandeel van meisjes in jeugdcriminaliteit
marginaler is, kunnen we algemeen wel constateren dat het aandeel van meisjes in de
jeugdcriminaliteit langzaam stijgt.’
U zoekt in het onderzoek naar een antwoord op drie vragen. De invloed van de
jeugdreclasseringsmaatregel op de levensloop, het recidivegehalte en de rol van zorg
en hulpverlening na de justitiële contacten. Wat zijn daarop uw antwoorden?
Teeuwen: ‘Er is een groep die na de jeugdreclasseringsmaatregel niet meer in aanraking
komt met het strafrecht. De jeugdreclasseringsmaatregel heeft deze jongeren geholpen
door bijvoorbeeld meer inzicht te krijgen in
hun problematiek en hiermee motivatie
gegeven voor verandering. Maar we zien ook
dat een strafblad een struikelblok kan zijn
voor re-integratie. Jongeren werden bijvoorbeeld van school gestuurd en/of betekende een
strafblad het niet verkrijgen van een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), geen stageplek of geen baantje. Risico hiervan is dat ze
geen binding maken met de samenleving, op
straat gaan zwerven en zodoende in contact
komen met kwaadwillende ‘vrienden’.
Wat de recidive betreft: Tijdens het jeugdreclassering- begeleidingstraject (tussen 20072009) recidiveerde ruim de helft (52 procent).
In de follow-up studie blijkt dat twee jaar na
afronding van die jeugdreclasseringsmaatregel volgens de justitiële documentatie ongeveer 45 procent heeft gerecidiveerd. In 2018
loopt dit percentage op tot uiteindelijk 68
procent, met een recidive range van tussen 1

die inzet leverde lang niet altijd de gewenste
resultaten op. Vaak is er ook een gebrekkige
overgang van 18- naar 18+, van jeugd- naar
volwassenreclassering. Maar het lijkt er hier
ook op dat LVB-kenmerken als weinig zelfinzicht en zelfbepalend gedrag (‘ik kan het zelf
wel’) eveneens parten spelen. Daarnaast is
een justitiële titel of een verslaving vaak een
contra-indicatie voor bijvoorbeeld begeleid
wonen. Zorg- en hulpverlening kan ook onderbroken worden door detentie, voorlopige
hechtenis en verhuizingen. Een overkoepelend
thema is het al dan niet – voldoende – (h)
erkennen van de licht verstandelijke beperking inclusief de impact hiervan voor een adequate bejegening. Continuïteit van zorg- en
hulpverlening zegt nog niet veel over de kwaliteit noch over de invloed hiervan op de
levensloop.’

‘Het hoge percentage
recidive is inderdaad
zorgwekkend’

zoals die de laatste decennia hebben plaatsgevonden. In het boek Verraderlijk Gewoon heb
ik dit wel een giftige cocktail genoemd. Ik vind
dat we op zoek moeten naar alternatieve
oplossingen voor het strafrecht. De laatste
tien jaar zijn er zeker ook positieve ontwikkelingen zoals kennisoverdracht aan professionals over LVB-jongeren in het strafrecht. Het
onderwerp staat sinds 2015 ook op de agenda
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Ook is er meer kennisontwikkeling over evidance based hulpverlening. Dus niet ‘het zij zo’
maar verder zoeken naar perspectieven.’
Het zijn de bekende indicatoren werk, relaties, wonen, schulden die een fors deel van
het leven van LVB’ers bepalen. Dat lijken
me vooral maatschappelijke factoren.
Welk maatschappelijk perspectief is ere
voor deze groep?
Teeuwen: ‘Uit de eindevaluatie van de participatiewet blijkt dat vooral voor mensen met
een verstandelijke beperking de baankansen
zijn gedaald en dat zij meer afhankelijk zijn
geworden van een uitkering (Sociaal Cultureel
Planbureau, SCP, 2019). Tevens schat het SCP
(2019) in een ander rapport in dat het aantal
jongeren (Intelligentie Quotiënt 70-85) dat
niet sociaal redzaam is op 37 procent (met als
onder- en bovengrens 25 procent en 56
procent). Al met al laten de onderzoeksresultaten een disbalans zien tussen de opdracht
vanuit de overheid om te participeren in de
maatschappij, de door de verstandelijk
beperkte mensen gewenste autonomie, en wat
zij feitelijk kunnen. Het is een onderwerp
waarvoor de politiek zich meer hard zou
moeten maken in plaats van de vele bezuinigingen die vooral deze groep hebben
getroffen.’

In de samenvatting staat dat 68 procent
recidiveert, een zorgwekkend percentage
dat weer in de fout gaat. Is dit onontkomelijk gezien de aard van de doelgroep – dus
een reden om te zeggen het zij zo, of zijn er
perspectieven?

U onderscheidt vier typen levenslopen:
relatief positief, hoopvol, schrijnend, hardnekkig problematisch. Wat leidt ertoe dat
er hoop is voor LVB’ers en wat brengt ze
onontkomelijk in de problemen? Kunnen
we met een vrolijke blik op transformatie
van problematisch naar positief kijken?
Wat moeten we dan doen?

Marigo Teeuwen: ‘Het hoge percentage recidive is inderdaad zorgwekkend. Het is een
samenspel van zowel LVB-kenmerken in combinatie met veranderingen in de samenleving,
in de zorg, èn veranderingen in het strafrecht

Marigo Teeuwen: ‘Hier valt veel over te zeggen.
De grote ommekeer voor licht verstandelijk
beperkte mensen in de samenleving is ontstaan in de jaren zestig. Vanaf de tijd van de
Dennendal-affaire begin jaren zeventig toen
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licht verstandelijk beperkten niet meer als
patiënt werden gezien, maar als normale
mensen die gewoon in de samenleving kunnen
wonen. Ideologisch een mooie gedachte maar
de praktijk bleek weerbarstiger. Tegelijkertijd
ontstond in die tijd immers ook de individualisering, met eigen verantwoordelijkheid voor
zelfontplooiing. Later kwam hier nog de vraaggestuurde zorg bij èn het efficiëntie denken. Al
met al brengt dit gelijkheidsideaal bijzonder
lastige issues met zich mee voor minder
begaafde mensen in onze samenleving. Met
een stevig vangnet valt er voor hen wel veel in
goede banen te leiden. Punt is wel dat veel
ouders van verstandelijk beperkten zelf ook
verstandelijk beperkt zijn. Het is een groep die
over het algemeen een klein netwerk heeft en
die niet voor zichzelf opkomt. Zij missen de

‘Het aantal
voorgeschreven
contacturen per jongere
maakt het bijna schier
onmogelijk de
hoeveelheid
problematiek bij
deze jongeren
vlot te trekken’
copingmechanismen om hun leven zelfstandig
vorm te geven waardoor zij vaak levenslang en
levensbreed ondersteuning behoeven.
Copingmechanismen zijn manieren die
mensen gebruiken om te kunnen dealen met
moeilijke en/of traumatische momenten in het
leven.’
Wat zijn de mogelijkheden van de
jeugdreclassering?
Teeuwen: ‘De jeugdreclassering spant zich in
om deze jongeren op het goed spoor te krijgen.
Het aantal voorgeschreven contacturen per
jongere maakt het voor hen bijna schier onmogelijk de hoeveelheid problematiek bij deze
jongeren vlot te trekken. Er zou meer geld
moeten komen voor goede diagnostiek op
jongere leeftijd: wat zijn de sterke kanten en
waar heeft de jongere meer ondersteuning
nodig. Ondanks alle inzet ben ik niet al te
optimistisch.’
De kwestie van het strafrecht. Liever niet de
bajes in, begrijp ik. Maar wel vergelden?
Hoe ziet u dat voor u?

‘Geen tijd voor gerichte zorg voor verstandelijk beperkte jongeren’
delicten plegen maar het hoge percentage
recidive, in combinatie met het geleidelijk aan
ontstaan van multiproblematiek nodigt uit tot
de overweging om na te denken over mogelijke
alternatieven. De vele bezuinigingen van de
laatste decennia op de jeugdzorg, de sociale
werkplaatsen en de resocialisatie, in samenhang met het meer instrumentele – maar ook
punitiever (afstraffen) - geworden karakter van
het strafrecht, lijken deze groep uiteindelijk
niet in de juiste richting te wijzen. Vaak zijn we
(te) laat met het geven van een adequate
ondersteuning.’

Een nieuw begin
Het leven bestaat altijd uit vallen en opstaan
Daar moest ik jaren mee dealen, voordat het goed kon gaan
Ik heb dingen gezien die ik nooit had mogen beleven

U aanbevelingen zijn behoorlijk technisch/
bureaucratisch. Wat maakt dat u verwacht
dat dergelijke maatregelen echt gaan
helpen?
Marigo Teeuwen: ‘Onze onderzoeksresultaten
laten zien dat we met ons huidige systeem veel
kostbare tijd verliezen, licht verstandelijk
beperkte jongeren en LVB-jongvolwassenen
krijgen niet tijdig gerichte zorg.
Organisatorische oorzaken als informatieoverdracht van jeugd-naar volwassenreclassering,
evenals van de ene hulp-/zorgverlener naar de
andere zijn hier mede debet aan. Zo’n vijftien
jaar geleden was er nog geen aandacht voor,
uiteindelijk bleek dit een onderschatting van
de grootte van de populatie problematiek te
zijn. Ik ben hoopvol dat er genoeg op gang
komt om deze doelgroep te ondersteunen.
(Marigo Teeuwen, Mieke Bruggeman, Merel
Dirkse, Marijke Malsch, Levenslange
Obstakels, een levensloopstudie naar licht
verstandelijk beperkten in het strafrecht en in
de zorg. NSCR Amsterdam 2020)

En die ik als beeld niemand als beeld ooit zou willen geven
Achteraf heb ik dit leven veel aan mijzelf te danken
Eb daarom heb ik voor de toekomst vele jaren moeten bijtanken
En zeker als je alles alleen moet doen in dit leven
Dan zijn de normen en waarden niet vanzelf gekregen
Ik ben nu aan het punt gekomen om er nog iets van te maken
Want door mijn leeftijd gaat het steeds meer van binnen kraken
En ik zal die tijd met beide handen aan gaan pakken
Daarom zal ik doorgaan voor mezelf en de moed niet laten zakken
Door deze ISD maatregel wil er nog iets van maken
zodat ik niet weet hoeveel schouderklopjes ik mezelf vaak heb gegeven
Ik zal er hard voor gaan werken om mezelf te gaan onderwijzen zodat ik

Teeuwen: ‘Uiteraard mag niemand vrijelijk

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

Strafrechtspecialisten
die altijd voor u
klaar staan

www.kennemeradvocaten.nl

PARTNERS IN CRIME

Kate Lans
06 81 89 81 99

lans@kennemeradvoacaten.nl

Louke Korfker
06 82 94 46 76

korfker@kennemeradvoacaten.nl

dit ook aan mezelf en de maatschappij kan BEWIJZEN
J.B.
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Geen bewijsbare zaak, dus Hoge Raad slaat belangrijke piketpaal
gewoon schadevergoeding Van de redactie
Amsterdam - Als het Openbaar Ministerie onvoldoende heeft aangetoond
dat er sprake is van een bewijsbare zaak, heeft de verdachte gewoon recht
op vergoeding van de geleden schade. Dat heeft de rechtbank Amsterdam
bepaald in een beschikking in de nasleep van een strafzaak tegen een
drugsverdachte.
De verdachte werd op 30 april 2015 aangehouden en vastgezet op
verdenking van medeplegen van drugshandel. Een dag later werd hij
vrijgelaten. Bijna vier jaar later, op 22 februari 2019, heeft de officier van
justitie de strafzaak onvoorwaardelijk geseponeerd en dat per brief van
aan de verdachte meegedeeld.
De zaak was volgens het Openbaar Ministerie (OM) bewijsbaar, maar de
officier vond het niet meer opportuun om deze zaak nog te vervolgen.
De verdachte is door het sepot op een redelijke wijze bejegend, aldus
het OM, waardoor het niet meer billijk is om een schadevergoeding aan
de verdachte te verstrekken.
De advocaat van de verdachte voerde echter aan dat de rechter-commissaris in deze zaak de vordering tot inbewaringstelling heeft afgewezen en dat er daarna niets meer aan het dossier is toegevoegd.
Bovendien, vindt de raadsvrouw, ontkent de verdachte en bevat het
dossier te weinig aanknopingspunten om vast te kunnen stellen dat er
sprake is van medeplegen van drugshandel. Kortom: er is volgens de
verdediging geen sprake van een bewijsbare zaak. Omdat de advocatenkosten van € 1358,40 euro zijn gemaakt vanwege de vervolging is
vergoeding redelijk en billijk, aldus de advocaat.

Onjuiste maatstaf

De rechtbank kiest partij voor de verdachte. De rechtbank stelt dat het
Openbaar Ministerie een onjuiste maatstaf hanteert door te redeneren
dat er geen schadevergoeding hoeft te worden toegekend, omdat
sprake is van een bewijsbare zaak. ‘Hoewel het dossier belastende
omstandigheden bevat, is de rechtbank van oordeel dat niet geconcludeerd kan worden dat de kosten van rechtsbijstand gedurende de
detentie daarom voor risico van verzoeker dienen te blijven,’ schrijft de
rechtbank. ‘Dit geldt te meer nu verzoeker de bevindingen van de
politie betwist.’ De verdachte krijgt de € 1358,40 euro daarom vergoed.
(Bron: mr-online)

Den Haag - De civiele kamer van de
Hoge Raad heeft eind vorig jaar een
belangrijke piketpaal geslagen met
betrekking tot de heroverweging
van levenslange gevangenisstraffen.
Het betreft een cassatieberoep waar
de vraag aan de orde was in welke
mate de civiele rechter mag toetsen
welke ruimte de staat heeft om bij
een beslissing op een gratieverzoek
van het advies van het gerecht dat
de levenslange gevangenisstraf heeft
opgelegd, af te wijken.
De Hoge Raad kiest een andere
route dan het hof eerder deed. Het
hof vond dat de burgerlijke rechter
dan wel kan beoordelen of een
negatieve beslissing onrechtmatig
is, maar dat de burgerlijke rechter
zich daarbij terughoudend moet
opstellen. Het hof vindt dat aan de
staat de inhoud van een gratiebeslissing niet kan worden voorgeschreven. Volgens de Hoge Raad
echter gaat het in de kern om de
vraag of de onverkorte tenuitvoerlegging van de door de rechter
opgelegde levenslange gevangenisstraf in overeenstemming is met
de eisen van rechtvaardigheid,
humaniteit en doelmatigheid. Bij
de beantwoording van die vraag is
het advies van het gerecht dat de
straf heeft opgelegd in beginsel
leidend bij het nemen van de
beslissing omtrent gratieverlening. Daarvan kan de minister
alleen op grond van bijzondere

Hoge Raad. (Foto Paul Grijpma)
omstandigheden afwijken, zeker
als die afwijking voor de veroordeelde ongunstig is. Daarbij geldt
voor de minister een motiveringsplicht waarbij de redenen voor het
afwijken van dat advies moeten
worden opgegeven. En als de burgerlijke rechter tot het oordeel
komt dat de opgegeven redenen de
afwijzende beslissing niet kunnen
dragen, kan de rechter de staat veroordelen tot het nemen van een
nieuwe beslissing op het gratieverzoek. Een daar op volgende afwijzing mag niet uitsluitend worden

gebaseerd op dezelfde redenen als
waarop de bestreden gratiebeslissing berust. Ten overvloede voegt
de Hoge Raad daaraan toe dat als
op enig moment blijkt dat een
levenslange gevangenisstraf in de
praktijk nooit wordt verkort, een
schending van art. 3 van het
Europese Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM) weer in zicht
komt en de burgerlijke rechter, op
een daartoe strekkende vordering,
de verdere tenuitvoerlegging van
een levenslange gevangenisstraf
kan verbieden.

BENOEMINGEN

Nieuwe justitiebazen voor de Caraïben
Van de redactie
Willemstad (Curaçao) - Mr. A.C. (Ton) Maan wordt de nieuwe
procureur-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) van
Curaçao, van Sint-Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (BES). De Rijksministerraad heeft op voordracht van
minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede
namens zijn ambtgenoten van Curaçao en Sint-Maarten,
besloten hem voor te dragen voor benoeming per 1 april
2021.
Maan (1959) werkt sinds 1989 voor het Openbaar Ministerie
in Nederland en hij was tussen 2015 en 2018 Hoofdofficier
van Justitie van het parket Sint-Maarten. Op dit moment is
hij werkzaam voor het Functioneel Parket in Amsterdam en

Arnold is op dit moment raadsheer bij het Hof Amsterdam
(sector civiel).
Mevrouw Marian Veneberg (1961) is per 1 april 2021 hoofd
daarvoor was hij van 2018 tot in 2020 als senior Officier van
officier bij het parket in eerste aanleg van Bonaire, Sint
Justitie teamleider in de aanpak van ondermijnende crimiEustatius en Saba (BES) van het Openbaar Ministerie. Zij
naliteit bij het Arrondissementsparket Amsterdam. Maan
werkt sinds 1 augustus 2020 al als officier van justitie bij het
volgt dit jaar per 1 april de heer mr. R.T. (Roger) Bos op van
wie de termijn als procureur-generaal van Curaçao, van Sint- parket en is daar ook waarnemend hoofdofficier. Ze volgt als
hoofdofficier van justitie voor de BES mr. B. ter Steege op, die
Maarten en van de BES-eilanden is verlopen na een periode
per 1 september 2020 is benoemd tot procureur-generaal bij
van herbenoeming.
het Openbaar Ministerie van Aruba.
De Rijksministerraad heeft besloten mevrouw mr. A.S.
Mevrouw Veneberg werkte eerder - tussen 1 april 1991 en 1
Arnold voor te dragen als lid van het Gemeenschappelijk
augustus 2020 - onder meer als advocaat-generaal bij het
Hof van Justitie. De voordracht is gedaan door minister
ressortsparket Den Haag en als officier van justitie bij de
Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De benoeming parketten Assen, Leeuwarden, Haarlem, Den Haag, MiddenNederland en Oost-Nederland.
is ingegaan op 1 maart 2021.
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Promoveren op ongeoorloofd gedrag van politiemensen

Robin van Halderen: ‘Politieorganisatie kampt steevast
met tekorten, het strafrechtsysteem is ernstig belast’
Jaap Brandligt
Breda - Veel mensen die gedetineerd raken, komen als ze opgepakt
worden in aanraking met de politie.
Eigenlijk iedereen. Dus is het boeiend
om een onderzoek te lezen dat gaat
over fouten die de politie maakt: in
vakjargon noemden ze dat: ‘taakgerelateerd ongeoorloofd handelen’
(TOH). Dus niet zomaar, maar bij het
uitvoeren van het werk. Robin van
Halderen, onderzoeker aan de Avans
Hogeschool in Breda, promoveerde
erop. Reden om contact met hem te
zoeken en hem te bevragen hoe dat
zit met dat taakgerelateerde ongeoorloofde handelen. Door corona
gedwongen legden we hem bij wijze
van alternatief interview een aantal
vragen voor.

pakken, en bijvoorbeeld ook psychiatrische problematiek. De organisatie kampt steevast met tekorten, het
strafrechtsysteem is ernstig belast,
en de hoeveelheid regels en procedures is aanzienlijk. De verwachtingen
vanuit de samenleving zijn hoog: de
politie moet direct en effectief optreden. Sinds de vorming van de
Nationale Politie benadrukt de
politie het belang van het bieden van
ruimte en vertrouwen aan medewerkers. Agenten worden aangemoedigd om te handelen naar eigen
deskundigheid en verantwoording
wordt achteraf afgelegd. Het is in dit
spanningsvolle geheel dat ongeoorloofd handelen zich voordoet.’

en als dat inderdaad zo is, wat is
er dan een te doen? Welke remedies ziet u?

Robin van Halderen: ‘Ik vermoed dat
het voorbeeld dat je geeft meer gaat
over het handelen van de recherche
in opsporingsonderzoeken. Mijn
onderzoek was vooral gericht op de
basispolitiezorg, de politiemannen
en -vrouwen op straat. Over de
recherche kan ik op basis van mijn
onderzoek dan ook weinig zeggen.
Het blijkt dat TOH verweven is met
voor politieagenten alledaagse
werkzaamheden (verkeerscontroles,
inbeslagnames, aanhoudingen, etc.)
en het lijkt een betrekkelijk algemeen voorkomend verschijnsel te
zijn. Het gaat daarbij niet altijd om
hele ernstige overtredingen.
Agenten hebben een individuele
verantwoordelijkheid en zouden
Wat moeten we precies onder TOH
zich bewust moeten zijn van de
verstaan?
waarden van de Nederlandse rechtstaat in relatie tot de taakuitoefeRobin van Halderen:
ning. Mijn persoonlijke inschatting
‘Taakgerelateerd ongeoorloofd hanis dat de legitimiteit van de politie
delen gaat over het overtreden van
een deuk kan oplopen bij relatief
regels en formele afspraken bedoeld
kleine schendingen. Je wil voorkovoor de taakuitvoering. De politiemen dat burgers het optreden van de
taak wordt daarbij opgevat als het
politie als hypocriet gaan beschouhandhaven van de rechtsorde en het
wen. De gedachte dat de politie
verlenen van hulp goed uit te voeren.
altijd binnen de lijntjes kan en moet
Het gaat daarbij om het overtreden
blijven is naar mijn idee wel te simvan wetten, maar bijvoorbeeld ook
plistisch. In sommige gevallen is
over het afwijken van procedures of
‘praktisch’ of ‘creatief’ optreden
Oud-hoogleraar Ton Derksen –
richtlijnen. Politieagenten kunnen
voor dergelijke handelingen worden onder meer betrokken bij de Lucia wenselijk. Moreel bewustzijn, transparantie en goede kennis van het
de B.-questie – heeft een boek
bestraft. Het gaat dus ruwweg om
politievak zijn belangrijk.’
geschreven waarin hij betoogt
schendingen die worden gepleegd
vanuit de gedachte het werk makke- dat er ongelooflijk veel opspoEen van de dingen die u bepleit is
lijker of effectiever uit te voeren. Het ringsfouten worden gemaakt. In
transparantie. Dat vereist profesMaastricht is iemand gepromogaat niet om schendingen die poliveerd op kokervisies bij de politie sionaliteit. En dan niet op straat,
tieagenten plegen om er zelf beter
maar professionaliteit bij het
en aanverwant het openbaar
van te worden, zoals diefstal of
eigen handelen. Graag uw
ministerie. Maar hier gaat het
fraude.’
mening.
over de politie. Als Derksen gelijk
heeft, gaat er heel veel fout bij de
U bent erop gepromoveerd en u
Van Halderen: ‘Reflecteren is crucihebt samen met Benjamin Rafael politie. Soms tegen beter weten
aal om te leren en te groeien in je
in. Ik heb de indruk dat politievan Gelderen er een boeiend
vak. Een goed opleidingsniveau is
mensen dan heel goed weten dat
artikel over geschreven. Wat is
sowieso belangrijk. Welke relatie
ze zich vastbijten in een zaak,
precies het spanningsveld?
opleidingsniveau heeft met reflectemaar daar mee kunnen leven.
ren weet ik niet precies. Reflectie
Klopt die veronderstelling? U
Van Halderen: ‘Politieagenten
geeft met uw collega in het artikel vraagt een zekere flexibiliteit in het
moeten hun werk op een professiodenken, de durf om openlijk te twijnele en legitieme manier uitvoeren. aan dat er een probleem is met
felen over hoe je dingen aanpakt, te
De praktijk zit echter lastig in elkaar. het onderschrijven van de
erkennen dat dingen beter of anders
waarden van de rechtsstaat bij
Politieagenten worden geconfronmoeten, en te bedenken hoe je verbepolitiemensen. Als dat zo is, wat
teerd met heftige incidenten, crimitering voor elkaar kunt krijgen.
ligt daaraan dan ten grondslag
naliteit die moeilijk is aan te
Willen leren van collega’s of buitenstaanders reken ik daar ook toe.’

Het is in dit
spanningsvolle
geheel dat
ongeoorloofd
handelen zich
voordoet’

Delen van informatie en vooral
het onrechtmatig doorzoeken van
een woning. Hoe komt het toch
dat dit zo vaak voorkomt?
Robin van Halderen: ‘Het doorzoeken zonder of op zwakke juridische
gronden is een van die uitingsvormen. De reden waarom dit wordt
gedaan kan per situatie verschillen.
Een van de onderbouwingen die mij
opviel was dat strafrechtelijke

vervolging niet altijd een hoofddoel
is. Het kan bijvoorbeeld belangrijker
worden gevonden dat een risicovolle
situatie wordt beëindigd. De politie
werkt lokaal en regionaal met veel
partijen samen (welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties.) Het
komt weleens voor dat er informatie
met die partijen wordt gedeeld die
strikt genomen niet zomaar gedeeld
mag worden.’
Iets uit eigen ervaring. Ik zit op
een terras in een steeg in
Amsterdam. Er komt een agent op
de motor door de steeg. Ik vraag
hem te stoppen en vraag hem dan
waarom hij met zijn motor door
die smalle steeg rijdt. Zijn antwoord: ik ben op zoek naar zakkenrollers. Dat gaf op het terras
een homerisch gelach. Ik kom dat
vaker tegen. Dat ik me afvraag of
agenten zichzelf boven de wet
gesteld voelen. Welke cultuur
bepaalt dit gedrag?
Van Halderen: ‘Politieagenten
mogen om hun werk uit te voeren
van de verkeersregels afwijken. De
motoragent doet, zover ik uit je
verhaal kan opmaken, niets verkeerd. Wat betreft deelname van
politieagenten aan het verkeer was
TOH vooral aan de orde bij het rijden
met zwaailicht en sirene. De voorwaarden die daaraan verbonden
zijn worden nog weleens geschonden, zoals de maximale snelheid die
mag worden gereden.’
Ik maak me vaak zorgen over de
gevolgen van ‘functiedifferentiatiemodellen’ in samen hang met
bezuinigingen. Dat betekent in
allerlei organisaties en – denk ik –
ook de politie dat er gekozen
wordt voor lager opgeleide
mensen en dat in relatie met het
gebrek aan investeringen in
nascholing zoals u opmerkt. Ligt
daar niet een crux in het verminderen van TOH?
Robin van Halderen: ‘Goede kennis
van wet- en regelgeving is in ieder
geval belangrijk om TOH te voorkomen. Als je niet goed bekend bent
met wat je als politieagent wel en
niet mag doen, wordt het naleven
van regels lastig. Een gebrek aan
kennis van wet- en regelgeving bleek
een belangrijke rol te spelen bij TOH,
in diverse gevallen was het terug te
zien. Het lijkt soms samen te hangen
met het opleidingsniveau (vergeet
ook niet de vroege inzet van aspiranten), maar politieagenten benadrukten ook het belang van nascholing
en hoe de organisatie hier beperkt in
voorzag. Het hebben van goede
sociale vaardigheden is een ander
belangrijk aspect. Een lastige situatie kunnen afdoen met een gesprek
kan het teruggrijpen op

bevoegdheden en ferm optreden
voorkomen. Je zou moeten willen
dat iedere politieman of -vrouw
nadenkt over het eigen handelen,
wil leren van anderen en zich
beroepsmatig wil blijven ontwikkelen. De politie heeft hier ook zeker
aandacht voor, bijvoorbeeld met een
programma waarin leren van en
reflecteren op de praktijk centraal
staat.’
Actueel is de toename van geweld.
Soms kun je je voorstellen dat
politiemensen daartoe overgaan,
maar het kan niet. De zaak Mitch
Henriquez is er een voorbeeld
van. In Amerika natuurlijk de
diverse zaken waarbij zwarten de
klos zijn. Wat zit er in politiemensen dat er zo dikwijls maatschappelijke vooroordelen zijn die tot
ongepast gedrag leiden? Is dit een
terecht vraag en wat is je reactie?
Van Halderen: ‘Het gaat soms om het
inzetten van geweld dat achteraf
niet juist blijkt te zijn: het te snel
trekken van het dienstwapen en het
schieten op een rijdend voertuig.
Etnisch profileren binnen de politie
komt voor. De politie moet dat uit
haar systeem zien te krijgen.’
U hebt het een en ander geschreven over de kwaliteit van de leidinggevenden. Soms het gebrek
aan kwaliteit. Ik denk dat de
gewone politieman of –vrouw
daar de dupe van is, want die
wordt op stap gestuurd zonder
veel back up. Wat moet er aan de
mentaliteit en de organisatie veranderen om ‘eine Alleingang’ te
voorkomen?
Van Halderen: ‘Het gaat vooral over
de wijze waarop leidinggevenden
om moeten gaan met het bieden van
professionele ruimte aan medewerkers. Ze moeten zicht hebben op wie
ze welke vrijheden kunnen geven en
welke medewerkers meer ondersteuning nodig hebben. Actieve betrokkenheid en helderheid over kaders is
nodig. Ethisch leiderschap is van
belang (een rolmodel zijn, dilemma’s
bespreken, corrigerend optreden).
Leidinggevenden moeten meer
geholpen worden om dit goed in de
vingers te krijgen.’
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Onderzoek naar succes re-integratiebeleid

Zonder werk sneller de mist in
Jaap Brandligt
Den Haag - Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
heeft zijn tweejaarlijkse onderzoek naar het succes van re-integratiebeleid voor
gedetineerden deze keer gericht op de vraag of de basisvoorwaarden (geldig
identiteitsbewijs, het hebben van inkomen en dagbesteding, huisvesting, inzicht
in schulden) na detentie in orde zijn en wat het al dan niet in orde zijn betekent
voor het wel of niet doen aan recidive. Deze tweejaarlijkse monitor beschrijft de
basisvoorwaarden 1 en 6 maanden voor en 1, 6, 12 en 24 maanden na detentie.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat vooral het hebben van werk samenhangt
met minder recidive. Daar kijken we vooral naar.
Het WODC vond dat er veel problemen zijn.
Dat is op zichzelf geen nieuw nieuws.
Vijftien procent van de re-integratiekandidaten heeft bij uitstroom uit detentie geen
geldig identiteitsbewijs, 85 procent heeft
geen dagbesteding (in de vorm van betaald
werk of een opleiding) in de maand na
detentie,
3 procent heeft geen geregistreerd inkomen
(uit werk, een uitkering of pensioen) in de
maand na detentie, twee derde van de re-

Zo’n vijftien procent verlaat
de gevangenis zonder
geldig identiteitsbewijs,
terwijl mensen met een
identiteitsbewijs een
grotere kans op werk
en een kleinere kans
op recidive hebben

buitenland (of hun thuisland) zijn vertrokken, dertig procent is alleenstaande, van
deze groep weten we niet zeker of ze over
een woonplek, of slechts over een briefadres, beschikken. 36 procent woont bij de
partner, ouders of anderen. Dit lijkt de
groep met de meest stabiele huisvesting te
zijn, elf procent woont in de maand na
detentie in een instelling, bijvoorbeeld in
een (verslavings-)zorginstelling, 26 procent
van de re-integratiekandidaten uitgestroomd in 2016 staat na detentie geregistreerd als wanbetaler van zijn of haar zorgverzekering, een indicator dat zij (problematische) schulden hebben.

Interessante cijfers

Het hebben van werk is een belangrijke
factor vond het WODC om recidive te voorkomen, zonder werk sneller de mist in. Die
cijfers zijn dus echt interessant. Zestig
procent die voor detentie werk had, heeft
ook in de maand na detentie weer werk, van
de kortverblijvenden behoudt 77 procent
werk. Vijf procent van de re-integratiekandidaten die voor detentie geen werk had, heeft
in de maand na detentie werk verkregen.
Zes procent van de kortverblijvenden die
voor detentie geen werk had, heeft in de
maand na detentie werk verkregen.
Re-integratiekandidaten hebben problemen
op meerdere samenhangende basisvoorneerden, Alkmaar
waarden. Als ze geen identiteitsbewijs
cht (K&S), Soest
integratiekandidaten heeft na detentie geen hebben, vinden ze minder vaak werk,
rden, Leeuwarden
hebben ze vaker geen geregistreerd
startkwalificatie, 22 procent staat een
maand na uitstroom uit detentie niet op een inkomen en staan ze vaker niet ingeschreven op een adres dan re-integratiekandidaadres ingeschreven. Deze groep bestaat uit
mensen die een uitkering als adresloze ont- ten met een geldig identiteitsbewijs. Dit is
Paulich Seton Sijmons
vangen (vijf procent) en anderen van wie de extra problematisch omdat juist bij het verAdvocaten
huisvestingssituatie onbekend is (zeventien krijgen van werk, een uitkering of huisvesTelefoon 033 456 22 47
ting een2551
identiteitsbewijs nodig is. Daar gaat
procent). Van deze laatste groep is niet
Postbus
WODC
gedetailleerder op in, op die relabekend of ze werkelijk dakloos zijn, bij 3800het
GC Amersfoort
ties met werk.
bekenden (op de bank) slapen of naar het
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De koepel in Breda (ooit verblijfplaats
van Duitse oorlogsmisdadigers) biedt

geleerde prof. dr. R. Rijksen in 1968:
‘De meeste gevangenissen liggen als

34 procent heeft op enig moment werk in de
twee jaar na detentie. Problemen op de
basisvoorwaarden hangen samen met een
kleinere kans op werk, re-integratiekandidaten met een geldig identiteitsbewijs hebben
een grotere kans op werk dan zij zonder

O

een kleinere recidivekans als zij een uitkering hebben dan wanneer zij geen (geregistreerd) inkomen hebben. Voor deze groepen
is het organiseren van een legaal inkomen,
werk dus extra belangrijk.
Uit het WODC-onderzoek blijkt dat voor een
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identiteitsbewijs. Wie na detentie bij de
partner, ouders of anderen woont heeft de
grootste kans op werk, groter dan alleenstaanden. Adreslozen en mensen die in
instellingen wonen hebben de minste kans
op werk. Schulden hebben geen invloed op
de kans om na detentie werk te hebben.
Aangezien vooral werk samenhangt met een
lagere recidivekans, kan re-integratiebeleid
dat problemen op het gebied van identiteitsbewijzen en huisvesting oplost via het vergroten van de kans op werk, recidive
voorkomen.
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aanzienlijk deel de basisvoorwaarden voor
succesvolle re-integratie niet in orde zijn.
Ook blijkt dat mensen met problemen op de
basisvoorwaarden een kleinere kans op
werk en een grotere kans op recidive
hebben. Zo’n vijftien procent verlaat de
gevangenis zonder geldig identiteitsbewijs,
terwijl mensen met een identiteitsbewijs
een grotere kans op werk en een kleinere
kans op recidive hebben. Mensen die
werken of een opleiding volgen hebben een
kleinere recidivekans dan mensen met een
uitkering of zonder inkomen, en mensen
die langere tijd dezelfde baan behouden een
kleinere kans dan mensen met (meerdere)
Nog veel werk te doen
kortere banen. Door naast werk in te zetten
Boeiend is dat vooral het hebben van werk
samen hangt met recidive. Daarbij is stabili- op vrijwilligerswerk, sport of andere activiteiten waarin mensen in contact kunnen
teit van banen van belang: mensen die zes
komen met niet-criminele anderen kan de
maanden of langer dezelfde baan weten te
behouden hebben een veel kleinere recidive- re-integratie van ex-gedetineerden worden
bevorderd. Een voor de hand liggende conkans dan mensen met (meerdere) kortere
clusie: er is nog veel werk te doen. Liefst al in
banen. Vooral mensen met schulden en
de instellingen.
mensen met veel eerdere delicten hebben
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Perspectief voor verzekering na detentie

‘Het-je-kunnen-verzekeren
voor een betaalbare prijs
draagt bij aan re-integratie’
Camper: Ook als vrouw van gedetineerde was camper niet te verzekeren.
Amsterdam - ‘Vlak na een detentie van tien maanden probeerde ik voor een nieuwe woning een nieuwe Wettelijke
Aansprakelijkheids/inboedelverzekering af te sluiten bij Centraal
Beheer Achmea. Tot mijn ontzetting en ergernis werd mijn aanvraag afgewezen, omdat ik eerlijk had aangegeven dat ik met
politie/justitie in aanraking was geweest.
De afwijzing vond zowel telefonisch als schriftelijk op nogal
botte wijze plaats. De reden van detentie wilden ze niet
weten, alleen de duur en hoe lang geleden. Het feit dat mijn
type delict niet met het type verzekering te maken heeft,
was dus niet relevant voor hen. Bovendien zou niks volgens
de medewerker voor de komende maanden voor alle verzekeringen vallend onder Achmea geregistreerd gaan worden
als onverzekerbaar’. Dit bericht kwam van François. Hij is
niet de eerste met dit probleem en zal ook niet de laatste
zijn.

camper aangeschaft. Die wilde hij verzekeren. Maar dat ging
zo maar niet. Dat ging helemaal niet. Zijn vrouw kon ook
rijden, dus leek het een acceptabele omweg om haar te verzekeren. Dat ging ook niet, want ze was de vrouw van een
ex-gedetineerde. Natuurlijk. Verzekeren kan wel, maar dan

De man daar, Marnix Bokhorst,
maakt een goede en
betrouwbare indruk

bij de Vereende en tegen meer dan de hoofdprijs. Bonjo
heeft dit eerder aangekaart bij de Bond van Verzekeraars. In
een mooi hoofdkantoor in Den Haag. De mensen daar

Compassie

Nog een voorbeeld. Een oudere ex-gedetineerde had een

Humor

Politie maakte papegaai monddood
Rio de Janeiro - Een opmerkelijk verhaal uit Brazilië.
De politie heeft een papegaai opgepakt die drugsdealers waarschuwde als er agenten aankwamen.
Het dier stond op de uitkijk en was er waarschijnlijk
speciaal voor getraind. ‘Mama, de politie!’ Dit riep
de papegaai als er agenten aankwamen.

De papegaai is gevonden bij een inval in een drugspand. Sinds de vogel is meegenomen door de politie,
heeft het dier geen woord meer gezegd. De papegaai
is inmiddels naar een dierentuin gebracht.

zouden het met de aangesloten verzekeringen bespreken.
Daarbij zou Bonjo uitgenodigd worden. Nooit gebeurd.
Helaas.
Recent meldde zich een verzekeraar die compassie heeft
met ex-gedetineerden. Die probeert een weg te vinden om
te verzekeren tegen een acceptabele prijs en niet die van de
Vereende. Reden voor Bonjo om met de man daar contact
op te nemen om na te gaan en te overleggen wat er mogelijk is. Het gaat om Bokhorst verzekeringen. De man daar,
Marnix Bokhorst, maakt een goede en betrouwbare indruk.
Hij begrijpt dat ‘het-je-kunnen-verzekeren voor een betaalbare prijs bijdraagt aan re-integratie. Voor de helderheid:
Het gaat om mensen die elders geweigerd zijn. Bokhorst
zelf noemt het een tweede kans-project. Je kunt - als je
eenmaal buiten bent – de weg verkorten door naar de
website van Marnix Bokhorst Verzekeringen te gaan en
daar het aanvraagformulier in te vullen.
Bokhorst is bereikbaar onder 020 4360436 en
info@bokhorstverzekeringen.nl

De talloze reacties tonen aan dat

de Bonjo
goed wordt gelezen.
Ook goed voor onze
adverteerders!
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Herstelconsulent Evert Kampert:

‘Meteen voel ik dat hij schoon schip wil maken.
Hij weet alleen niet hoe!’
Evert Kampert
Amsterdam - Arthur is een jonge ondernemer van rond de dertig jaar met
een eigen bedrijf dat hij samen met zijn
broer runt. Maar helaas. De zaken gaan
slecht, de financiële nood wordt steeds
hoger en Arthur stapt eruit. Zijn broer
heeft een gezin te onderhouden en zo
kan hij hem ontlasten met de loonkosten. Arthur gaat op zoek naar andere
wegen om in zijn levensonderhoud te
voorzien. In de misdaad, volgens politie en justitie.

de gevolgen. Strafrechtelijk. Persoonlijk. We
praten veel met elkaar. Ik merk hoe hij
wordt overmand door schuld- en schaamtegevoelens. Hij heeft al sinds de eerste rechtszitting spijt. Van zijn daden. Van zijn
zwijgen. Hij ervaart het als een kwelling om
de verklaringen van zijn slachtoffers aan te
horen. Ze raken hem diep. ‘Een van hen
bleek nog iedere dag last van de overval te
hebben,’ fluistert hij. ‘De man durfde niet
alleen over straat en schrok van alles. Hij
dacht dat zijn laatste uur geslagen had toen
ik voor hem had gestaan. Dat vond ik heel
erg om te horen.’ Ik ben er getuige van dat
Arthur besluit om de zaken anders aan te
pakken. ‘Ik wil mezelf weer recht in de
spiegel aan kunnen kijken,’ zegt hij. En

A

rthur wordt aangehouden. Verdacht van drie
gewelddadige overvallen.
Arthur ontkent. En zwijgt.
Tijdens het rechercheonderzoek. Gedurende het
strafproces. Op dringend
advies van zijn advocate. Een van de slachtoffers is een bedrijf dat eerder een grote
klant was van de onderneming die hij
samen met zijn broer voerde. De rechtbank
verwerpt de verdediging en veroordeelt
Arthur tot acht jaar gevangenisstraf.
Onvoorwaardelijk. Hij gaat in hoger beroep.
Zijn broer is intussen alles kwijtgeraakt wat

Het doet hem goed dat
hij als respons krijgt
dat het slachtoffer erg
blij was met de brief

De celstraf komt hard aan
en de vertwijfeling slaat toe

hem lief was. Het bedrijf ging failliet. Zijn
huwelijk liep spaak. Hij raakte zijn complete
gezin kwijt. Door Arthur.
De celstraf komt hard aan en de vertwijfeling slaat toe. Arthur voert gesprekken met
een geestelijke verzorger, maar durft niet uit
te komen voor wat hij heeft misdaan. Nog
niet. Zo ontmoeten wij elkaar.
Als herstelconsulent is het mijn opdracht
om in penitentiaire inrichtingen een veranderingsproces te bewerkstelligen naar een
meer herstelgerichte cultuur waarin het
delict en de gevolgen daarvan bespreekbaar
worden gemaakt met de gedetineerden. Ik
spreek ze aan op hun verantwoordelijkheid.
Ik stimuleer ze om daadwerkelijk te werken
aan herstel van de schade die ze veroorzaakt
hebben ten aanzien van de slachtoffers, zichzelf, hun relationele netwerk en de samenleving. Herstel op vier fronten dus. Met het
oog op de terugkeer in de samenleving.

Spijt

Ik werk in de bajes waar Arthur vast zit. Hij
zit tegenover mij.
Meteen voel ik dat hij schoon schip wil
maken. Hij weet alleen niet hoe. Hij vreest

Minister blij met Bianchi
Herstelrecht Courant
Harlingen - De Bianchi Herstelrecht Courant
is verschenen, een krant vol praktijkverhalen, nieuwsberichten, columns over het herstelrecht in Nederland. Uitgever-journalist
Simon Vuyk reikte aan minister Dekker van
Rechtsbescherming het eerste exemplaar
uit. De bewindsman twitterde na afloop:
‘Een oprecht gesprek tussen dader en
slachtoffer kan soms enorm helend werken
- naar twee kanten toe. Een speciale krant
over dit herstelrecht nam ik in ontvangst
van de Bianchi Herstelrecht Stichting. Mooi
initiatief!’

vastzat in de gevangenis. En Julia. Zij was
slachtoffer van een overval en ging op zoek
naar herstel. Het zijn getuigenissen die
diepe indruk maken, die het verschil maken,
zeker ook bij Arthur. Bij hem is de hamvraag:
Kun je met jezelf verder als er een geheim
tussen jou en je familie in blijft staan? Nee
dus. En daarom bekent Arthur uiteindelijk
ook de derde overval. Om te beginnen tegenover mij. Hij wil echt volledig in het reine
komen met zichzelf. Daarom wil hij om te
beginnen met zijn broer in gesprek, hoe
moeilijk dat ook zal zijn. Nog voordat hij
tijdens het hoger beroep de bekentenis officieel tegenover het gerechtshof zal afleggen
wil hij dat zijn broer de waarheid over de
overval op de ex-klant kent. Arthur: ‘Ik was
bang dat hij me niet meer zou willen zien,
wat zijn goed recht zou zijn.’ Het gesprek
vindt, in overleg met de broer en hun vader,
onbegeleid plaats. De volgende dag ga ik
snel bij hem langs. Zichtbaar opgelucht
vertelt hij hoe zijn broer reageerde: ‘Hij had
het zien aankomen, maar had niet gedacht
dat ik het ook écht had gedaan. Hij was
teleurgesteld maar zei ook dat ik toch altijd
zijn kleine broertje bleef…’

Excuusbrief

Het derde slachtoffer is helaas niet bereid
om met Arthur om tafel te gaan. Hij zegt wel
een excuusbrief van hem te willen
ontvangen.
Arthur besluit de brief pas na het hoger
vraagt me: ‘Evert, hoe pakken we dat aan?’ Ik beroep te versturen om niet de indruk te
zeg dat ik wil weten hoe het precies zit.
wekken dat hij het doet om er strafrechtelijk
Arthur knikt begrijpend en bekent twee van voordeel uit te halen.
de drie misdrijven. De overval op de ex-klant Het hoger beroep verloopt naar wens. De
blijft hij ontkennen.
nieuwe advocaat van Arthur geeft aan wat
zijn cliënt vanuit detentie zoal heeft ondernomen richting zijn slachtoffers. Hij hoopt
Training Puinruimen
Ik benader Perspectief Herstelbemiddeling, ook dat hij op deze manier beter zal terugkeeen organisatie die bemiddelingen begeleid ren in de maatschappij. Dit alles, tezamen
tussen daders en slachtoffers. Een spannend met de bekentenis, resulteert in een lagere
straf: zeven in plaats van acht jaar.
traject. Met zorgvuldigheid en respect
Arthur zit inmiddels ruim dertig maanden
voorop. Arthur wisselt van advocaat. Hij
vast. Hij heeft veel geleerd: ‘Vroeger dacht ik
wenst zich niet langer op zijn zwijgrecht te
dat misdaad loont, Evert, maar misdaad
beroepen.
loont niet, dat is duidelijk. In mijn geval
Het eerste slachtoffer ziet niets in contact
met Arthur. Het tweede wel. De confrontatie blijkt dat eerlijkheid loont. Daarbij luisterde
mijn advocaat ook naar mij en mijn
vindt plaats in de bezoekzaal van de penibehoefte en dat is ook zeker erg belangrijk
tentiaire inrichting van Arthur die voor de
geweest.’
gelegenheid helemaal leeg is. En het werkt.
Arthur schrijft, zoals beloofd, een brief aan
De twee hebben een goed gesprek waarin
zijn laatste slachtoffer. Hij maakt er serieus
het slachtoffer de aangeboden excuses aanvaardt en interesse toont in de toekomst van veel werk van. Het doet hem goed dat hij als
respons krijgt dat het slachtoffer erg blij was
Arthur. De confrontatie maakt veel in hem
met de brief. Arthur: ‘Het stomme van alles
los.
is, dat je alleen aan je zelf denkt als je de
Ik verzorg ook de training Puinruimen.
Hiervoor kunnen gedetineerden die oprecht misdaad pleegt. Je denkt alleen aan wat het
jou oplevert, wat het betekent voor anderen
aan hun toekomst willen werken zich vrijboeit je niet.’ Erover praten vervult hem nog
willig aanmelden. Puinruimen gaat over
steeds met schaamte, maar hij is heel blij
daderschap, slachtofferbewustzijn en verdat hij schoon schip heeft kunnen maken:
antwoordelijkheid nemen voor je daden.
‘Uiteindelijk is het aan mij om invulling te
Hoe wil je in het leven staan als je straks
geven aan de rest van mijn leven.’
weer vrij bent? Dat is de hamvraag.
Puinruimen is mediation en mindfullness.
(Evert Kampert is herstelconsulent bij de Dienst
Maar ook geconfronteerd worden met de
Justitiële Inrichtingen. Verhaal verscheen eerder
verhalen van ervaringsdeskundigen.
in de Bianchi Herstelrecht Courant.)
Mensen van buiten. Zoals Terry. Hij vertelt
wat het voor hem betekende dat zijn vader
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Harde klap voor georganiseerde misdaad:

Cryptodienst Sky onderuitgehaald
Amsterdam - Met het kraken van Sky, de grootste aanbieder van cryptotelefoons, heeft de
georganiseerde misdaad opnieuw een keiharde
klap te verduren gekregen. Vanaf februari 2021
heeft de politie honderden miljoenen berichten live kunnen meelezen. De server is door de
Nederlandse autoriteiten offline gehaald en in
beslag genomen. De politie spreekt van een
‘overtreffende trap’ als het gaat om de ontmanteling van Sky.
‘Het onderzoek heeft hiermee de georganiseerde misdaad hard geraakt,’ stelt de
politie. ‘Veel gebruikers van EncroChat zijn
vorig jaar overgestapt naar Sky ECC. Het
bedrijf is inmiddels wereldwijd de grootste
aanbieder van crypto communicatie met
zo’n 70.000 gebruikers. In Nederland zijn
ongeveer 11.000 Sky-accounts toegewezen
aan Nederlandse gebruikers.’ De politie
heeft vanaf februari 2021 ongeveer drie
weken ‘live’ kunnen meelezen. Zeker 500
agenten werden tijdens deze periode
ingezet om verdachten te kunnen identificeren. Naast het offline halen van Sky is er een
groot aantal invallen gedaan. In totaal zijn
er dertig aanhoudingen verricht en 75
woningen en kantoren doorzocht. Daarbij is
onder meer beslag gelegd op 28 vuurwapens
in Rotterdam. Volgens de politie heeft het
onderzoek, opererend onder de naam Argus,
ook geleid tot de inbeslagname van duizenden kilo’s cocaïne, heroïne, hasj. Daarnaast
zijn er meerdere wapens inbeslaggenomen
en drugslabs ontdekt en ontmanteld en zijn
miljoenen euro’s in beslag genomen.

Nieuwe impuls

Volgens Jonne Janssen, chef van de
Amsterdamse recherche, is er ook goede
hoop dat onderzoeken naar de moord op de
broer van kroongetuige Nabil B. en de
moord op advocaat Derk Wiersum een
nieuwe impuls krijgen. Naast de ‘live-fase’ is
de politie er namelijk ook in geslaagd om
oude berichten, verstuurd in de periode
tussen 2018 en 2021, terug te halen. Deze zijn
aangetroffen op de server van de berichtenservice. ‘Daar gaan we de komende weken
goed naar kijken. Maar die hoop is er echt.
Het gaat om onwijs veel berichten, om honderden miljoenen berichten. En we weten
dat de mensen die we koppelen aan deze

Met dank aan onze
cyberspecialisten.
Dat zijn echt de beste
van de wereld
Politiewoordvoerder: ‘We hebben maandenlang de volledige onderwereld getapt. (Beeld politie.nl)

moorden allemaal gebruik maakten van
Sky.’ Janssen legt uit dat het onderzoek naar
Sky begon in 2018, en ligt de focus van het
onderzoek nu ook op de berichten die vanaf
toen zijn verstuurd. ‘De live-fase was mooi
meegenomen, maar onze inzet ligt echt op
de enorme hoeveel berichten die op de
server staan. Die hebben we, en we kunnen
ze ook ontsleutelen.’ De server, die ergens in
een Europees land stond, is door de politie
in beslag genomen. Ook in België werden
invallen gedaan, op tweehonderd verschillende plekken. Ook werden twee advocaten
aangehouden, vermoedelijk in verband met
een drugsonderzoek.

Berucht martelcomplex

In het voorjaar wist de politie een vergelijkbare aanbieder, Encrochat, te kraken. Drie
maanden lang kon de politie miljoenen
berichten die werden uitgewisseld live meelezen. Hierdoor kwam de politie onder meer
het beruchte (en opgedoekte) martelcomplex in het Brabantse Wouwse Plantage op
het spoor. Ook werden honderden arrestaties verricht en grote drugsbendes ontmanteld. Daarnaast kreeg de politie een zeer verontrustend beeld van de corruptie binnen

Strafrecht

de overheid: agenten die informatie verkochten en douaniers die containers vol
cocaïne lieten passeren. Andy Kraag, hoofd
van de recherche van de Landelijke Eenheid,
spreekt van een geweldig resultaat. ‘Het
kraken van Encrochat was een gamechanger, maar dit is echt een veelvoud daarvan.

Naast de ‘live-fase’ is de
politie er ook in geslaagd
om oude berichten
(2018-2021) terug te halen

‘Heilige graal’

We hebben als het ware maandenlang de
volledige onderwereld getapt. Met dank aan
onze cyberspecialisten. Dat zijn echt de
beste van de wereld. Het is baanbrekend wat

Cassatie

ze gepresteerd hebben.’
Sky werd gezien als ‘de heilige graal’ onder
de aanbieders van cryptotelefoons. De
peperdure toestellen werden verkocht met
abonnementen: om een jaar te kunnen
chatten moest ongeveer tweeduizend euro
worden neergelegd. Voor die prijs kregen
gebruikers bijvoorbeeld de ‘panic wipe’, een
optie waarbij het hele toestel bij een dreigende aanhouding direct onklaar kon
worden gemaakt. Verstuurde berichten
werden automatisch verwijderd na dertig
seconden. Met de telefoons kon niet worden
gebeld, ze waren uitsluitend voor het versturen van berichten ingesteld. Daarnaast concurreerde Sky ook hard met andere concurrerende aanbieders als Ennetcom, PGP-Safe
en Encrochat. Deze diensten werden door
opsporingsdiensten gekraakt en onderuitgehaald. Sky daagde concurrenten uit zelfs
en loofde enorme geldbedragen uit voor
technische specialisten die de encryptie Sky
toch wist te verslaan. Ook adverteerde Sky
met de belofte de meest veilige berichtendienst ter wereld te zijn. Die hoogmoed lijkt
het bedrijf en haar criminele gebruikers nu
duur te komen te staan.

Detentierecht

Detentiefasering

Bel ons op 010 - 476 00 00 | www.lecocq-advocaten.nl
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Lijfstraffen in Middeleeuwen doodgewoon

Brandmerken, verminken,
onthoofden, radbraken, verdrinken en
zelfs levend begraven
Bregje Veltman
Leeuwarden - Gevangenisstraf: een enigszins traditionele straf, volgens sommigen zelfs achterhaald. Het opleggen van
gevangenisstraffen gebeurt veelvuldig en al geruime tijd. In 2019 was gevangenisstraf de meest opgelegde hoofdstraf
(in 34- van de 76 duizend strafzaken), gevolgd door de taakstraf en de geldboete. Er is sprake van een tendens richting
zwaarder en langer straffen. Daar waar het aantal gedetineerden tot aan 2017 gestaag afnam tot 8800, is het aantal
gedetineerden sindsdien weer gestegen tot 9900 eind september 2019. Maar waar komt de gevangenisstraf eigenlijk
vandaan? Hoe lang gebeurt dit al en met welke motieven? Hiervoor gaan we terug naar de Middeleeuwen.

I

n de Middeleeuwen (500-1500), het
tijdperk tussen de oudheid en de
vroegmoderne tijd, werden gevangenissen (ook wel: ‘steen’ of ‘stok’)
met name gebruikt om criminelen
‘vast te houden’ voordat zij een straf
opgelegd kregen. Het wachten van
criminelen op strafoplegging betrof
daarmee een bijkomstigheid en niet zozeer
een daadwerkelijke straf. Vandaag de dag
zouden we dit bekijken als dubbelop: het
voorarrest wordt immers afgetrokken van
de uiteindelijke gevangenisstraf. De uitein-

Gevangenen hadden
geen rechten en arme
gevangenen werden
nog slechter behandeld
dan rijke gevangenen

verbanning (tijdelijk of definitief) een
gebruikelijke straf. Lijfstraffen werden destijds ook veelvuldig opgelegd. Denk hierbij
aan brandmerken, verminken, onthoofden,
radbraken, verdrinken en zelfs levend begraven. Mensen met een hoge status werden
doorgaans onthoofd en de ‘gewone man’
werd eerder opgehangen aan een galg.
Verder werden vrouwen vaker verdronken
en kregen valsemunters de ketelstraf, inhoudende dat zij gestikt werden in een grote
ketel met daarin gloeiendhete vloeistof.
Hierbij rijst de vraag waarom de straffen
vroeger zoveel gruwelijker waren dan nu.
Allereerst heeft dit te maken met de
pakkans, die was vroeger veel lager. Baljuws
en schouten (de dienders van die tijd) waren
in strafzaken afhankelijk van getuigen en bij
gebrek hieraan werd het bijzonder lastig om
een dader als zodanig aan te kunnen
merken. Indien baljuws en schouten er wél
in slaagden om een dader aan te wijzen,
werd deze veroordeeld tot een wrede straf
die veelal in het openbaar werd uitgevoerd.
Daarmee diende de veroordeelde als
afschrikwekkend voorbeeld.

De grond van de gajolen
was bedekt met stro
en er was slechts één
‘secreet’, een ouderwets
toilet met daaronder
een gat dat regelmatig
geleegd moest worden

Er is zelfs een spreekwoord dat refereert
naar de wrede straffen van vroeger: ‘Voor
galg en rad opgroeien’, inhoudende dat
iemand voorbestemd is voor een gruwelijk
doodvonnis. De wreedheid van straffen is
niet het enige grote verschil met vroeger. Als
je in de Middeleeuwen gepakt werd voor een

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

misdaad, dan was het aan jou om te bewijzen dat je onschuldig was. Indien je bijvoorbeeld thuis was zonder getuigen gedurende
‘tempus delicti’, dan werd het bijzonder
lastig om je onschuld aan te tonen. In dergelijke gevallen waren misdadigers dan ook
vaak genoodzaakt te bekennen. Met invoering van het Crimineel Wetboek voor het
Koninkrijk Holland in 1809 verdwenen veel
wrede vormen van doodstraf. Dit wetboek
bepaalde dat de doodstraf slechts op twee
manieren mocht plaatsvinden, namelijk
middels de strop of onthoofding. De latere
Code Pénal (1811) stond slechts één executiewijze toe: onthoofding middels de guillotine. Na bevrijding van de Fransen werd de
galg weer toegestaan, maar dit gold totdat
de doodstraf in 1870 geheel werd afgeschaft.

Speciale kerkers

We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar in principe waren lijfstraffen
vroeger de norm. De tendens van lijfstraffen
naar opsluiting is volgens sommigen dan
ook te beschouwen als humanisering van
het strafsysteem. Door oplegging van gevangenisstraf staan niet langer gruwelijkheid

delijke straf liet veelal niet lang op zich
wachten, vooral wegens het geringe aantal
cellen in bijvoorbeeld gevangenenpoorten.
Hoewel de wachttijd relatief kort was, waren
de omstandigheden allesbehalve aangenaam. Gevangenen hadden geen rechten en
arme gevangenen werden nog slechter
behandeld dan rijke gevangenen. Zo werden
arme gevangenen samen met minstens twee
anderen in kleine ‘gajolen’ (oude cellen)
geplaatst waar het donker en in de winter
ook nog eens erg koud was. In geval van
twee celgenoten mochten de gevangenen
overigens nog in hun handen knijpen. In
bepaalde periodes werden er namelijk zo
veel mensen tegelijkertijd opgepakt dat het
aantal celgenoten op kon lopen tot ruim
boven de tien. De grond van de gajolen was
bedekt met stro en er was slechts één
‘secreet’, een ouderwets toilet met daaronder een gat dat regelmatig geleegd moest
worden.

Lijfstraffen

Criminelen werden vroeger op geheel
andere wijze gestraft dan nu het geval is en
dit uitte zich vooral in de wreedheid van de
straffen. Naast de bekende geldboete, was
Guillotine moest de strop afschaffen
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Foto links: Bij de waterproef werd de verdachte vastgebonden en in een put neergelaten. Als hij bleef
drijven was hij schuldig en werd hij alsnog terechtgesteld. (Copyright Mary Evans / Scanpix)
Foto boven: Op weg naar de guillotine

en lijden centraal, maar de menselijkheid
van de dader. Dit is echter een overweging
die niet iedereen onderschrijft. Een andere
verklaring voor de overgang van lijfstraf
naar gevangenisstraf is religieus van aard.
Zo wordt beweerd dat de barrière om crimi-

Brandmerken, verminken,
onthoofden, radbraken,
verdrinken en zelfs
levend begraven

nelen middels opsluiting te straffen doorbroken is wegens de zogeheten canonieke
wetgeving, het kerkelijke recht van die tijd.
Deze wetgeving maakte het onmogelijk om
geestelijken op lichamelijke wijze te straffen
middels lijfstraffen die destijds gangbaar
waren. Zodoende werden in de vroege
Middeleeuwen (500-1000) in kloosters speciale kerkers ingericht om criminelen moreel
te straffen zónder fysiek leed. Dit betreft de
eerste zaken waarin louter opsluiting de
straf was. Daarnaast werd het in die periode
voor beboete personen om in plaats van te
betalen ‘even te zitten’. Overigens was de

duur van de gevangenisstraffen in de
Middeleeuwen doorgaans erg kort vergeleken met de huidige situatie.

Bannelingen

In de Middeleeuwen had verbanning van
veroordeelden de voorkeur. De bannelingen
belandden vaak in een bedelend en rovend
bestaan met als waarschijnlijke uitkomst
landloperij. Landlopers zijn personen
zonder beroep, vaste woon- of verblijfplaats
en/of bestaansmiddelen, vandaag de dag
beter bekend als daklozen of zwervers.
Gevangenisstraffen werden in de
Middeleeuwen zelden opgelegd omdat dit
kostbaar was voor de gemeenschap. De
kosten voor het onderhouden van gevangenissen kwamen voor de rekening van
cipiers. Gevangenen werden geacht te leven
op slechts water en brood en bij behoefte
aan meer konden zij zich richten tot de
cipier ‘in zijne cost’. Bij gebrek aan gelden
waren gedetineerden voor hun aanvullende
behoeften afhankelijk van bijdragen van
familie en vrienden. Uitzondering daarop
was de zogeheten ‘gevangenisbus’: hiermee
collecteerden burgers van onbesproken
gedrag voor de behoeftige en arme gevangenen. Het vermogen van gedetineerden
bepaalde dus de gevangeniservaring. Licht,
warmte en een bed konden gekocht worden,
maar waren allesbehalve een vanzelfsprekendheid. Het onderscheid tussen rijke en
arme gevangenen was dan ook erg groot.
Sterker nog: de ongelijkheid kwam in de
gevangenis duidelijk tot uiting doordat zij

sommige gevallen apart van elkaar werden
opgesloten. Een gevangene die aan het eind
van de Middeleeuwen opgesloten had
gezeten heeft verontrustende omstandigheden beschreven. Zo schreef hij over vlooien
en luizen, water en brood en afsluitend kou

Licht, warmte en een bed
konden gekocht worden,
maar waren allesbehalve
een vanzelfsprekendheid

gevangenisstraf niet in staat was beide doeleinden te realiseren, is er anno 2021 nog
steeds niet een beter alternatief.
Al met al zijn er enorme verschillen tussen
vroeger en nu aangaande de gevangenispraktijk. Daar waar insluiting eerst wachttijd betrof tot aan oplegging van een wrede
lijfstraf dan wel verbanning, is het vandaag
de dag een hoofdstraf. Er is veel meer aandacht voor de mens achter de dader en nog
belangrijker: er is perspectief na de
misdaad.

PENN
A D V O C AT E N

en angst. Kort na de Franse Revolutie (17891799) is de gevangenisstraf verworden tot de
belangrijkste strafvorm. Volgens rechtshistorici moet deze humanisering van de straf
gezien worden als een gevolg van nieuwe
morele opvattingen. Een gevangenisstraf in
plaats van een lichamelijke straf (marteling
of zelfs totale vernietiging van het lichaam)
was gericht op de ziel van de veroordeelde
die weer een deugdzaam lid van de maatschappij moest worden, maar was daarnaast
bedoeld als afschrikwekkend voorbeeld.
Ofschoon al snel duidelijk werd dat een

"Sinds 2004 gefocust op het
strafrecht. Duidelijke advisering
en strategiebepaling in alle
soorten strafzaken. U kunt ons ook
bellen als u vrijblijvend wil
kennismaken"
Wij houden deze
volgorde voor ogen:
1.
2.
3.
4.
5.

Ken het recht
Ken het dossier
Verplaats je in je cliënt
Verplaats je in de rechter
Kies de juiste woorden

Wij behandelen alle soorten
strafzaken en voeren de
verdediging bij alle rechtbanken
en hoven in het land. Op
betalende basis, maar ook pro
deo.
Daarnaast staan wij u graag
terzijde in procedures bij:

GA VOOR SPOED NAAR:
www.strafzaken.nl

•
•
•
•

De beklagcommissie
De selectiefunctionaris
De RSJ
De rechter in kort geding

Tel. 073 610 2005
voor gedetineerden:
Tel. 0800-1001

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

Op alle vlakken ongunstig
Sam van den Akker
Rotterdam - Het zal menig gedetineerde niet
zijn ontgaan: de regeling betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling (v.i.) wordt
ingrijpend gewijzigd. Onduidelijk is nog per
wanneer de regeling ingaat, de website van de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vermeldt dat
de wet waarschijnlijk op 1 mei 2021 in werking
treedt. Of de wet daadwerkelijk op die datum
intreedt is onduidelijk, nu het voltallige kabinet
inmiddels demissionair is. De wet is echter al
wel aangenomen door de Eerste- en Tweede
Kamer.

O

invrijheidsstelling bestaat. Met de komst
van de nieuwe wet gaat ook dat veranderen.
Onder de nieuwe regeling bepaalt het
Openbaar Ministerie (OM) of v.i. wordt verleend. Bij die toetsing of v.i. moet worden
verleend kijkt het OM onder meer naar de
belangen van het slachtoffer. Het toetsen
aan het belang van het slachtoffer staat
echter haaks op de gedachte achter de regeling; namelijk dat de gedetineerde met zijn
gedrag zijn v.i. moet verdienen. Daarbij
komt dat het inkorten van de v.i.-termijn
juist kan zorgen voor problemen ná detentie. Iemand die jaren gedetineerd is geweest,
dient ook weer op een veilige manier terug
te keren in de maatschappij, twee jaar is
daarvoor niet altijd afdoende. Onder de
nieuwe wet wordt verlof ook minder vanzelfsprekend. Verlof wordt onder de nieuwe
regeling enkel nog verleend als het bijdraagt aan een veilige terugkeer naar de
samenleving. Bij beoordeling of verlof moet
worden verleend, wordt gekeken naar het
gedrag tijdens de detentie, de veiligheidsrisico’s en de belangen van het slachtoffer.

m meerdere rechtswetenschappelijke redenen is
de nieuwe wet een
‘gekunstel’ van de wetgever. Enkele bezwaren dan
wel problemen die de
nieuwe wet voor verdachten en veroordeelden op kan leveren: de
nieuwe regeling bepaalt dat een verdachte,
die wordt veroordeeld ná inwerkingtreding
van de nieuwe wet voor maximaal twee jaar
voorwaardelijk in vrijheid kan worden
Gemuggenzift
gesteld. Het maximum nu is tien jaar. Het
Het Penitentiair Programma (PP) vervalt
huidige artikel 15 in het Wetboek van
voor gedetineerden die een straf hebben
van langer dan één jaar. Het PP duurt onder
de nieuwe wet maximaal twee maanden,
voor inwerkingtreding van dat deel van de
regeling geldt wel een overgangsperiode
van drie jaren. Opmerkelijk is ook dat de
De regeling gaat pas
arbeidsplicht vervalt voor gedetineerden
vervelend worden bij straffen evenals het recht op arbeid. Voor deze regeling is geen overgangsrecht bepaald, de
van meer dan zes jaar
regeling gaat direct in voor veroordelingen
ná inwerkingtreding van de wet. Dat is zeer
fors en het is nog maar de vraag wat de
rechter daarvan zal vinden. Zo kan de
rechter die de straf oplegt – op voorstel van
uw advocaat – een straf verminderen met de
Strafrecht bepaalt dat voorwaardelijke
invrijheidsstelling wordt verleend na twee
derde van de uitgezeten straf, bij een gevangenisstraf van meer dan twee jaar. Bij een
gevangenisstraf van meer dan een jaar, maar
Het is tevens een
minder dan twee geldt dat men na één jaar
en een derde van de straf boven de een jaar
mogelijkheid, die niet
(dus na 1 1/3 van de straf) voorwaardelijk in
zinloos lijkt, om deze
vrijheid wordt gesteld.

Slachtoffer

De regeling gaat pas vervelend worden bij
straffen van meer dan zes jaar, nu de laatste
twee jaren bij gevangenisstraffen van zes
jaar gelijk staat aan twee derde. Nu is het zo
dat er recht op voorwaardelijke

kwestie voor te leggen aan
het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens

Onze politici gaat weer een nieuwe kabinet samenstellen. Wat eruit komt is ook voor gedetineerden van belang
inwerkingtreding van de nieuwe regeling in
zijn achterhoofd. Het is tevens een mogelijkheid, die niet zinloos lijkt, om deze kwestie
voor te leggen aan het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM) die oordeelt
over het (kortgezegd) mensenrechtenverdrag, het EVRM. In dat kader is het ook van
belang dat ook de rechter die moet oordelen
over uw zaak, het EHRM – op aansporen van
uw advocaat - een vraag kan stellen; een
zogenaamde prejudiciële vraag over of deze
regeling zonder meer mag worden toegepast. In principe verbiedt artikel 7 EVRM
directe werking in het kader van de strafoplegging, indien een straf wordt verhoogd.
Het EVRM heeft eerder geoordeeld dat dit
verbod niet geldt voor de tenuitvoerlegging
van de straf. Het lijkt wat juridisch gemuggenzift, maar je zou kunnen stellen dat v.i.
niet enkel tenuitvoerlegging behelst maat
ook deel uitmaakt van de straf, omdat het in
de wet staat (artikel 15 Sr). Voornoemd
gemuggenzift is wel van belang, immers als
de rechter van mening is dat v.i. niet enkel
de tenuitvoerlegging behelst, maar ook de
straf als zodanig (the scope of the penalty)
dan mág de nieuwe regeling simpelweg niet
gelden voor feiten gepleegd vóór inwerkingtreding van de nieuwe wet.

zeker weet dat de volgende instantie (het
Gerechtshof) hem pas veroordeelt ná inwerkingtreding van de nieuwe wet. Dat voorgaande is slechts als hij van mening is dat
zijn veroordeling terecht is geweest. Indien
de verdachte van mening is dat zijn veroordeling onterecht/onjuist is, dan is het uiteraard (onder omstandigheden) raadzaam om
in hoger beroep te gaan. Indien hij cassatie
heeft ingesteld, ligt het voorgaande iets
anders. Als de veroordeling van de feitenrechter dateert van voor de inwerkingtreding en het arrest van de Hoge Raad van
daarna, zal de oude regeling blijven gelden.
Maar als de Hoge Raad het arrest van het Hof
vernietigt en de zaak terug naar het hof
stuurt zal dat hof een nieuwe veroordeling
uitspreken waarna weer wél het nieuwe
regime geldt. Gelet op dit voorgaande is het
raadzaam contact op te nemen met een
advocaat als de verdachte is veroordeeld tot
een straf van langer dan zes jaar en hoger
beroep of cassatie heeft ingesteld. De verdachte kan dan deze nieuwe wet onder de
aandacht van zijn advocaat brengen. De
advocaat zal hem dan informeren hierover,
om zo tot een strategie te komen. Een mogelijke optie die gebruikt kan worden in het
kader van een zitting, waarbij de uitspraak
ná de inwerkingtreding van de wet valt te
verwachten, is de rechter te vragen rekening
Strategie
Concluderend kan gesteld worden dat het in te houden met de gewijzigde wet en de straf
die voor de verdachte vele malen zwaarder
sommige gevallen handig is om met een
advocaat te spreken over intrekking van een gaat uitpakken.
rechtsmiddel. Bijvoorbeeld als een ver(Sam van den Akker is strafrechtadvocaat bij
dachte vlak voor de inwerkingtreding van
Baumgardt Strafcassatie Advocatuur in
de wet is veroordeeld tot een gevangenisRotterdam.)
straf van meer dan zes jaren en hij vrijwel

Venlo I Sittard 077 35110 42

lina

Adverteren in deBonjo
brengt u in de bajes
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Resocialisatie onder de loep

Komt er eindelijk een kabinet dat oog heeft voor maatschappelijke belang van goede resocialisatie?
Jaap Brandligt
Amsterdam - Als deze krant in de brievenbussen valt – nu dus
– zijn de verkiezingen geweest. In de krant van februari is beschreven wat er in de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen stond over criminaliteit. Dat leverde geen vrolijk
beeld op. Tijd nu dus om een voor gedetineerden belangrijk
onderdeel van gedetineerd zijn en weer buiten komen onder
de loep te nemen: resocialisatie. Uiteraard in de hoop dat de
nu formerende politieke partijen er kennis van nemen en in
hun afspraken ten minste afspreken naar deze problematiek te
kijken. Zodat resocialisatie weer wordt wat het was: namelijk
het optimaliseren van de terugkeer in de maatschappij.

van ‘goed’ en ‘slecht’ gedrag wordt
door het nu verdwenen kabinet
doorgetrokken naar de fase van
verlof en de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.). Het bestaande
algemene en regime gebonden
verlof wordt volgens de visie als
ongericht en te vrijblijvend
ervaren. Het gedrag van de gedetineerde dient mee te wegen in het
kader van de voorwaardelijke
invrijheidstelling. De beslissing of
een gedetineerde al dan niet vooret werken aan verantwoordelijk gemaakt voor
het verloop van zijn detentie: goed waardelijk in vrijheid wordt
gedrag en het
gedrag wordt beloond, slecht
gesteld, ligt bij het openbaar
bewerkstelligedrag wordt bestraft. Voor een
ministerie, dat zich eventueel kan
gen van een
laten bijstaan door een speciaal
gedragsveran- belangrijk deel is dit al staande
praktijk: het systeem van promove- daarvoor ingesteld adviescollege.
dering is een
van de drie uit- ren en degraderen. Bij goed gedrag Het gedrag van de gedetineerde
kan de gedetineerde promoveren
tijdens de gehele detentieperiode
gangspunten van de visie ‘Recht
vormt een van de criteria op grond
doen, kansen bieden’: ‘Gedrag telt’. naar een plusprogramma. Het is
het liberale participatie denken bij waarvan beslist kan worden om
‘Om gedetineerden te stimuleren
uitstek. De vraag of een gedetivoorwaardelijke invrijheidstelling
tot gedragsverandering moeten
te verlenen. Daarnaast dienen de
zij, meer dan eerder worden aange- neerde promoveert wordt beantwoord aan de hand van een stopmogelijkheden om eventuele aan
sproken op hun gedrag.
de invrijheidstelling verbonden
Gedragsverandering staat volgens lichtmodel waarin het gedrag van
de visie vooral in het teken van ver- de gedetineerde wordt beoordeeld risico’s te beperken en te
mindering van de recidive. De straf aan de hand van (voorbeelden van) beheersen
groen ‘goed’ gedrag, oranje ‘ditWaar overheen wordt gekeken is
moet bijdragen aan de veilige
dat nogal wat gedetineerden te
terugkeer van iemand in de samen- kan-beter’-gedrag en rood ‘ongewenst’ gedrag.
maken hebben met psychiatrische
leving, waarmee wordt bedoeld
stoornissen en/of een licht verstandelijke beperking (geschat wordt
zo’n 45 procent van de gedetineerdenpopulatie), waardoor zij
slechts beperkte cognitieve mogeWaar overheen wordt gekeken is dat nogal
lijkheden hebben om tot de
wat gedetineerden te maken hebben
gewenste gedragsverandering te
komen. Dat is vaak problematisch
met psychiatrische stoornissen en/of
als er ‘groen’ stoplicht gedrag
een licht verstandelijke beperking
moet worden vertoond.
Kortgestraften vallen ook buiten
de boot. Het is de vraag of
screening en ondersteuning van
deze categorie gedetineerden
binnen de gestelde termijnen haalbaar is. Dat is problematisch,
dat zoveel mogelijk moet worden
Speciaal adviescollege
omdat maar liefst 74 procent van
voorkomen dat gedetineerden na
De eigen verantwoordelijkheid
detentie in herhaling vallen. Een
voor het verloop van de detentie en het totaal aantal gedetineerden
dat jaarlijks uitstroomt, drie
gedetineerde wordt zelf
het daaraan gekoppelde systeem

H

maanden of korter in detentie
verblijft.

Grote hindernis

‘Recht doen, kansen bieden’ bevat
geen visie op de vraag hoe,
wanneer en onder welke voorwaarden ex-veroordeelden of ex-gedetineerden gelijk zijn aan ieder

voorwaardelijke invrijheidstelling
is er ook nog en is belangrijk. Door
het toekennen van voorwaardelijke invrijheidstelling evenwel te
koppelen aan onzekere criteria
met betrekking tot gedrag in
detentie, risicobeoordeling en
slachtofferbelangen komt de
rechtszekerheid van de gedeti-

Ook zie je het ‘je-bent-voor-je-eigengedrag-verantwoordelijk’- denken

andere burger. Dat is een gemiste
kans. Pogingen om de resocialisatie van ex-veroordeelden te stimuleren zouden zich moeten richten
op de stigmatiserende en uitsluitende effecten van de gevolgen van
een strafrechtelijke veroordeling
of dat zij anders gedoemd zijn om
te mislukken. We noemen het niet
verkrijgen van een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG
wordt soms zelfs als zo’n grote hindernis gezien, dat het leidt tot zelfuitsluiting van de arbeidsmarkt.
Een belangrijk element van resocialisatie is een geleidelijke en begeleide terugkeer in de maatschappij. Het uitgangspunt dat aan
iedere gedetineerde in beginsel
verlof wordt verleend, is komen te
vervallen. Er wordt per gedetineerde beoordeeld of en voor
welke verlofsoort hij/zij in aanmerking komt. Ook zie je het ‘je-bentvoor-je-eigen-gedrag-verantwoordelijk- denken. Detentiefasering
blijft bestaan in de vorm van een
landelijk dekkend netwerk van
regionale Beperkt Beveiligde
Afdelingen (BBA’s). De

neerde in het gedrang. Het is een
risico dat gedetineerden die voorwaardelijke invrijheidstelling met
toezicht het meest nodig hebben
hiervan worden uitgesloten.
Dit stuk geeft in het kort weer wat
resocialisatie in brede zin inhoudt
en hoe dit zich verhoudt tot hoe nu
vertrokken kabinet invulling gaf
aan de resocialisatie van ex-gedetineerden en hoe het voornemens
was om hier in de toekomst invulling aan te geven. Opvallend is dat
de doelstelling van de resocialisatie voornamelijk functioneel, voorwaardelijk en (dus) beperkt is ingevuld. Een effectieve benadering
van de resocialisatie dient niet uitsluitend te zien op het bevorderen
van de vermindering van de recidive voor een selectieve groep
gedetineerden, maar zou juist aandacht moeten hebben voor resocialisatie als waarde en als doel op
zich voor alle doelgroepen.
Benieuwd of er een kabinet komt
dat eindelijk oog heeft voor het
maatschappelijke belang van
goede resocialisatie.

Advocatenkantoor Groenendijk
strafrechtadvocaten
Een specialisme is een eis voor uw strafzaak,
dat bieden wij u aan.
• Wij houden ons alleen bezig met strafrecht!
• Ruim 15 jaar ervaring in het strafrecht!
• Alle strafzaken op TOPniveau en Pro deo!
• Regelmatig bezoek van onze advocaat aan u!
• Wij zijn door het hele land actief !
• Alle acties in overleg met u!
Wij nemen graag uw Strafzaak over!
Bel ons: 070 427 93 13 of 06 28 09 56 91
en vraag naar Mr. I.A. Groenendijk

Waar kent u ons van?
• Haagse Metselmoorden: vrijspraak
• Grootste cocaïnevangst ooit in Nederland: vrijspraak
• Interpol valse bankbiljetten: vrijspraak
• Verduistering geld bij Waardetransport: vrijspraak
• 1 Overval + 2x voorbereiding in Westland: taakstraf
• Coldcase, mensenhandel/smokkel, moord Rotterdam,
• Cocaine in lattenbodem,
• Enzovoorts.
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Hoe autonoom kun je als gedetineerde zijn
als je gedrag voortdurend wordt gestuurd?
Jaap Brandligt
Amsterdam - Ben Vollaard van de Universiteit
van Tilburg heeft onderzoek gedaan in de PI
Nieuwegein naar het effect van meer vrijheden
op het gedrag van gedetineerden. Dat gebeurde
in een daartoe aangewezen afdeling van die PI.
Zijn uitkomst was dat gedetineerden zich beter
voelen, autonomer in hun gedrag als ze bijvoorbeeld een telefoon in hun cel hebben of als ze
ervoor kunnen kiezen zelf te koken. Dat verbetert hun geluk, hun gedrag wordt acceptabeler.
Ze voelen zich autonomer, met meer zeggingskracht over hun eigen leven.
Hij deed daar in een door Rescaled georganiseerde zoombijeenkomst verslag van. Een
van de deelnemers aan die bijeenkomst was
Beate Roessler, filosofe aan de Universiteit
van Amsterdam. Ze koos een andere invalshoek. Daarbij draait het om de vraag hoe
autonoom kun je als gedetineerde in een
gevangenis zijn als je gedrag voortdurend
wordt gestuurd. Haar inbreng triggerde en
dus zocht ik haar telefonisch op. In een
interview in dagblad Trouw deed ze een uitspraak die me bij bleef. ‘We denken dat we
autonoom zijn, maar er lijkt altijd iets in de
weg te zitten.’ Autonomie ‘drukt uit dat je je
eigen leven leidt, niet het leven van iemand
anders of door iemand anders, maar echt je
eigen leven.’

Gevangenisgeluk

Het is de vraag of een gedetineerde binnen

Van de redactie
Amsterdam - Bajeskwartier Amsterdam.
Waar technologie, cultuur en duurzaamheid
samenkomen. In een vernieuwende wijk vol
oude historie. Want Bajeskwartier bouwt
met de kennis van nu, voort op de historie
van toen. En die ingrediënten zorgen voor
vernieuwing en oorspronkelijkheid. Voor
inspiratie en levendigheid. Voor creatie en
recreatie. Bajeskwartier geeft ruimte aan
wonen en werken. Op loopafstand van het
gezellige centrum en grenzend aan de
Amstel. Dit is de propagandatekst van het
Projectbureau Bajeskwartier, aan de H. J. E.
Wenckebachweg. Op de foto is te zien dat er
nog maar één van de zes bajestorens

het huidige Nederlandse gevangenissysteem aan die omschrijving van autonomie
kan voldoen. De situatie daar in Nieuwegein
was volgens haar geen autonome situatie,
ook gegeven de restricties van de gevangenis. Er is aan de gedetineerden niet gevraagd
waarvoor ze zouden kiezen als ze echt
konden kiezen. Hen is niet gevraagd of het
hebben van een telefoon op je cel of het zelf
eten klaar maken de keuze zou zijn als ze
hadden kunnen kiezen. ‘Iedereen op de afde-

gevraagd wat ze zelf zouden willen om hun
verblijf in de gevangenis te verbeteren.
Terwijl ze dat als het hen wel gevraagd zou
worden, heel goed kunnen vertellen wat er
anders moet om hun gevangenisgeluk te
vergroten. Voor zover er in de gevangenis-

Er wordt gevangenen niet
gevraagd wat ze zelf zouden
willen om hun verblijf in de
gevangenis te verbeteren

ling moest meedoen.’ Er is niet aan de
gevangenen gevraagd wat ze zelf anders
zouden willen. ‘Er is sprake van een beperkt
aantal opties.’ Er wordt de gevangenen niet

Beate Roessel inhuren om leiding
te geven aan de discussie

Echt opschieten
doet het niet met
het Bajeskwartier

sen sprake kan zijn van geluk.

Hawthorne-effect

En ja, de resultaten van het onderzoek
waren positief. De sfeer verbeterde, maar
niemand weet of de sfeer werkelijk verbeterd is, want er is geen na-onderzoek
gedaan. Wellicht is er sprake van het
bekende Hawthorne-effect, een positief
effect dat optreedt als er speciale aandacht
gegeven wordt, maar dat weg druppelt als
de aandacht verdwenen is. Vooral ook en
juist doordat de verandering door anderen
bedacht is. Het onderzoek van Vollaard ‘ging
niet over autonomie, doordat de autonomie
niet werd gerespecteerd’. ‘Ik kijk naar
mensen,’ zegt Beate Roessler en ‘autonomie
gaat erover hoe je mensen respectvol benadert over hun mening over hoe je het leven
beter maakt’.
Een interessante invalshoek. Zeker in een
tijd waarin bureaucratisch op beheersen en
beheersbaar maken strategieën gericht
wordt, ook in het gevangeniswezen. Iets om
wat langer over na te denken. De zoombijeenkomst ging over graden van vrijheid. De
startvraag was ‘kunnen we het idee van reintegratie omvormen naar stapsgewijs herwinnen van autonomie’. Om een positief
antwoord daarop te geven, is een heldere
omschrijving van autonomie dienstbaar.
Wellicht kan Roessler worden ingehuurd
om leiding te geven aan die discussie.

overeind staat en die blijft ook staan.
Pistolen Paultje, heer Olivier, Willem
Holleeder; de ex-gevangenen van de
Bijmerbajes vormden een bijzonder gezelschap. Zware criminelen die de vele vrijheden van de idealistische gevangenis wel
konden waarderen. Ze genoten van optredens van sterren als André Hazes en Herman
Brood, ze bestelden een ‘chineesje’ als ze
trek hadden en klommen eenvoudig naar
buiten als ze het zat waren. De Bijlmerbajes
voldeed niet in alle opzichten. We blijven
het volgen daar.

(foto Paul Grijpma)
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Wijlen prof. dr. Hans Tulkens gaf leiding aan de gevangenisdirecteuren:

‘Frappant dat er zoveel kritiek was
op mensen die in het gevangeniswezen werkten’
Hans Smits
Amsterdam - ‘In het strafrecht zitten we nog vast aan het middeleeuwse
idee dat straf iets met pijn te maken heeft, ook al bereik je er niets mee.
Dienstverlening (de huidige taakstraffen) wordt niet als een straf aangevoeld.’
De in april vorig jaar overleden prof. dr. Hans Tulkens vertelde mij dat toen
ik hem in december 1988 interviewde voor het weekblad Vrij Nederland. Tot
1984 was hij bijna tien jaar hoofd geweest van de Directie Gevangeniswezen.
In dat jaar schoof de toenmalige minister van justitie, Frits Korthals Altes
(VVD), hem ‘als te soft’ opzij. Hij werd penologisch adviseur op het ministerie en en Landelijk Coördinator voor alternatieve sancties. In 1988 werd
de toen 59-jarige Tulkens tevens bijzonder hoogleraar in de penologie aan
de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn oratie pleitte hij voor een nieuw soort
alternatieve straf. ‘Om de gevangenisstraf te overwinnen, zullen we de vrijheidsstraf moeten ontdekken’, was zijn schijnbaar paradoxale stelling.

A

lternatieve straffen (vierduizend
sancties in 1987)
hadden volgens
hem niet de verwachte drie- à
vierhonderd
extra plaatsen in gevangeniscellen
opgeleverd, maar kwamen in de
plaats van voorwaardelijke veroordelingen of boeten. Tulkens vond
dat een cruciaal probleem. Hij
wees erop dat er van de jaarlijks
ruim zestienduizend gevangenisstraffen zo’n negenduizend
minder dan drie maanden en zo’n
zesduizend minder dan een
maand duurden: ‘Waarom is in
plaats van die vrijheidsstraffen geen
alternatieve straf opgelegd? Die
mogelijkheid daartoe bestaat
immers’. Volgens Tulkens, die
Nederland vaak vertegenwoordigde op buitenlandse congressen
over straftoemeting (hij mocht na
1984 zijn internationale functies
behouden), was in alle landen met
alternatieve straffen een zelfde ontwikkeling aan de gang: ‘Het gekke
is dat vrijwel iedereen het erover
eens is dat gevangenisstraf heel
kostbaar is en op geen enkele
manier effectief. Maar op het
moment dat je gaat zoeken naar
een vervanging, wordt er geroepen
dat het geen straf meer is omdat
de nadelen die aan de gevangenis
zijn verbonden, wegvallen. De
vraag is dan toch welk doel de straf
heeft’.

anti-alcohol-verkeerscursussen en
zogenaamde leerprojecten. En dat
zou ook nog begeleid en gecontroleerd moeten worden.’ Tulkens
ging ervan uit dat er door nieuwe
vormen van straf meer mogelijkheden zouden ontstaan voor ‘zelfherstel’ en dat de samenleving op deze
manier ook meer betrokken zou
raken bij de straf: ‘Er zou een zekere
samenhang tussen misdaad en straf
kunnen worden aangebracht.Dat in
het beleidsplan Samenleving en
Criminaliteit, dat minister Frits
Korthals Altes (inmiddels 92 jaar)
en staatssecretaris Virginie KorteVan Hemel (1929-2014) in 1985 uitbrachten, de verantwoordelijkheid
voor de criminaliteit bij de samenleving als geheel werd gelegd, was
hem uit het hart gegrepen: ‘Maar ik
denk dat we daar verwachtingen van
hebben die niet reëel zijn. Ook de
pogingen om andere ministeries bij
de bestrijding van de criminaliteit te

‘Het gekke is dat
vrijwel iedereen het
erover eens is dat
gevangenisstraf heel
kostbaar is en op geen
enkele manier effectief’

Zelfherstel

Tulkens pleitte voor een nieuw
soort vrijheidsstraf, een mixture
van gevangenisstraf, voorwaarden
zoals die in vroeger tijden werden
gesteld aan voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke vrijlating - en die traditioneel door de
reclassering werden gecontroleerd- en alternatieve sancties:
‘Binnen én buiten de gevangenis
zou de straf moeten worden aangevuld met bijvoorbeeld hulpverlening, arbeid, arbeidstraining, algemene vorming, sociale vorming,
vrijwilligers-hulpprojecten,

betrekken, hebben nog niet veel
succes gehad.’ Het beleidsplan
beperkte zich trouwens tot de
kleine criminaliteit op basis van
het rapport van de commissieRoethof en de zware criminaliteit,
met name de georganiseerde criminaliteit. Tulkens: ‘ Het leek er op
alsof er maar twee vormen van criminaliteit zijn, lichte en hele zware criminaliteit. Ik vond het jammer dat de
categorie delinquenten die het grootste deel van de gevangenissen
bevolkt, ongenoemd bleef.’

In het strafrechtbeleid werd
volgens Tulkens in het algemeen te
weinig aandacht besteed aan
daders voor wie nog mogelijkheden bestaan om er iets individueels mee te doen: ‘Het is 1ogisch dat
je bij de bestrijding van massale
criminaliteit geen persoonlijke
omstandigheden kan laten gelden.
En bij de hele zware criminaliteit is
het ofwel zinloos om te proberen
met de misdadiger nog iets te
bereiken ofwel de ernst van de
zaak maakt het de rechter moeilijk
om erg veel rekening met de dader
te houden. Maar in de omvangrijke
tussencategorie van wetsovertreders
zouden we toch moeten vasthouden
aan de opvatting dat de straf iets te
maken moet hebben met wat de
dader heeft misdaan.’ Volgens
Tulkens was de belangstelling verschoven van wat je kunt doen voor
de gedetineerden naar het snelle
inlopen van het cellentekort met
zo min mogelijk geld: ‘Justitie heeft
geprobeerd binnen de kortst mogelijke tijd een aantal gebouwen uit de
grond te stampen die zo zijn ingericht
dat je zo min mogelijk personeel
nodig hebt. Daarbij zijn de gevangenissen ook nog op plaatsen neergezet
waar ze uit oogpunt van werkgelegenheidspolitiek het meeste profijt
opleveren.’

Visie

Vroeger werd bij het maken van
bouwplannen volgens Tulkens veel
minder rekening gehouden met
financiële overwegingen. Dan ging
het meer om de vraag hoe het
contact van de gedetineerden met
hun eigen omgeving bevorderd
kon worden: ‘Daar is weinig van
terechtgekomen. Want er is weinig
gebouwd. Na een eeuw zijn aan echte
nieuwbouw alleen maar de huizen
van bewaring in Maastricht en
Amsterdam (de Bijlmerbajes) van de
rond gekomen. Pas nu komt de
nieuwbouw op gang. Je had mogen
hopen dat de sinds een eeuw toch veranderde visie op de straf in de bouw
van nieuwe gevangenissen tot uiting
zou komen. Dat is helaas niet
gebeurd.’
Ik wilde van Tulkens weten of het
moeilijk voor hem was geworden
Mr. Frits Korthals Altes (boven) schoof hoofd als hij hoofd van de Directie
Directie Gevangeniswezen Gevangeniswezen was gebleven.
Hans Tulkens(onder) opzij:’Te soft'. Zijn duidelijke antwoord: ‘Er zijn
andere prioriteiten gekomen
waarmee je rekening hebt te
houden. Als politicus kun je in het
ene kabinet wel gaan zitten en in
het andere niet. Ambtenaren
kunnen voor dezelfde moeilijkheid
komen te staan wanneer zij zich
sterk met een bepaald beleid
hebben verbonden. Ik was
voorman van een bepaalde groep
mensen, onder wie gevangenisdirecteuren, aan wie ik leiding moest
geven en aan wie ik inspiratie
moest verlenen. Als je dat niet
langer kunt doen, ben je voor die
mensen niet langer
geloofwaardig.’

gewekt voor de individuele dader.
‘Dat ontleen ik bijvoorbeeld aan
mijn ervaringen met de alternatieve sancties. Je ziet dat er echte
interesse bestaat bij alle betrokkenen over wat je met daders van criminaliteit kunt doen. Die aandacht
is er bij mensen die beroepsmatig
met het strafrecht bezig zijn. Die
hebben ook hun persoonlijke interesse. Ik heb het vroeger altijd frappant gevonden, dat er zoveel
kritiek was op mensen die werkzaam zijn in het gevangeniswezen.
Alsof die de gedetineerden zoveel
kwaad deden. Het tegendeel was
het geval. Juist bij de bewaarders

‘Juist bij de bewaarders
tref je de echte
bekommernis. Die
hebben het moeilijk
omdat ze zo weinig
kunnen doen’

tref je de echte bekommernis. Die
hebben het moeilijk omdat ze zo
weinig kunnen doen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de rechterlijke
macht. Na mijn rede in Groningen
kwam de president van de rechtbank in die stad naar mij toe om te
zeggen dat hij graag zou experimenteren met de door mij voorgestelde gemengde straf. Op een
reclasseringscongres kreeg ik
dezelfde reactie van enkele officieren van justitie en rechters.

Paviljoens

Intussen zijn de maximumstraffen
steeds verder verhoogd. Tulkens:’Er
was niets anders en de criminaliteit nam toe. Dus maar weer langer
in de cel. Daarbij kwam internationale druk om strenger te straffen.
Vooral in gevallen van drugscriminaliteit. Daardoor zijn de straffen
voor de klassieke vormen van criminaliteit mee omhoog getrokken.
Maar voor mijn gevoel schoot de
theorie dat toch niets zou helpen,
ernstig te kort. Want er was bijvoorbeeld onvoldoende gedaan
aan het verschijnsel dat een verscheidenheid aan mensen die om
zeer verschillende redenen en op
uiteenlopende wijze in de gevangenis terecht zijn gekomen, op een
uniforme wijze behandeld worden.
De variatie aan gedetineerden is
alleen maar toegenomen. Aan de
ene kant zijn er allochtonen uit
diverse culturen bijgekomen en
aan de andere kant plegers van
witte-boordencriminaliteit. We
wilden die verschillen indertijd
ondervangen met het onderverdelen van gevangenissen in paviljoens voor bepaalde categorieën
gedetineerden. Die paviljoengedachte is uit financiële overwegingen voor een groot deel losgelaten.
Echte bekommernis
Ik vroeg Tulkens waar hij de illusie (Hans Smits is oud-verslaggever van
vandaan haalde dat er weer belang- dagblad Het Parool en weekblad Vrij
Nederland)
stelling zou kunnen worden
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Exclusieve toegang tot PI Veenhuizen

Eens ‘n crimineel, altijd ‘n crimineel?
Van de redactie
Hilversum - Harry zat al tweemaal vast voor moord en draaideurcrimineel Bram stal voor de zóveelste keer een zakje snoep.
Inmiddels zit hun straf erop en zijn ze vrij. Waarom is het zo
moeilijk om op het rechte pad te blijven?
In Buiten de Muren volgt podcastmaker Marjolein Knol twee
(ex-)gedetineerden op weg naar een leven buiten de muren
van de gevangenis. Een stap die simpel lijkt, maar allesbehalve simpel is. Na jaren in de gevangenis voelt het leven
binnen veiliger en vertrouwder dan het leven buiten. Een
kwart van de ex-gevangenen belandt binnen twee jaar weer
in de gevangenis. Hoe komt dit? Eens een crimineel altijd
een crimineel? Of begeleiden we hen niet goed terug naar
de samenleving? Marjolein Knol kreeg exclusieve toegang
tot de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen om zo het traject
van de twee ex-gevangenen nauwlettend te kunnen volgen.
Buiten de Muren van Marjolein Knol (maker van de
succesvolle podcast Binnen de Muren) is een zesdelige podcast over schuld en vergeving, kansen krijgen en kansen
pakken. Buiten de Muren, van de makers van De Man en de
Maan en Lopendebandwerk, is een podcast van NTR, DOCS,
Stichting Autres Directions en Aldus’ producties. De podcast
is via NPO Radio 1 vanaf 12 mei beschikbaar op alle postcastapps. t is vanaf 12 mei 2021 beschikbaar via NPO Radio 1 en
alle podcast-apps.

een broodjeszaak beginnen met zijn vrouw, ‘mijn meissie’,
die hij in de gevangenis ontmoette. Blijft hij op het rechte
pad? De serie volgt ook gedetineerde Bram. Hij is eind 40 en
zit voor de derde keer een speciale straf uit voor stelselmatige daders, in de volksmond bekend als draaideurcriminelen. Het liefst zou Bram weer gaan tekenen. In zijn dromen
organiseert hij zijn eerste expositie. In werkelijkheid gedijt
Broodjeszaak
Bram misschien wel het best in de gevangenis. Hoe lang
Harry, eind 50, bracht maar liefst een derde van zijn leven
door in de gevangenis. Hij zat vast voor doodslag, waarna hij houdt hij het dit keer uit? ‘Soms gaat het bij mij buiten na
na een lange opsluiting de gevangenis weer mocht verlaten. twee dagen al mis,’ aldus Bram.
Marjolein Knol is podcastmaker in Groningen. Ze studeerde
Buiten ging het ‘evenzo lang goed’, totdat hij opnieuw
iemand doodde en weer een celstraf kreeg. Hij verlangt naar journalistiek aan de CHE in Ede en radio op het RITCS in
Brussel. Ze werkte als verslaggever in Noord-Nederland.
buiten, maar ziet er ook tegenop. Buiten de muren is Harry
vastbesloten niet weer in oude fouten te vallen. Hij wil graag Over de verhalen rond de TT in Assen maakte ze de

bekroonde serie Oerend harTT. In Binnen de Muren onderzocht ze het leven in de Penitentiaire Inrichting Esserheem,
in het Drentse gevangenisdorp Veenhuizen. Ze maakt reportages voor Argos en voor Dagblad van het Noorden een
tweewekelijkse podcast met achtergronden bij het nieuws.
Ook maakte ze in opdracht van het Drents Archief en RTV
Drenthe De Hilte 11, een podcast over de Tweede
Wereldoorlog in het Drentse dorp Gieten, aan de hand van
de verhalen van ooggetuigen.
Buiten de Muren is een podcast van NTR, Autres Directions
en Aldus’ producties voor NPO Radio 1 en DOCS. Mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds
(Bron: persbericht NPO)

Formidabele erkenning voor belangenbehartiger
Europese gedetineerden
Paul Grijpma
Straatsburg / Düsseldorf - Het is
Europäisches Forum für angewandte Kriminalpolitik gelukt om te
worden erkend als een officiële Nietgouvernementele organisatie (NGO).
Dat heeft Mary Ann Hennessey van
de Raad van Europa onlangs bekend
gemaakt.
Een NGO is een organisatie zonder
winstdoel, die zich meestal inzet
voor mensenrechten, armoede en
milieu. Het is dus geen overheid,

maar non-profit organisaties die
werken met vrijwilligers en geld
krijgen van donateurs.
Het Europese Forum zet zich in
voor de belangen van gedetineerden. De erkenning als NGO is
belangrijk voor het Forum omdat
die meer mogelijkheden geeft om
de belangen te behartigen. Ook
financieel komt er meer speelruimte. Het Forum werd in 1998
opgericht.

Het Forum, op z’n Frans Forum
Européen de politique criminelle
appliquée, is bedoeld als ontmoetingsplaats en uitwisseling van
deskundigen. Tal van deskundigen
(criminologen, politiemensen,
bajesdirecteuren en gevangenenbezoekers) die in hun werk met de
criminaliteit en veiligheid te
maken hebben, leren elkaar op
congressen, bij scholing en in de
praktijk kennen.
Het doel van het Forum is om het

wederzijdse begrip tussen de
landen te bevorderen, vooral over
de sociale aspecten aan de politiek
op het gebied van criminaliteit en
veiligheid. Het Forum wil ook initiatieven voor het gevangeniswezen
ondersteunen en de betrokkenheid van de burgers bevorderen.
Het Forum hoopt vooral veel vrijwilligers naar zich toe te trekken
die gemeenschappelijk willen
werken aan de verbetering in de
omgang met gedetineerden in

Europa. Voorzitter van het Forum is
de sociaalpedagoog Wolfgang
Krell; Roselyne OudenampsenJoyal is namens Bonjo bestuurslid;
ere-voorzitter is de criminologe
Anne-Marie Klopp.

Mr. Mohamed Rafik - Strafrechtadvocaat
06 18 35 66 29

Mr. Paul Logemann
Bel direct: 06 361 22 693
www.advocatenkantoor-logemann.nl

rafik@kvrzadvocaten.nl
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Gezocht
Oproep om mee te werken aan internationaal onderzoek

Mening horen van jeugdige veroordeelden belangrijk
Esmee Praas
Amsterdam - Wij zijn op zoek naar mensen die veroordeeld zijn
vanwege een ernstig gewelds- of zedendelict, gepleegd toen ze
tussen de twaalf en drieëntwintig waren. Wij zijn heel benieuwd
hoe het met deze mensen is vergaan na de veroordeling.

I

s de straf uitgevoerd zoals
opgelegd? Wat ging er
anders? Waarom? Wat vind
jij ervan? En… als je al vrij
bent: hoe is de terugkeer
naar de maatschappij verlopen? Is je straf effectief
geweest, voel je je rechtvaardig
behandeld? En hoe gaat het nu
met je, heb je een relatie, een baan
en een vast inkomen?
Voor een groot internationaal
onderzoek van de Universiteit van
Amsterdam naar de effecten van
sancties in Nederland zijn wij op
zoek naar mensen die over deze
zaken willen praten met ons.
Waarom willen wij dit weten?
Het straffen van jongeren die zich
schuldig maken aan ernstige delicten, zoals een ernstig gewelds- of
zedendelict, is in Nederland al
langere tijd onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie. Zo werd in september 2019 aan
minister Dekker van
Rechtsbescherming een petitie tot
verhoging van de jeugddetentie
aangeboden. Deze petitie was
gestart door ouders van minderjarige slachtoffers van doodslag
gepleegd door een minderjarige
dader. Zij vonden dat de daders van
de misdrijven op hun kinderen een
te lage straf hadden gekregen. Dit
is de stem van ouders van slachtoffers en hier wordt veelvuldig naar
geluisterd. Maar waar minder naar
geluisterd wordt en waar helemaal
niet over geschreven wordt, is de
mening van de veroordeelden.
Juist bij jeugdige veroordeelden is
het van belang ook hun mening te
horen over wat zij vonden van de
opgelegde sanctie of maatregel,
over de effecten daarvan en over

Droom

hoe het is om na een sanctie terug
te keren in de maatschappij.

Droom of nachtmerrie welke is het van de twee?
Ik zit vast voel me zo alleen

Onwijs belangrijk

Er zijn allerlei factoren die van
invloed kunnen zijn op de effecten
van sancties of maatregelen: bijvoorbeeld of er een effectieve
behandeling is ingezet tijdens de
detentie. Of er voldoende begeleiding was na vrijlating? Heeft
iemand als hij vrijkomt een
woning? Of zit iemand in de financiële problemen? Krijgt iemand
hulp van ouders, andere familie,
vrienden of een partner? Dit zijn
op papier allemaal factoren die
iemand kunnen helpen. Maar hoe
zit het nou echt? Wat is ervoor
nodig om na detentie je leven weer
op de rit te krijgen?
Dit zijn vragen waar met de
huidige beschikbare literatuur nog
onvoldoende antwoord op
gegeven kan worden. Dit terwijl
het onwijs belangrijk is om te
weten hoe ex-gedetineerden hun
detentie en ook de periode daarna
hebben ervaren. Hoe meer kennis
hierover beschikbaar is, hoe beter
het sancties en maatregelen en
eventuele behandeling ingericht
kunnen worden. Daarom doen wij
als studenten van de Universiteit
van Amsterdam hier onderzoek
naar en hopen dat veel mensen die
veroordeeld zijn voor een ernstig
gewelds- of zedendelict gepleegd
toen zijn tussen 12 en 23 jaar waren
bereid zijn ons te helpen met hun
ervaring!
Pas jij in deze omschrijving en zie
jij het zitten om hierover anoniem
een aantal vragen te beantwoorden? Of ken jij iemand die dit

Maak me wakker uit deze nachtmerrie nu meteen!
Op dit moment heb ik een droom
Esmee Praas

En dat is er maar een
Om vrij te zijn, maar dat is een goed idee
Misschien was ik doorgegaan met de verkeerde
Dingen die ik deed
En was het slechter afgelopen wie weet
Als ik vrijkom kan ik zeggen dat ik dankbaar
Voor mijn detentie ben geweest
Ik droom ja ik droom nog steeds
Om liefde te geven aan de mensen om mij heen
Ik heb geleerd om te geven en eerlijk te zijn

misschien ziet zitten? Neem dan
contact op met het mailadres
onderaan dit artikel. Mocht je een
interview niet zien zitten, maar wil
je hier wel graag online wat vragen
over beantwoorden, kun je via
http://bit.do/nadetentie of deze
QR-code een vragenlijst hierover
invullen, het invullen duurt maximaal twintig minuten en je kan er
op elk moment mee stoppen. Je
zou ons enorm helpen.
Voor vragen over het onderzoek
kun je ons ook altijd mailen
(onderzoek.resocialisatie@gmail.
com). Aanmelden bij Bonjo kan
ook.
Alles blijft vertrouwelijk en antwoorden zijn niet te herleiden.

Tegen iedereen
Diegene die me leef heeft, maar ook tegen diegene
Die het moeilijk heeft
Dankjewel detentie want je hebt mij geleerd
Hoe ik moet omgaan met een probleem
Maliek
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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!

1837 Pasquale

Mijn naam is Pasquale. Ik ben een
man van 35 jaar jong met ervaring.
Ik ben half Italiaans/Ned. Ik ben
opgevoed als reiziger. Rare mix,
maar goed dat ben ik.
Ik ben 1,75 m Lanf, 86 kilo atletisch
figuur. Sport houd je jong. Qua
lichamelijk en geestelijk goed in
orde.
Ik ben spontaan en zorgzaam,
goed verzorgt, hygi√´ne vind ik
persoonlijk wel belangrijk.
Ik hou van humor, loyaal zijn en
respect hebben. Aangezien de combinatie dat ik nu vast zit klinkt het
misschien voor jou wel vreemd.
Maar goed wij zijn niet allemaal
perfect. Ik vind dit al wanhopig
iets. Om via dit contact te zoekenmet een lieve zorgzame vrouw,
maar geen andere keuze.
Ik maak van me hart geen moordkuil. Ik ben vrijwel altijd positief.
Lijkt eht jouw leuk om contact te
zoeken met deze leuke jongen dan
is het voor jouw misschien wel een
doeltreffer.
Nooit geschoten is altijd mis. Ben
jij die gene wat mij persperctief wil
geven? Ik zal op jouw reactie
wachten.
Tot snel lefst xxx toedoeloe!!
hahaha.

eerlijkheid en zoek een lieve vrouw
om mee te schrijven.
Wil je een mooie romantische
gedicht schrijf me.
Ik hou ook van koken en ben
creatief.
Ik zit in PI Vught

1918 Jeroen Christiaans

Ik ben Jeroen Christiaans, ik ben 32
jaar geboren in Keulen (Duitsland)
afkomstig uit Neerpelt (limburg,
Belgi√´).
Ik ben sportief actief oog op toekomst met een leuke vriendin. Ik
zie hard leven als leren omgaan
met zware delen, om het gemakkelijke gedeelte te apprecieren.
Ik heb 1 broer, 1 zus, 3 halfzussen, 1
halfbroer. Ik zou graag de tango of
de samba leren danzen voor de
lenigheid.
Ik schrijf ook graag rijmen, en ik
bepaal mijn eigen visie op alles.
Dat is het, hopelijk snel iets te
horen.
Jeroen Christiaans.

1919 Mihai

Hey ladys, ik ben afkomstig uit
Romenien. bin 43 jaar, 1.82 m, 100
kg en goed in form. Ik bin bijna 19
maanden binnen van 3,5 jaar. Ik
zoek een leuke dame om mee te
schrijven. Ik bin eerlijk, betrouwbaar, loyaal ...
Leeftijd en afkomst zijn niet van
1917 John B.
belang. Bent je de dame die ook
Ik ben John B., en schrijf hele
naar een maatje zoekt stuur dan
mooie gedichten,
gerust een berichtje. Ik antwoort
Totdat er vrouwen voor mij
altijd terug. Ik zit op dit moment
zwichten.
Ik ben 50 jaar en al twee jaar alleen, in PI Norg.
Mit viel liefde, Mihai
Wil je van mij een gedicht, schrijf
mij dan meteen.
Ik ben 1,80m best mooi postuur,
1920 E. (vrouw)
ben een hele goeie schilder.
Hey, hey, Ik ben een jonge dame uit
Hou van lachen, romantiek,
Belgi√´. Ik ben 25 jaar jong en zit

nu een tijdje gedetineerd in NL. Ik
zoek een leuke jongen om mee te
schrijven tussen de leeftijd van 26
jaar en 38 jaar. Over mijzelf kan ik
vertellen ik heb lang donker krullend haar en donkere ogen. Ik ben
1.71 cm lang met curves. Ik spreek
het beste frans en spaans dus het
liefst wil ik schrijven met iemand
die frans of spaans spreekt. Ik hou
van lekker eten, gek doen en
muziek. Mijn muzieksmaak is salsa
en bachata. Ik hou ook heel erg van
dansen. Ben jij geïnteresseerd
stuur een leuke foto mee dan
spreken we elkaar snel.
Liefs, xoxo E.

1921 Dennis

Hallo Dames, Ben jij die spontane
vrouw, die net zoals mij het recht
heeft op een tweede kans. Ben jij
die vrouw die ik zoek, die eerlijk en
transparant is zoals ik ook ben. Ben
jij die vrouw die ook zoals mij tijd
over heeft in deze corona tijd om
met mij te schrijven. Dan ben jij
die vrouw die ik zoek. En waar ik
een vriendchap mee op wil
bouwen. En in de eerste zet met
jou te schrijven. En wie weet hoe de
vriendschap kan gaan groeien. Ik
zal mij voorstellen aan jou. Mijn
naam is Dennis, 53 jaar, normaal
postuur, 183 lang, nederlands met
mooie blauwe ogen. Momenteel zit
ik in een TBS kliniek in het oosten
van het land. Ik zit bijna op de resocialisatie afdeling waar ik dan ook
meer vrijheid krijg. Ik ben een
vrolijk type. Ik kom elke morgen
met goede zin uit mijn bed. Zou jij
nog meer van mij willen weten
dan zou ik van jou een brief
kunnen ontvangen zodat ik jou
weer terug schrijf/ Leeftijd, houjij
er uit ziet of wat jou delict is, is
voor mij niet van belang. Dus
dames zou je willen schrijven met
een eerlijke en vrolijke spontane
man laat dan iets van jou aan mij
horen. Ik stuur altijd een brief
terug. Vele groeten van Dennis.

ik een leuke intressante pencontacte ken vinden en uhm hoe het
dan verder gaat zien wij al dan wel,
niet dan? Ik ken niet in de toekomst kijken jij wel? Uhmmm ik
half indo/nl ben 172 lang 72 kilo en
45 jr jong groen/grijze ogen afletische bouw trek aan gewichten
gedraag me als 20+ en ziet er uit als
30+ (smile) heb een beginnersbaard en gevlochten haar heb spirituele aanleg, met totoo’s en piercings. Heb jij donker haar bruine
ogen slank en sportief ook voor
veel in? dan moetten wij wel ff kennismaken lijkt mij super de Harley
to my Joker te vinden en uhm
psssst wacht niet t elang voor ik
vergeven ben en ohw en uhm
tetoo’s en piercings en of leeftijd
boven de 24 no problemo (smile).
(ool al is het alleen old scool
pennen) Reageerd en leert elkander kennen, vanaf dat moment
merken wij alkanders intresse wel
op toch? of niet dan, dan toch.
Ohw en ehhh psssst Dames no
worry’s zo slecht ziet ik er niet uit
zeg maar! helaas zit ik nog wel in
het H.v.b./PI maar niet lang. Ps
Engels, Duits, NL no problem,
keine probl√™m, geen probleem,
en je afkomst ook niet, het verleden = verleden werk na de toekomst. Pak die pen begin old scool
te schrijven en zeg mij waarom ik
nou net jou moet kiezen, brief +
foto 100% antw geen foto wel leuke
brief 99% antw hahaha bey bey
now x.
Peeps good luck Smile.

1924 Lange

Hallo dames hoe is het met jullie?
Ik ben 22 jaar oud, +- 1.90 m lang,
bruin haar, bruine ogen. Ik heb 1
tattoo op m’n arm. Ik zit al 15
maanden in voorarrest mijn
zitting is in maart. Ik verwacht 4
tot 7 jaar straf. Ik zit nu in de PI
Dordrecht. Ik luister veel muziek
en kook bijna de hele dag. Ik doe
niet aan arbeid. Ik zoek contact
met een dame om een beetje
brieven te schrijven. Niet persee
romantiech gwn gezellig contact.
Of je donker, wit, paars, rood bent
maakt me niet uit. Leeftijd ook
niet. Ach ja wie weet wordt ‘t wat
en zoniet ook goed toch?Dames
fijne dag en niet tuchten! Dat
woord kennen we niet!
Groetjes Lange.

1925 Cedric

Dag dames, mijn naam is Cedric,
beter bekend als Pinini. Ik ben daar
nu 2 jaar mee bezig, dat doe ik
dagelijks buiten. Helaas nu niet ik
zit momenteel gedetineerd in
Justitieel Complex (JC) Zaanstad. Ik
kom uit Amsterdam maar na
detentie ga ik woonde in Noord
Oost van Nederland, een Nieuwe
begint starten. Ik ben 55 jaar en ik
zit zolang binnen voor druks
smoken uit Peru naar Nederland.
Ik heb een brede postuur, ik ben
187lang en ik weeg 97 kg. Ik train
heel veel om mijn body in shape te
houden en mijn conditie op peil te
houden. Mijn adkomst is Curacao,
ik ben al 7 jaar single omdat ik zit
VERVOLG OP PAGINA 33

Eenvoudig en snel berichten ontvangen

1922 William

Hallo, Ik ben William. Wat is jou
naam? Nou ik ben 54 jaar, 170 L 72
kg, Mijn voetbalclub is feyenoord,
en de jouwe dan? favorieten bezigheden zijn zwemmen, gamen,
music. Ik woon in Zeeland
Brabant. Ik zit wel in de tbs
gewoontjes. Geen zeden geen kindermisbruik. Zou wel graag kinderen willen hebben maar is er nog
niet van gekomen. En voor mijn
leeftijd zie ik er vrij jong uit. Mijn
tbs loopt in september af en dan
val ik onder de reclassering. Ik ben
niet kaal, draag moderne bril en
ben een god in bed. Ik kan fantastisch koken. Ik ben niet drinker.
Nou ik denk of je er iets mee kan
of niet. Veel liefs William.

De eMates Fotoservice is
nu beschikbaar in (bijna)
alle PI’s in Nederland!
*Alleen nog niet in PI Grave en PI Haaglanden

Bekijk in het RIC de speciale whitelisted pagina
voor gedetineerden op onze website:
www.emates.nl/info

1923 Ikke

Hey psssst it’s me Ikke (smile), ik
dacht, laat mijn maar ff kijken of

Meer info? www.emates.nl/info

BOEKEN

LEZEN
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Oud gevangenisdirecteur:
‘Het zijn mensen’
Jaap Brandligt
gevangenissen en alles
wat daarmee te maken
heeft, beïnvloedt.
Soms is het een treurigstemmend boek.
Een verhaal van
iemand die toch min
of meer na een redelijk tumultueuze
jeugd in de bureaucratie van het gevangeniswezen terecht komt en
die probeert met al zijn idealen overeind te
Ik ken Frans Douw nu langzamerhand al heel
blijven. Er was een tijd waarin zijn idealen min
wat jaren. We hadden samen een moeilijk
begin, maar in de loop der tijd ben ik hem gaan of meer de idealen van de samenleving waren.
bewonderen – wat een groot woord is – als door- De roemruchte zeventiger en tachtiger jaren en
er is een tijd waarin schraalhans keukenmeeszettende vernieuwer van het gevangenissyster werd. Douw heeft veel meegemaakt en dat
teem. Ik heb zijn boek met de veel zeggende
titel: ‘Het zijn mensen’ vooral gelezen als inkijk klaarblijkelijk goed gedocumenteerd. Al zijn
in de wereld van detentie en van beleid of non- verhalen zijn waar gebeurd. Dit boek maakt uiteindelijk niet vrolijk stemmend. Maar wie hoop
beleid in en rond het systeem van detentie en
alles wat ermee samenhangt. Voor iedereen die heeft en Ausdauer kan er ook moed uit putten.
En wie zich in zijn opvattingen over het gevanvoor het gevangeniswezen een warm hart
geniswezen – en dat zijn er velen merk je in het
heeft, is dit boek aan te bevelen. Een van de
boek – thuis voelt en zich ongemakkelijk weet
aardige elementen is dat het ook een historibij de kale werkelijkheid van vandaag de dag en
sche lading heeft. Je kunt zien hoe maatschapenig zicht heeft op het verglijden der tijden,
pelijke opvattingen het gesprek over
Amsterdam - Frans Douw heeft een boek geschreven over zijn bestaan als gevangenisdirecteur,
over alles wat eraan voorafgegaan is voordat
hij directeur werd en over wat hij na zijn vertrek
als gevangenisdirecteur aan activiteiten rondom
detentie zoals gedaan heeft en nog steeds doet.
In zijn dankwoord vraagt Frans zich af ‘of mensen
dit boek lezen als autobiografie of juist als kijkje
in een doorgaans ontoegankelijke omgeving die al
enorm is veranderd of zelfs niet meer bestaat’.

Frans Douw (Foto: Fjodor Buis)
kan er ook moed uit putten. Goede mensen
zoals Frans Douw en met hem al diegenen die
nog steeds met hem deelnemen aan de maatschappelijke discours richting een menswaardiger systeem, kunnen er moed uit putten.
Maar wie geneigd is in treurnis over zoveel
bureaucratie en kortzichtig beleid te vervallen,
is na het lezen van het lezenswaardige boek
zoals gezegd niet vrolijker. Frans Douw laat in
dit boek zien dat zijn titel ‘Het zijn mensen’
belangrijk is. Ook gedetineerden zijn net
mensen. Laat dat een wetenschap zijn die
beklijft en die tot een menswaardiger gevangenisregiem leidt. Uiteindelijk.
(Frans Douw, Het zijn mensen, uitgeverij Atlas
Contact, ISBN 9789045042404)

Open en eerlijk verhaal van
officier Hoppenbrouwers
Amsterdam - Gabriëlle
Hoppenbrouwers is officier van
justitie. De wereld achter spraakmakende krantenberichten komt
dagelijks in haar werk voorbij:
jeugdcriminaliteit, roofovervallen,
zedenzaken en ernstige
verkeersongevallen.
In Familiezaken schrijft ze over
hoe het er in de rechtszaal aan
toegaat, de moeilijke gesprekken
die ze voert met nabestaanden en
de vaak schrijnende familieomstandigheden van jonge verdachten. Maar een officier van justitie is
ook een mens. Wanneer haar broer
ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, zet

dat voor haar zelf de verhoudingen
in haar eigen familie in perspectief. Een confronterende ervaring,
die haar terugvoert naar de vroege
dood van haar vader.
In Familiezaken schrijft
Hoppenbrouwers open en eerlijk
over hoe haar werk en persoonlijk
leven voortdurend met elkaar vervlochten raken – haar alleenstaand
moederschap en de volle werkdagen, het verlies van haar broer en
de zware delicten waar ze mee te
maken krijgt. Een ontroerend,
indringend en herkenbaar verhaal
van een bevlogen officier.
Gabriëlle Hoppenbrouwers (1971)

besloot na een stage bij het
NOS-Journaal haar baan als officier
van justitie op te zeggen en aan de
slag te gaan als redacteur-verslaggever bij TV Gelderland en vervolgens als redacteur bij EenVandaag.
In 2009 ging ze terug naar het
Openbaar Ministerie als officier
van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam. Vanaf
2018 is ze werkzaam op de afdeling
High Impact Crime bij parket
Midden-Nederland waar ze, net als
eerder in Amsterdam, ook persofficier is.
Familiezaken, uitgeverij Thomas Rap,
ISBN 9789400407664, prijs 19,99

Gabriëlle Hoppenbrouwers
(Foto: Aagje Studio)

Viervoudige moord
Enschede - Een onthullend boek over de
Kwartetmoord, een van de meest spraakmakende misdrijven van de afgelopen jaren in de
schimmige Twentse onderwereld. Vier mannen
worden op klaarlichte dag op brute wijze
geëxecuteerd. Speciaal voor deze zaak wordt
Litouwen geformeerd, een van de grootste
rechercheteams in de naoorlogse geschiedenis
van depolitie.
Vanaf het eerste moment storten crime-verslaggevers Jan Colijn en Tom Meerbeek zich
vol op de zaak en komen met een reeks
spraakmakende reportages vol pikante
details over de vader en zijn twee zonen, die
verantwoordelijk worden gehouden voor

dit lugubere misdrijf.
In dit boek blijkt dat het rechercheteam
tevergeefs heeft geprobeerd meer te weten
te komen over het militaire verleden van de
vader. Waar Litouwen niet in slaagde, lukte
het de verslaggevers wel. Zij ontdekten meer
details over het dubieuze oorlogsverleden
van de vader. Hij zou tijdens de
Balkanoorlog in zijn vaderland Servië
namelijk deel hebben uitgemaakt van een
beruchte militie die dood en verderf zaaide.
(Viervoudige moord, door Jan Colijn en Tom
Meerbeek, beiden werkzaam bij TV Oost,
Uitgeverij Just Publishers, ISBN 97890 8975 9092
(Bron: Achterplaptekst)
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zolang al, maar nog een jaar ben ik
vrij en wil opnieuw begonen. Ik
heb humor, ik ben gezellig, ik ben
op zoek naar een leuke dame om
beter te leren kennen. Ik heb geen
type, ik kijk meer naar innerlijk dat
is wat telt bij mij. Spreekt dit je aan
reageer dan maar gerust. Ik
reageer altijd terug.

1927 Marson

Hallo dames, hier ben ik een lichtgetind man van Aantilian afkomt,
bruine oogen en normaal postuur,
1 meter 89. Ik ben sportief, hou van
kooken, boek lezen, tv kijken en
Radio fun x en gui muziek radio.
verder Ben ik verzog met humor en
ik ben 43 jaar maar ziet uit als 37
jaar ongeveer kaal geschoren met
een ring baartje. Ik heb humor en
hou van lachen goei gesprek en jij
1926 Paco
Hola, quiubo? Ik ben Paco, 32 jarige ook. Ik zoek graag een penvriendin
dat we alle themas kan praaten
jonge man, van gemengde komaf,
twijfel niet en schrijf mij zal ik jou
getint met zwart haar en donkere
terug schrijven. Kijk wat moois uit
ogen. Ondanks dat ik meer dan 2
bloei. Groetjes Marson. Ik spreek
jaar binnen zit en single ben
nederlands en spaans.
geworden, ben ik positief ingesteld, sociaal en behulpzaam. Ik
hou van gym/boksen en lekker
1928 Aryan
koken. Vooral Turks/Mediterraans
Fa-wakka lieve mensen? Ik ben
en Aziatisch keuken is mijn specia- aryan, en ben 40 jaar oud, maar ik
liteit. Verwacht dit jaar naar open
zie er nog heel jong uit. Ik wordt
kamp te gaan, dus wil meer avonvaak geschat tussen 20/25. En zit
tuur in de toekomst :) Ik mis automomenteel vast in een kliniek bij
rijden en mijn motor, maar alles
Venray. Zit hier al 18 maanden, en
komt uiteindelijk goed! Ook leer ik ik mag met verlof, dus ik doe het
de Spaanse taal hierbinnen, als je
goed. Verder ben ik van suriwilt oefenen kom maar... Ben jij die naamse/hindoestaanse afkomst, ik
lieve, verzirgde dame (21-38 jr) op
ben 1.80 mtr, en weeg 85 kg... Heb
mijn rechte pad naar vrijheid?
oorbellen tattoos en piercings, ben
Reageer gerust (liefst met foto) dan licht van kleur heb bruine ogen,
heb je reactie terug... xxx
zwart kort opgeschoren kapsel,
Groetjes, PC
heb een exotische uitstraling. En ik
heb een gespierd, atletisch bouw....
en ik kom uit R-dam. Verder hou ik

van lekker koken surinaamse, aziatisch, italiaans gerechten. Ben een
echte keuken prins. Zeg altijd
(liefde gaat door de maag) hahaha.
Ook hou ik van muziek maken,
goede gesprekken voeren en lekker
chillen, Ik ben een begrip vol
persoon met empathie, stoer maar
ook gevoelig. In het leven sta ik
met een positieve vibe en een
vleugje liefde voor alles enb iedereen. Verder ben ik heel spannend
en sta open voor alles. Ben op zoek
naar een lieve, leuke vrouw met
een mooie karakter. Met wie ik kan
schrijven en mijn gedachte’s delen,
in deze moeilijke tijden. Als je je
aangetrokken voelt tot mij, neem
dan snel contact op met bonjo
bureau zodat je mij persoonlijk
kan schrijven. (ps).........stuur een
leuke recente foto.

1929 Rahied

Hallo ik ben rahied24 jaar oud en
1.70 lang.Ik ben half afghaans en
half Hindoestaans.ik ben goed verzorgd en henb een normaal
postuur . Ik ben sportief en heb
tatoeages.Ben ook spontaan
sociaal zeer open minded en zorgzaam.Momenteel zit ik gedetineerd in pi zaanstad..Ik vind dit al
wanhopig iets maar goed geen
andere keuze.Dus hoop idd op iets
goed.ik ben op zoek naar nieuwe

Berichten uit de bajes

Zorgelijk pensioengat
Van de redactie
Amsterdam - We kregen een bericht van Edward
dat te veel aan het bewustzijn is onttrokken.
Het gaat over het pensioengat dat mensen die
een detentie hebben meegemaakt tegenkomen. Hij noemt dat een groot maatschappelijk
probleem, omdat heel erg veel mensen worden
getroffen. Dit betekent, zegt hij, dat als je bijvoorbeeld onschuldig bent bevonden je toch
weer financieel veroordeeld bent en je daarmee
altijd rekening mee dient te houden.
Bij de Sociale Verzekeringsbank zou er hier
eigenlijk rekening mee moeten worden
gehouden. Maar, vraagt Edward zich af, is
dat niet wettelijk onbegonnen werk omdat

er ook een grote groep Nederlandse gevangen in het buitenland verblijft?
‘Ik hoop,’ schrijft hij ons, ‘dat u bij de volgende uitgave van deBonjo daar aandacht
aan wilt schenken en dat iedereen daarvan
op de hoogte wordt gebracht. Bij deze dus.
Overigens is hetzelfde het geval bij mensen
die forensisch gaan. Deze problematiek past
in een systeem waarin de periode in de
gevangenis niet wordt meegenomen in de
overwegingen die leiden tot een niet armzalige oude dag. Voor de AOW geldt hetzelfde.
Onredelijk in dit verband is dat het gaat om
geld dat jezelf hebt gespaard, al dan niet via
een solidariteitsomslag. Bonjo zal dit onder
de aandacht van de Ombudsman brengen.

De man maakt onder meer prachtig penseeltekeningen bij voorkeur van vogels. Ik kreeg
er eentje cadeau van Eva van Heijningen, een
Amsterdam - Fredie Beckmans is een
‘bodenständige Mensch’ die in 1956 geboren is vogel met een worst in zijn bek. Deze staat
als illustratie bij het verhaal over voedsel op
in Winterswijk aan de toen West-Duitse
pagina drie. Deze prent was een mooie aangrens. Fredie die in zijn jeugd al van penselen hield, is kunstenaar geworden. Hij volgde leiding om Fredie te vragen of hij bereid is
om voor gedetineerden tegen een speciale
in de jaren zeventig in Enschede de AKI, de
prijs een mooie penseeltekening te maken,
kunstacademie, en hij zat op de
leuk om op te hangen in de cel en te schenRijksacademie. Artist and Writer staat er op
ken als een van de kinderen op bezoek komt.
Fredie’s website. Hij is graficus, schilder,
tekenaar, videokunstenaar, performancekun- Fredie was enthousiast en liet weten meteen
aan het werk te gaan. Het resultaat ziet u op
stenaar, conceptueel kunstenaar, wat is
bijgaande pagina’s. De prenten kosten
Fredie niet?
€ 50,- per stuk, drie voor € 100,Ik ben Fredie tegen het lijf gelopen in het
Advocaten betalen € 100,- per stuk en 3 voor
prestigieuze clubhuis van Arti et Amicitiae,
€ 200,een Amsterdamse kunstenaarsvereniging,
aan het Rokin.
Paul Grijpma

1930

Jongeman van bijna 38 zoek langs
deze weg een leuke dame om mee
te bellen skypen bellen of schrijven. ik ben surinaams/ghanees heb
over mijn hele lichaam tatoeges en
zit in Pi Zaanstad.heb tbs status en
ben momenteel in hogerberoep.
Ben single en zit al 2 jaar binnen en
kijk voor een vrouw tussen de 18/50
jaar om mee te settellen.Ik schrijf
altijd terugeen foto zou leuk zijn.ik
kan schrijven bellen skypen en op
bezoek ontvangen.ik ben 1.85 en
weeg 100 kilo tot gauw hoop snel
wat te horenvan de single lady.
Groetjes Michel.

1931

Hallo lieve dames ik ben ricky en
ben 26 jaar jong ik sport graag hier
binnen in PI Roermond doe ik

fitnis en dagelijks opdrukken Ik
weeg 62 kilo en ben 1.72 lang en
ben afgetraint lichaam buiten doe
ik aan kickboxsen ik box al vanaf
mijn 6de jaar.Ik zoek via deze weg
een leuke gezellige vriendin en wie
weet wat er opbloeit.Ik zit momenteel al 11 mnd in detentie en het
zou erg leuk zijn om een pen vriendin te hebben ik ben erg zorgzaam
lief en mijn hart op de juiste plek.
Heb je intresse dan hoor ik dat
graag.Vriendelijke groet Ricky.

1933

Hoi Lezers wij zijn 2 leuke gedetineerden dames die bij mekaar op
cel verblijven.1 van ons is marokkaans 29 jaar en de ander indonesisch 33 jaar oud.Beiden zijn we
moslima’s. We zagen de oproepen
in de Bonjo en dachten dit lijkt ons
leuk om te doen. Wij zijn op zoek
naar 2 leuke mannen die met ons
willen schrijven.Korte omschrijving van ons goed uitziende dames
prettig gestoord tikkeltje ondeugend (anders zaten we nu niet
hier) en we zijn vooral positief
ingestelde dames die van het leven
genieten ondanks alles .hebben wij
een glimlach op je gezicht getoverd stuur ons dan een brief dan
sturen wij een brief terug grtjes
lovely girls...

Post
Beste Bonjo,
Ik begrijp van mijn man dat er enorm veel onduidelijkheid is in de PI over de detentiefasering na 1 mei 2021. De wet Straffen en Beschermen gaat WAARSCHIJNLIJK in op 1 mei 2021.
Er wordt echter al aan gedetineerden aangegeven dat zij geen aanvraag voor (Z)BBI
kunnen doen en wellicht maar moeten wachten in een gesloten PI tot hun PP-traject. Er
wordt dus al volop gehandeld naar een wet die officieel nog niet is ingegaan. Kunnen jullie
hier eens onderzoek naar doen? Zoals het er nu naar uitziet komt er een groep gedetineerden aan, die binnenkort voor detentiefasering in aanmerking komt, die nu tussen wal en
schip gaan vallen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de invoer van een wet. Dat gedetineerden niet kunnen re-integreren doordat nu ineens deze wet ingevoerd moet worden.
Ik ben bereid om verder inlichtingen te verstrekken, maar wil niet dat mijn naam bekend
wordt, aangezien ik bang ben dat dit nadelig is voor mijn man.
Vriendelijke groet,
Linda

Speciaal voor gevangenisbewoners gemaakte penseeltekeningen

Wat kan Fredie Beckmans niet?

contact personen waarmee ik een
goeie babbel mee kan doen. Ik hou
van respect eerlijkheid en trouw.
Sta jij positief in het leven en ben
jij ook op zoek naar een leuk en
spannend contact om elkaar te
schrijven te lezen en te leren
kennen?Hoor ik graag van je
Iedereen is welkom.Voel jij je aangesproken en wil je meer van mij
weten pak dan snel je pen en wie
weet tot snel.Reageren is altijd een
antwoord.Tot snel Rahied.
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Van linksboven naar rechtsonder:
1.

De blauw-gele Ara, een filosofische papagaai, kan niet praten

2.

De kerkuil staat voor wijsheid

3.

De schoenbek ooievaar, een bedreigde diersoort in Oeganda en Nigeria

4.

De steenarend, de koning onder de vogels. Komt veel voor in wapens op vlaggen en dergelijke.

5.

De republikeinse Paradijsvogel, ontdekt door Karel Lucien Bonaparte, de neef
van Napoleon Bonaparte. Hij beschreef als eerste de vogel in Leiden. Het beest
kan goed baltsen.

6.

De Kasuaris komt uit Indonesië. Maar is ook op Nieuw Guinea. Daar leggen ze
de eieren onder de kippen die ze dan moeten uitbroeden.

7.

De Maraboe, een ooievaar-achtige. Zijn veertjes worden gebruikt bij het opsporen van vingerafdrukken.

8.

Melancholische specht

Pagina 35:
‘In het holst van de nacht’
(De Nederlandse vertaling van het liedje van The Beatles: Blackbird’s singing in
the dead op the night’)
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GIRO D'ITALIA

Zwaar getroffen Aquila bij aardbeving in april 2009, dit jaaropnieuw onderdeel
van de Giro. Helaas staat het stadje nog steeds in de steigers.
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Valt beslissing in laatste etappe?
Zou mooi zijn!

Vanaf 1 januari 2021 is Citroën co-sponsor van de wielerploeg AG2R LA MONDIALE, samen
met AG2R LA MONDIALE, de verzekeringsmaatschappij die al jarenlang hoofdsponsor is. Het
sponsorschap is aangegaan tot het jaar 2025. Het nieuwe wielershirt weerspiegelt de ongekende samenwerking en staat voor het begin van een nieuw hoofdstuk van de wielerploeg
die voortaan als AG2R CITROËN TEAM door het leven gaat.

ETAPPE

DATUM

PARCOURS

KILOMETERS

01

08-05

Turijn

02

09-05

Stupinigi -Novara

173

vlak

03

10-05

Biella - Canale

187

heuvels

04

11-05

Piacenza - Sestola

186

heuvels

05

12-05

Modena - Cattolica

171

vlak

06

13-05

Grotte di Frasassi -Ascoli Piceno

150

heuvels

07

14-05

Notaresco - Termoli

178

heuvels

08

15-05

Foggia - Guardia Sanframondi

173

heuvels

09

16-05

Castel di Sangro - Campo Felice

160

bergen

10

17-05

L’Aquila - Foligno

140

vlak

Rustdag

18-05

11

19-05

Perugia - Montalcino

163

heuvels

12

20-05

Siena - Bagno di Romagna

209

heuvels

13

21-05

Ravenna - Verona

197

vlak

14

22-05

Citadella - Monte Zoncolan

205

bergen

15

23-05

Grado - Gorizia

145

heuvels

16

24-05

Sacile - Cortina d’Ampezzo

212

bergen

Rustdag

25-05

17

26-05

Canazei - Sega di Ala

193

bergen

18

27-05

Rovereto - Stradella

228

vlak

19

28-05

Abbiategrasso - Alpe di Mera

178

bergen

20

29-05

Verbania - Alpe Motta

164

bergen

21

30-05

Senago - Milaan

29,4

tijdrit

09

KOERS
tijdrit

Paul Grijpma
Amsterdam/Milaan - Het moet voor de inwoners van L’Aquila in de Apennijnen fijn zijn
dat de Giro opnieuw hun middeleeuwse
stadje aandoet dit jaar. L’Aquila werd zeer
zwaar getroffen bij een aardbeving in april
2009. Er vielen 309 doden en 10.000 merendeels historische gebouwen werden vernield en 70.000 mensen werden dakloos. En
L’Aquila is die beving niet meer te boven
gekomen, ondanks de toezeggingen van tal
van politici, onder wie destijds Berlusconi.
Het stadje in de regio Abruzzo staat nog
steeds in de steigers. 17 mei is L’Aquila

startplaats, een mooie gelegenheid om nog
eens de aandacht te vestigen op al die beloftes die ooit zijn gedaan en niet zijn
nagekomen.
De renners van de 104e Giro starten met een
tijdrit in Turijn op. Tot aan de eerste bergrit
zijn er vlakke ritten door de Po-vlakte en een
lange tour langs de Adriatische Zee. Elke dag
een feest voor de renners en de kijkers thuis
vanwege die mooie kust.
Serieus wordt het al in de Apennijnen, maar
in de tweede week is het raak. Dan komen

bergen in Noord-Italië aan de beurt met als
topper in de 14de etappe de rit van Citadella
naar de Monte Zoncolan. De gevreesde berg
met over meer dan tien kilometer een stijgingspercentage van 11, 9 procent en met
pieken tot 22 procent, een van de zwaarste
beklimmingen in Europa. En dan twee
dagen later nog even de Passo Pardoi richting Cortina d’Ampezzo. In de laatste week,
meteen na de rustdag, is het weer klimmen
geblazen. In de rit van Canazei naar de Sega
di Ala, met een klim van 11,1 kilometer met
een gemiddeld stijgingspercentage van 9,6

procent. Niet echt lekker om naar uit te
kijken als je daarover heen moet. En dan de
laatste twee dagen van de Giro gaat het nog
steeds omhoog. In de 19de etappe 7,4 kilometer met stijging 8,3 procent en de voorlaatste dag is het een etappe met veel (4200)
hoogtemeters. Dat staat voor het aantal te
klimmen meters.
Of de uiteindelijk winnaar van de Giro
d’Italia 2021 tijdens de tijdrit van Senago
naar Milaan over 29,4 kilometer wordt
beslist, weet niemand. Maar dat zou wel zo
spannend zijn.

Doornen, advocaten.
Voor al je strafzaken, in heel Nederland
Wij doen veel zaken op het gebied van:
CASSATIE
JEUGDSTRAFRECHT
ONTNEMING
OVERLEVERING - UITLEVERING
TBS - PIJ - ISD
DETENTIERECHT

BEL VRIJBLIJVEND: 043 - 204 1003
OOK OP TOEVOEGING
(PRO DEO)
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Toppertje bij Paasontbijt
Gezonde wentelteefjes met gebakken appeltjes
Ingrediënten:
1 middelgroot ei
2 theelepels gemalen kaneel
150 ml halfvolle melk
4 sneetjes volkoren vloerbrood
2 eetlepels arachideolie (ook wel pindaolie/ aardnotenolie genoemd) of olijfolie
1 Elstar-appel

Hoe moet het?

Klop het ei, de helft van de kaneel en de melk los in
een diep bord. Wentel de sneetjes brood hier één
voor één doorheen.
Verhit de helft van de olie in een koekenpan en bak
de twee sneetjes op middelhoog vuur in drie
minuten goudbruin. Keer de sneetjes halverwege.
Neem ze uit de pan.

Courgette-gratin met zoete
aardappelpuree
Ingrediënten:
Anderhalve kilo zoete aardappelen
Twee grote kruimige aardappelen
100 ml melk
Twintig gram roomboter
Twee courgettes
Twee tenen fijne gehakte knoflook
100 gram geraspte jong belegen kaas
100 gram crème fraîche
1/4 bos tijm
1/4 bos platte peterselie
Zout en zwarte peper
Olijfolie

Wat te doen?

Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius
Schil de zoete aardappels en de kruimige
aardappels en snijd in stukken. Kook samen
in een pan met gezouten water in vijftien
minuten gaar. Stamp samen met de melk en
boter tot een puree. Breng op smaak met
peper en zout.
Hak de knoflook fijn en ris de blaadjes van de
tijm. Meng in een kom de knoflook met de
tijm, geraspte kaas en de crème fraîche.

Breng op smaak met peper en zout.
Snijd courgettes in dunne plakken. Schep de
zoete aardappelpuree over in de ovenschaal
en leg hier dakpansgewijs de plakken courgette op.
Smeer het kaasmengsel over courgetten en
bak de schotel twintig minuten in de oven
totdat de kaas gesmolten is. Garneer met de
gehakte peterselie.

En herhaal dit met de andere twee sneetjes.
Halveer ondertussen de appel. Verwijder het klokhuis en snijdt de appel in blokjes van een 0,5 tot 1
centimeter. Bak in dezelfde koekenpan de appel met
de rest van de kaneel drie minuten op middelhoog
vuur. Serveer de wentelteefjes met de appel.

Oproep
Acteur gezocht

Wie speelt de architect van de
Schie na?
De Rotterdamse gevangenis De Schie is het
gebouw waar de bekende architect prof. ir.
Carel Weeber het meest trots op is. Bij haar
opening in 1989 gingen alle krantenkoppen
over hoe gekleurd de cellen waren. Moest
een gevangenis niet juist sober en grijs zijn,
vroeg men zich af? ‘Kleur kost niks,’ antwoordde Weeber. Hij beweerde ook dat hij
iets mysterieus had willen ontwerpen en
noemde het gebouw ‘De Gouden Sfinx.’
Ter inspiratie bij het tekenen had de in
de Antillen opgegroeide architect, vaak
aan justitie gevraagd of hij een week in
een gevangenis mocht verblijven, maar
dat werd altijd weggewuifd, de cellen
zaten immers vol. Sterker nog, dit was
precies de reden dat de Schie werd
gebouwd. Daarom liet hij op de
Technische Universiteit Delft, waar hij
lesgaf, het interieur van één cel op ware
grootte nabouwen; een eigen proefcel
die hij uitgebreid kon testen.

Stelt u Weeber voor, in 1986, in zijn proefcel. Om zijn ontwerp te ‘testen’ speelt hij
dat hij er woont. Hij staat op uit bed, hij
doet alsof hij zijn tanden poetst, zit aan
het bureau, en kijkt bijvoorbeeld of hij
zich nergens aan stoot. Het is een architect van een gevangenis die doet alsof hij
in zijn eigen cel gevangen zit. Filmmaker
Robert Glas werkt aan een film over het
gevangenisbouw en zoekt voor deze
scene iemand die, lang geleden of
recent, in de Schie heeft vastgezeten en
de rol van Weeber, toen rond de 50 jaar
oud, op zich wil nemen.
Het gaat om een betaald acteurswerk
van enkele paar dagen. Opnames vinden
plaat in Amsterdam, in het najaar van
2021. U hoeft geen ervaring te hebben
met acteren, maar alleen comfortabel te
zijn met een camera in de buurt. Als u
geïnteresseerd bent, twijfel niet en
schrijf naar de redactie van de Bonjo.

'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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De wedstrijden voor april en mei
Let op! Er kunnen elk moment wijzigingen optreden in het Eredivisie programma. Kijk daarom altijd op de website van je favoriete club of
op de officiële site van de eredivisie en controleer of de wedstrijd niet is verplaatst naar een andere datum of een ander tijdstip.

SPEELRONDE 28			

SPEELRONDE 31			

zaterdag 3 april			
VVV-Venlo
18.45
FC Groningen
Willem II
20.00
AZ
FC Twente
20.00
Vitesse
Sparta
21.00
PEC Zwolle

vrijdag 30 april			
Heracles Almelo
20.00
VVV-Venlo

zondag 4 april			
sc Heerenveen
12.15
Ajax
PSV
14.30
Heracles Almelo
ADO Den Haag
14.30
FC Utrecht
FC Emmen
16.45
RKC Waalwijk
Feyenoord
16.45
Fortuna Sittard

zaterdag 1 mei			
Fortuna Sittard
18.45
FC Twente
Vitesse
20.00
PEC Zwolle
RKC Waalwijk
20.00
AZ
FC Utrecht
21.00
Willem II
zondag 2 mei			
ADO Den Haag
12.15
Feyenoord
Ajax
14.30
FC Emmen
FC Groningen
14.30
Sparta
PSV
16.45
sc Heerenveen

SPEELRONDE 29			
SPEELRONDE 32			
vrijdag 9 april			
Vitesse
20.00
ADO Den Haag
zaterdag 10 april			
Heracles Almelo
18.45
Willem II
AZ
20.00
Sparta
Fortuna Sittard
20.00
FC Emmen
PEC Zwolle
21.00
FC Twente
zondag 11 april			
FC Utrecht
12.15
Feyenoord
VVV-Venlo
14.30
PSV
FC Groningen
14.30
sc Heerenveen
RKC Waalwijk
16.45
Ajax

vrijdag 7 mei			
Sparta
20.00
Vitesse
zaterdag 8 mei			
FC Twente
16.30
Heracles Almelo
sc Heerenveen
18.45
FC Utrecht
AZ
20.00
Fortuna Sittard
VVV-Venlo
21.00
RKC Waalwijk
zondag 9 mei			
FC Emmen
12.15
FC Groningen
PEC Zwolle
14.30
ADO Den Haag
Feyenoord
14.30
Ajax
Willem II
16.45
PSV

SPEELRONDE 30			
SPEELRONDE 33			
vrijdag 23 april			
Willem II
20.00
RKC Waalwijk
zaterdag 24 april			
sc Heerenveen
16.30
PEC Zwolle
PSV
18.45
FC Groningen
Sparta
20.00
VVV-Venlo
Ajax
21.00
AZ
zondag 25 april			
FC Twente
12.15
FC Utrecht
FC Emmen
14.30
Heracles Almelo
ADO Den Haag
14.30
Fortuna Sittard
Feyenoord
16.45
Vitesse

Sam en m eer dan 2 0 jaar erv aring in het st raf rec ht

donderdag 13 mei			
ADO Den Haag
14.30
Willem II
Ajax
14.30
VVV-Venlo
FC Emmen
14.30
sc Heerenveen
FC Groningen
14.30
AZ
Fortuna Sittard
14.30
Vitesse
Heracles Almelo
14.30
Feyenoord
PSV
14.30
PEC Zwolle
RKC Waalwijk
14.30
FC Twente
Sparta
14.30
FC Utrecht

SPEELRONDE 34			
zondag 16 mei			
AZ
14.30
Heracles Almelo
FC Twente
14.30
ADO Den Haag
FC Utrecht
14.30
PSV
Feyenoord
14.30
RKC Waalwijk
PEC Zwolle
14.30
FC Groningen
sc Heerenveen
14.30
Sparta
Vitesse
14.30
Ajax
VVV-Venlo
14.30
FC Emmen
Willem II
14.30
Fortuna Sittard

Voor alle soorten strafzaken en detentiezaken.

Bel 010 – 600 1800

Splinter Koers Advocaten
Parklaan 3
3016 BA Rotterdam
w w w .splinterkoers.nl

BEL BONJO GRATIS!
0800 3334446
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Een frisse blik op uw strafzaak? Als er iets in zit, halen wij het eruit!
Wij hebben specialisten op het gebied van:
•
•
•
•
•
•
•

diefstal
drugszaken
fraude
geweld
mensenhandel
moord en doodslag
terrorisme

•
•
•
•
•
•
•

wapens & munitie
zeden
detentierecht/beklagzaken
cassatie
jeugdstrafrecht
ontneming
TBS & PIJ

Onze gedetineerde cliënten kunnen ons gratis bereiken op:
0800-9336464 (0800-WEENING)

We speak English
Wir sprechen Deutsch
Nous parlons Français

Ook pro deo. Wij bezoeken u in elke PI in Nederland.
Postbus 3084, 6202 NB Maastricht

strafrechtadvocaten.nl

Maastricht • Utrecht • Roermond • Hoensbroek

