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Afscheid van twee helden in de Nederlandse advocatuur

Anker & Anker: ‘Een democratische rechtstaat mag
niet bezuinigen op rechters, advocaten en officieren’
Jaap Brandligt en Paul Grijpma
exclusief i
nterview
Leeuwarden - Een gesprek met de advocaten Anker & Anker is
eigenlijk een doorlopende voorstelling. Ze zijn geestig en de
keren dat ze elkaar vliegen afvangen zijn vaak hilarisch. Maar
Hans en Wim Anker kunnen ook serieus zijn over wat zij in hun
leven als advocaten hebben meegemaakt. En dan springen de
vonken ervan af.
Ze zijn ronduit kwaad over wat er in de afgelopen jaren onder
de kabinetten Rutte I, II, en III met onze rechtstaat is gebeurd.
Hans Anker: ‘De advocatuur is meer nodig dan ooit, zeg ik wel
eens tegen mijn broer. We hebben al tien jaar de VVD op het
departement van justitie. Het wordt tijd dat dat verandert.’
Volgens de broers is het Nederlandse strafklimaat keihard geworden en is resocialisatie tegenwoordig een besmette term.

INHOUDSOPGAVE

De beide Ankers worden er soms somber van: ‘Altijd weer diezelfde
opmerkingen op recepties, bij visite of in het café over ons softe

strafsysteem. ‘Terwijl in Nederland
het tegenoverstelde aan de hand is,
want we zaten twintig jaar geleden
qua strafhoogte in de achterhoede,
maar nu zitten we bij de top in
Europa. Het is in een aantal jaren
snel gegaan. Maar dat wil er bij de
mensen niet in.’
En de Ankers kunnen het weten,
want ze zitten al meer dan veertig
jaar in de advocatuur. Vanuit hun
mooie, klassiek ingerichte kantoor
met twee dezelfde grote portretten
van Rembrandt aan de Ossekop 11
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in Leeuwarden trekken ze al sinds
1981 het hele land door om lezingen over het gevangeniswezen,
over straffen en het strafrecht in
Nederland te geven. Ook geven ze
cursussen aan strafrechtadvocaten. Drie keer in de week van
Terneuzen naar Delfzijl en van
Bergen tot in Almelo, zijn hun
lezingen en cursussen de belangrijkste inkomstenbron. Wim heeft
ook sinds 2016 zijn theatercolleges,
aangeklede lezingen met beelden
uit documentaires. Het publiek
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The essence of journalism is
a discipline of verification.
Bill Kovach & Tom Rosenstiel in
‘The Elements of Journalism’

kan vragen stellen en na afloop is
er een meet and greet, zeg maar ‘een
borrel na’. Stiekem achter zijn
hand met rare grimas roept Hans:
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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.

Strafzaak? Neem geen advocaat, neem een strafrechtadvocaat!
Bel gratis ons team van strafrechtspecialisten: 0800-WEENING (0800-933 6464)
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‘Ik denk dat er alleen maar vrouwen komen.
’Heel soms heeft Hans ook een rolletje in de
show. Hij mag dan opkomen in een stofjas
en een schermerlamp verplaatsen. Hij
denkt dat hij een Oskar- nominatie krijgt
voor de beste bijrol.

Volgens de broers is het
Nederlandse strafklimaat
keihard geworden en is
resocialisatie tegenwoordig
een besmette term

‘Dat is precies waarom ik hem er eigenlijk
niet bij wil hebben,’ en Wim Anker vervolgt:
‘Ik krijg continue dezelfde vragen. Rechters
zijn toch soft meneer Anker? Straffen laag,
toch? En na geweld en zedendelicten is het
veertig uurtjes schoffelen in een park, hoor,
meneer Anker. Iedere lezing hoor ik al die
vooroordelen. En elke keer moeten we het
weer uitleggen. Dat hebben we nu zo’n
4000 tot 5000 keer gedaan. Hans heeft het
uitgerekend. We hebben wel ‘n miljoen
mensen fysiek in de zaal gehad. En toch
krijg je die vooroordelen er niet uit.’

Niet meer alleen bloed en dood

Veel bekendheid kregen de beide broers
ook door hun niet-aflatende hulp aan de
langst gestraften in ons land, de levenslang
veroordeelden. Hans zegt dat Wim de advocaat is van de uitzichtlozen. Wim Anker:
‘Het begon in 1984 toen ik ene Ton P. bijstond. De man had een meisje ontvoerd,
misbruikt, vermoord en begraven in Pesse.
Hij kreeg levenslang bij de rechtbank in
Groningen. Maar bij het Hof werd het achttien jaar en tbs. Zo ben ik erin gerold en had
op een bepaald moment een praktijk van
zo’n 50 tot 60 levenslanggestraften en
tbs’ers. Ik ben toen een paar keer hard
onderuitgegaan en toen Hans heeft mijn
praktijk heringericht en gezegd: jij gaat
meer kinderrechter- en politierechterzaken
doen en niet meer alleen bloed en dood.’ De
Ankers stelden al snel vast dat je levenslanggestraften zo vaak je wilde kunt bezoeken,
maar je krijgt daar geen cent voor. ‘Sterker

nog, elk bezoek kost geld, maar ik heb het
wel gedaan tot op de dag van vandaag
omdat ik zie dat het systeem is verhard en
de reclassering voor een deel is wegbezuinigd uit de bajesen. Ik ben een combinatie
tussen een jurist, een predikant en een
maatschappelijk werker.’ Hans drukte Wim
ook op het hart wat zakelijker te zijn. ‘Want
hier bij ons werken 22 man, Wimpie.’
Inmiddels is er toch weer hoop voor de
levenslanggestraften vanwege een nieuwe
regeling die in 2017 is opgesteld nadat het
Europese Hof Nederland op de vingers had
getikt. Nu moet er na vijfentwintig jaar
gekeken worden of een levenslanggestrafte
in aanmerking kan komen voor een re-integratietraject. Met toestemming van de
minister van rechtsbescherming kan hij
dan uiteindelijk - via gratie - in vrijheid
komen als aan alle voorwaarden voor terugkeer in de maatschappij wordt voldaan. De
Ankers: ‘Minister Dekker trekt zich weinig
tot niets van de nieuwe regelgeving aan. Hij
stelt zelfs nadrukkelijk in de media dat hij
gekant is tegen gratie voor levenslanggestraften!

De ‘ministers’ Anker & Anker

Stel je voor dat de Ankers worden gevraagd
om tot het nieuwe kabinet toe te treden als
ministers op het departement van justitie.
Wim Anker: ‘Dan halen we de rol van de
minister in die kwestie van het vrijlaten van
levenslanggestraften er meteen tussenuit.
Aardige man en er is goed mee te praten,
maar minister Sander Dekker is een
passant, een politieke persoon bij wie electorale motieven een rol spelen. De minister
moet eruit en de rechter erin. Die moet
bepalen of iemand voor een re-integratie-

Ik ben toen een paar keer
hard onderuitgegaan
en toen heeft Hans mijn
praktijk heringericht
project in aanmerking komt en uiteindelijk
ook beslissen over al dan niet gratieverlening. Die beslissingen zijn bij de onafhankelijke rechter in betere handen dan bij een
politieke figuur.
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Anker & Anker speelden belangrijk rol bij oprichting Forum Levenslang

Het belang van de Ankers op meerdere manieren zichtbaar (Foto: Paul Grijpma)

‘De broers kunnen met opgeheven
hoofd het toneel verlaten’
Jet Hiemstra
Groningen/Leeuwarden - De namen Wim Anker en Hans Anker vormen een
begrip binnen de wereld van het strafrecht èn binnen de wereld van het
gevangeniswezen. Wat hebben zij in al hun werkzame jaren allemaal betekend
voor de zwaarstgestraften in ons land? In 1991 begonnen de broers voor
zichzelf met hun kantoor Anker & Anker Strafrechtadvocaten in Leeuwarden.
‘Wij staan iedereen als verdachte bij, ongeacht de aard en de ernst van het
verwijt,’ zo valt te lezen op hun website. En dit is terug te zien in de praktijk.
In de afgelopen dertig jaar hebben de broers zich gespecialiseerd in zaken
omtrent de meest ernstige delicten en, in het verlengde hiervan, de zwaarste
straffen. De broers hebben dan ook vele cliënten gerepresenteerd in zaken die
om de zwaarste straf draaiden die we in Nederland kennen: de levenslange
gevangenisstraf. In de afgelopen jaren hebben levenslanggestraften op vele
manieren op hun hulp kunnen rekenen.
Buiten de rechtszaal

Het belang van de gebroeders Anker voor
levenslanggestraften in Nederland is op
meerdere manieren zichtbaar. Het eerste
voorbeeld hiervan is dat zij hun cliënten
geregeld bezoeken, ook nadat er een rechterlijke uitspraak is gedaan.
Levenslanggestraften hebben wellicht meer
dan ieder ander behoefte aan een luisterend oor. Iemand die hen helpt om in te
zien dat ze meer zijn dan het etiket ‘crimineel’. En het feit dat deze hulp wegkomt bij

strafrechtadvocaten, die zich professioneel
gezien juist bezighouden met het vermeende criminele gedrag, maakt het zeker
niet minder betekenisvol. Daarnaast
hebben Anker & Anker een belangrijke rol
gespeeld ten tijde van de oprichting van
Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf, in 2008. Wiene van
Hattum is de voorzitter van (kortweg)
Forum Levenslang,
VERVOLG OP PAG. 6
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Prof. dr. Riekent Jongman in 1975:
‘Niemand pleegt bewust klassenjustitie. Maar het systeem als zodanig werkt discriminerend’

Komt klassenjustitie voor in Nederland?
Politiemensen ontkennen, advocaten zeggen:
‘Ja, het komt voor’
Hans Smits
Amsterdam - Is het inderdaad zo dat klassenjustitie in Nederland voorkomt? Dat wilde
De Volkskrant weten van de sociaal pedagoog Kees van den Bos van de Universiteit
Utrecht. ‘Het is aannemelijk,’ antwoordde de
hoofdauteur van het onderzoek naar klassenjustitie in de strafrechtketen, in opdracht
van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC), dat eind juni
werd gepubliceerd: ‘Wij spraken politiemensen
die het bestaan van klassenjustitie in Nederland
ontkennen, maar bijvoorbeeld ook advocaten
recht bevoordeeld?
die heel stellig zeggen: ja, het komt voor.’
Ook criminoloog Ben Rovers van de Erasmus
Universiteit Rotterdam onderzocht onlangs
in opdracht van het ministerie van justitie
of er in Nederland sprake is van klassenjustitie. Zijn conclusie: op sommige terreinen
wel degelijk. Rovers zei tegen dagblad NRC:
‘Vooral bij het aanmerken van verdachten
door de politie, de beslissing om wel of niet
te vervolgen door justitie en de geëiste straf
door het openbaar ministerie, zijn allochtonen en economisch zwakkeren in het
nadeel. Zij hebben ook een kleinere kans om
uit de justitiële molen te geraken als ze er
eenmaal in beland zijn.’

Als je op jongere leeftijd
gaat ingrijpen met
justitiële middelen,
creëer je criminaliteit’

Volgens het rapport is er een wirwar aan
definities over wat klassenjustitie precies is.
Volgens Van den Bos komt het eenvoudig
gezegd neer op twee vragen: wordt iemand
die niet tot de heersende klasse behoort,
onterecht benadeeld? En: wordt iemand die
wél tot de heersende klasse behoort, onte-

‘Selectief discriminerend’

Niemand heeft zich diepgaander met klassenjustitie beziggehouden dan prof. dr.
Riekent Jongman, in de jaren zeventig en
tachtig hoogleraar criminologie aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij was directeur van het Criminologisch Instituut
aldaar, als opvolger van prof. dr. Wouter

worden bevolkt door jongeren uit de laagste
sociale klassen. Dan vraag je toch af hoe en
wanneer die verschillen ontstaan. Er moet
gedurende het justitiële ingrijpen iets
misgaan ten nadele van de werkende
jongeren.’

Buikhuisen. Ik heb hem voor Vrij Nederland
een aantal keren geïnterviewd. De eerste
keer in december 1975, 46 jaar geleden.
Jongman werd aanvankelijk door sommige
critici als monomaan versleten omdat hij al
jarenlang probeerde aan te tonen dat het
justitiële apparaat ‘selectief discriminerend’
is. Hij wees erop dat het onderzoek naar het
justitiële afhandelingsbeleid volgens hem
een logische consequentie was van het
indertijd door Buikhuisen gestarte onderzoek naar verborgen criminaliteit.
Jongman: ‘Ik was geboeid door de uitkomst
dat delinquent gedrag onder jongeren uit
alle milieus veelvuldig voorkomt, zonder
dat de sociale klasse een rol speelt. Geldt
voor mishandeling dat dit delict vooral
wordt gepleegd door ongeschoolden, zodra
het om vermogensmisdrijven gaat blijkt er
geen verschil te bestaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen. ‘En toch zie je dat
er voor de rechter vrijwel uitsluitend verdachten staan uit de lagere milieus en dat
de gevangenissen in toenemende mate

Zwaarder gestraft dan de
gemiddelde dief: recidivisten,
werklozen, Surinamers en
mensen uit lagere milieus

Tuchthuis

De Groningse criminoloog gaf onomwonden toe dat de discriminatie in het strafrecht niet alleen zijn wetenschappelijke
maar ook zijn politieke belangstelling
heeft: ‘Ik vind het onzin om een scheiding te
maken tussen politieke opvattingen en wetenschappelijk onderzoek. Ik ben mij ervan
bewust dat ik politiek bezig ben. Nadat ik
met Buikhuisen het onderzoek naar verborgen criminaliteit had verricht, ben ik heel
gericht doorgegaan met het aantonen van
de ongelijke kansen in de rechtsgang.
VERVOLG OP PAG. 4

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

Bel gratis: 0800-WEENING (0800-933 64 64).
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Ik had duidelijk het plan voor ogen om te
bewijzen dat de zwaksten in de samenleving
ook door justitie onrechtvaardig worden
behandeld. Ik ben opgegroeid in een arbeidersmilieu. Ik draag ervaringen met mij
mee. Wat ik nooit van me af kon zetten was
dat van vier jongens die ik kende en die een
klein diefstalletje hadden gepleegd, er drie
in het tuchthuis terechtkwamen. De vierde,
die als enige niet uit een arbeidersgezin
kwam, bleef gespaard voor dit lot.’
Riekent Jongman (1931) was sinds 1966 verbonden aan het Criminologisch Instituut te
Groningen. In 1972 werd hij benoemd tot
lector in de jeugdcriminologie. Toen
Buikhuisen naar Den Haag verdween was
het de wens van alle medewerkers dat
Jongman hem zou opvolgen.

Beroep vader, soort buurt

In april 1975, weer 46 jaar geleden, verscheen
het boekje Met de politie op pad, een onderzoek naar het aanhoudingsbeleid van de
politie op straat, geschreven door Jongman
en Laurenz Veendrick. Dat boekje begon met
de constatering, dat criminaliteit niet, zoals
lange tijd is volgehouden, een op zichzelf
staand fenomeen is, maar onder andere
sterk samenhangt met de structuur van de
samenleving: ‘Als in zo’n samenleving - zoals
in de onze - kennis, macht en bezit ongelijk
verdeeld liggen, dan hebben de leden ook
ongelijke mogelijkheden om zich zowel
legaal als illegaal te gedragen.’
Jongman ging uit van een ongelijke maatschappij, maar hij liet het niet bij de constatering dat dit dus ook geldt bij het uitdelen
van het etiket criminaliteit bij bepaalde
vormen van wetsovertredend gedrag: ‘Wij
tonen alles hard aan. Wij vertellen precies
hoe ons onderzoek is verricht, juist om te
voorkomen dat wij van politieke vooroordelen worden beticht.’
Medewerkers van het Criminologisch
Instituut deden talrijke onderzoeken naar
discriminatie in de strafrechtspleging.
Bijvoorbeeld of de politie selectief te werk
gaat in haar aanhoudingsbeleid. De onderzoekers reden mee in politieauto’s. Wat
bleek was dat behalve de ernst van het feit
ook de sociale klasse en bijvoorbeeld het
beroep van de vader of het soort buurt een
grote rol speelden. Dat gold niet voor jongeren beneden de achttien jaar, maar wel voor
jongeren tussen achttien en vijfentwintig
jaar, wanneer het contact langer was dan de
kortstondige correctie. Eerder was al onderzocht hoe de houding is van het Openbaar
Ministerie, dat beslist over vervolging of

augustus 2021
milieus. Het onderzoek beperkte zich tot
jongemannen tussen achttien en vijfentwintig jaar, de hoofdmoot van het legertje verdachten dat zich dagelijks moest verantwoorden wegens eenvoudige diefstal of diefstal in vereniging.
Jongman: ‘Het voorrecht om niet zwaar te
worden gestraft wanneer de berechting op
zichzelf al negatieve effecten heeft voor de
verdachten, moet voor iedereen gelden. Ook
voor de werklozen, ook voor de ongeschoolden. Als je werkende jongeren in de gevangenis stopt, houdt hun salaris op, hun gezinnen zijn op de bijstand aangewezen, er
worden schulden gemaakt, er gaan relaties
kapot. Komen ze weer uit de bak, dan

niet-vervolging. Sociale klasse bleek in het
sepotbeleid een belangrijke rol te spelen.
De publicaties verwekten nogal wat beroering in de justitiële wereld. Jongman: ‘Er
werd mij bijvoorbeeld door een officier van
justitie het volgende voorgehouden:
jongens uit welgestelde milieus zijn pienterder, dus is het feit moeilijker te bewijzen,
dus moeten we sneller tot seponering
besluiten. In ons onderzoek lag de zaak significant andersom. Wij legden de nadruk op
eenvoudige diefstal, waarbij het OM een
grotere vrijheid heeft dan bij zwaardere
delicten zoals zware mishandeling of
inbraak. Bij die zwaardere delicten was er
geen verschil tussen lagere en hogere

Prof. dr. Riekent
Jongman in 1975:

Politie, officieren van
justitie en rechters, zij
allen zijn behept met de
vooroordelen die opgeld
doen in hun eigen milieu’
Prof. dr. Wouter Buikhuisen

milieus. Bij eenvoudige diefstal juist wel.’
Daarna werd nog eens gekeken naar beleidssepots bij eenvoudige diefstal waarin de officier volkomen vrijheid heeft om een zaak
niet voor de rechter te brengen. Jongman:
‘Het effect kwam er toen nog veel sterker uit.
Het aantal sepots bij jongeren uit hogere
milieus was twee keer zo hoog als bij jongeren uit lagere milieus.’

Pijnlijke verrassing

Tenslotte zijn de Groningse onderzoekers bij
de rechter gaan kijken, in de verwachting
dat daar niets te vinden zou zijn. De rechter
spreekt immers recht voor het forum van
het publiek en wordt daardoor democratisch gecontroleerd, iets dat bij het
Openbaar Ministerie geheel ontbreekt. De
uitkomst van het onderzoek werd door
Jongman als een pijnlijke verrassing
ervaren. Vier categorieën verdachten van
diefstal bleken zwaarder te worden gestraft
dan de gemiddelde dief: recidivisten, werklozen, Surinamers en mensen uit lagere

Prof. dr. Riekent Jongman

kunnen ze geen werk meer vinden. Dus ze
gaan weer jatten. Wie eenmaal in de bak
gezeten heeft, belandt er makkelijk voor een
tweede keer in. Als je op jongere leeftijd gaat
ingrijpen met justitiële middelen, creëer je
criminaliteit.’
Op mijn vraag of er nu echt sprake was van
klassenjustitie in Nederland, antwoordde
Jongman: ‘We leven in een klassenmaatschappij. Mensen worden verdeeld in hoog
en laag, in rijk en arm en alle gradaties daartussen. Mensen hebben verschillend
toegang tot onderwijs, informatie, materiële
en immateriële genoegens. Als je naar de
individuele functionarissen kijkt in het justitiële apparaat, dan proberen ze het allemaal zo goed mogelijk te doen. Niemand
pleegt bewust klassenjustitie. Maar het
systeem als zodanig werkt discriminerend.
Politie, officieren van justitie en rechters, zij
allen zijn behept met de vooroordelen die
opgeld doen in hun eigen milieu.’
(Hans Smits was oud-verslaggever van dagblad
Het Parool en weekblad Vrij Nederland)

Persoonlijk, resultaatgericht en altijd goed bereikbaar.
Dat zijn wij. Bij ons krijgt u overal in Nederland de best mogelijke
juridische bijstand op de volgende gebieden:

. .

Niemand pleegt bewust
klassenjustitie. Maar
het systeem als zodanig
werkt discriminerend
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Zuster van de vermoorde Nadine
Jaap Brandligt
Hoorn - Ik ging langs bij Jacqueline Beemsterboer.
Ze is de zus van Nadine Beemsterboer. Nadine is
in december 2006 om het leven gebracht door
haar toenmalige ex- vriend Gerold. Ik wilde het
met Jacqueline hebben over hoe het is om de
zus van een vermoord zusje te zijn en over hoe
ze omgaat met dat verlies en ook, misschien
wel vooral, hoe ze omgaat met de dader. Het
was een hele reis bijna naar de Duitse grens
naar een ongelooflijk lief plekje in de Gelderse
Achterhoek. Daarheen verhuisd van de plek
waar Nadine en zij opgegroeid zijn naar een
gans andere omgeving. Niet per sé daarom,
maar het voelde wel goed, als een nieuwe start.
Jacqueline was 24 toen het gebeurde. Vier jaar
ouder dan Nadine. Ze was op een andere plek
toen haar ouders opbelden dat ze naar huis
moest komen, want er was iets met Nadine.

Jacqueline Beemsterboer:
‘Ik wilde hem vertellen dat
ik hem oprecht en vanuit
mijn hart vergeven heb’

‘Dat was de langste
autorit van mijn leven’
Jacqueline Beemsterboer: ‘Verandering begint bij jezelf’
‘Dat was de langste autorit van mijn leven. Ik
wist niks, maar voelde meteen dat het met
Gerold te maken had. Mijn onderbuikgevoel
zei me dat. Ik wist dat de relatie over was en
dat hij soms gewelddadig kon zijn. Mijn
wereld stortte in toen mijn vader mij vertelde wat er met Nadine gebeurd was.’
Uiteindelijk heeft het natuurlijk grote
invloed op Jacquelines leven gehad. Op de
vraag of het heeft geleid tot de naar spiritualiteit neigende levenshouding die ze nu als
therapeut heeft, geeft ze geen volmondig ja,
maar ‘het heeft er wel toe bijgedragen’. Als
de relatie met je zus wegvalt, kan alles wegvallen, dat zet het leven op losse schroeven.’

inmiddels nog een nieuwe stichting opgericht: Herstel in beeld. Hij geeft lezingen in
de gevangenissen over herstel. Ik ben inmiddels een paar keer mee geweest, en vind het
heel mooi om met daders te praten en hen
te zien voorbij hun daad, om mijn eigen herstelproces uit te wisselen met daders en te
zien hoe ze erop reageren. Wij doen ons
verhaal recht uit het hart en je ziet dat het
binnenkomt. Het lijkt me fijn om dat, op
mijn eigen manier, voort te zetten.’
Dader en slachtoffer ligt vaak dicht bij
elkaar. Jacqueline Beemsterboer: ‘Ik ben een
aantal keren in de vrouwengevangenis
geweest en daar zie je hoe dicht slachtofferschap en dader-zijn bij elkaar liggen. Vaak
Eigen innerlijke processen
‘Mijn ouders en ik hebben toen een stichting zijn ze zelf slachtoffer van allerlei geweld en
opgericht tegen zinloos geweld en voor die- zijn dan opeens ook dader.’ Op de vraag hoe
renwelzijn. Daar ben ik een tijd heel actief in ze die stappen heeft kunnen zetten, zegt ze:
geweest. Wij willen met stichting de dromen ‘Ik ben niet zozeer met Gerold bezig
geweest, maar meer met mijn eigen innervan Nadine alsnog uit laten komen en een
lijke processen. Ik geloof dat de wereld een
bijdrage leveren aan een liefdevollere
wereld. Toen ik zelf moeder werd, heb ik me weerspiegeling is van onze eigen innerlijke
wereld. Ons eigen denken dat wordt
er wat uit teruggetrokken. Mijn vader heeft

weerkaatst. Gedachtes maken een situatie
meestal erger, maar we zijn onze gedachtes
niet, we hebben gedachtes. Dit besef geeft
ruimte voor keuze, bepaalde negatieve
gedachtes sta ik niet meer toe. Dit zorgt
ervoor dat je de regie weer over je leven
(terug)krijgt. Van slachtofferschap naar leiderschap. Doordat ik de lagen in mijzelf
‘afgepeld’ had en mezelf meer kon zien voor
wie ik ben, voorbij alle trauma, conditioneringen en programmeringen, kon ik daardoor ook anders naar Gerold kijken. Ik
geloof in een liefdevolle wereld en dat ieder
mens een zuivere kern heeft, alleen zijn
sommige daar ver van verwijderd geraakt,
en zo kan ik nu ook naar daders, dus ook
naar Gerold kijken. Als we allemaal wat vergevingsgezinder zouden zijn, zouden we in
een andere wereld leven’.

het begin niets voor. ‘We wilden niet met
hem bezig zijn. Na vijf jaar zijn mijn ouders
alsnog gegaan. Mijn vader en moeder
gingen samen en daarna is mijn vader nog
alleen naar hem toe geweest. Ik wilde nog
steeds niet. Ik gunde hem geen plusje achter
zijn naam en ik vertrouwde zijn motieven
niet. Tien jaar na de rechtszaak heb ik hem
voor het eerst weer gezien bij de zitting over
verlenging van zijn tbs. Ik was van tevoren
hartstikke nerveus. Ik was net moeder
geworden. Hij kon zomaar vrijkomen. Ik
voelde me super kwetsbaar. Twee jaar later
bij de volgende verlenging, en dus na mijn
innerlijke werk voelde ik me anders, ik
voelde me neutraal. Het maakte me niet
meer uit of hij vrij zou komen of niet. Dat
was een verademing, gaf me rust en vrijheid. Ik had hem vergeven. Ik heb toen zijn
hand geschut en heb hem in zijn ogen aangekeken en hij keek terug. Ik zag dat hij ook
aan zichzelf gewerkt had.’
Dit bracht ons op de zin en onzin van gevangenisstraffen. Jacqueline Beemsterboer: ‘Ik
geloof dat mensen daar niet beter van
worden. Een jaar later ben ik met hem gaan
praten. Ik wilde hem vertellen dat ik hem
oprecht en vanuit mijn hart vergeven heb.
Het werd een prachtig gesprek. Ik voelde dat
er heling plaats vond, bij hem en bij mij. Ik
heb respect gekregen voor zijn pad, voor de
keuzes die hij gemaakt heeft en neem waar
dat zijn intenties en insteek goed zijn. Tot

Daders worden vaak als
monsters neergezet

slot. Ik geloof dat hoe meer iemand is verwijderd geraakt van zijn eigen kern, dus hoe
meer iemand in het donker zit, hoe meer
licht en liefde ernaar toe mag. Nu is dat vaak
nog andersom, daders worden vaak als monsters neergezet, maar hoe kan iemand uit
een negatieve spiraal komen als er zo slecht
over je gedacht wordt. Elk mens kan hier een
Geen plusje
bijdrage aan leveren. Waar focus jij je op?
Gerold benaderde de Beemsterboeren een
aantal jaren nadat Nadine overleden was dat Verandering begint bij jezelf.’
hij spijt wilde betuigen. Daar voelde ze in
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Na dertig jaar is het genoeg geweest
Leeuwarden - De tweeling Anker & Anker
kwam in een ziekenhuis in de Friese hoofdstad
op aarde. Wim als eerste, vijf minuten later
kwam Hans. De ouders woonden in 1953 op
Schiermonnikoog. Pappie was achtereenvolgens (waarnemend) burgemeester van Vlieland,
Schiermonnikoog, Utingeradeel en Workum. Na
de lagere school volgden Wim en Hans de mulo
in Akkrum en nog drie jaar de Hoger Burger
School (HBS-A) in Leeuwarden. In Groningen
gingen ze rechten studeren van 1972 tot 1977.
Daarna verhuisde Wim naar de Randstad waar
hij op het ministerie van justitie topambtenaar
werd op de afdeling TBR en reclassering. Hans
ging lesgeven in recht en maatschappijleer. Hij
werd daarna advocaat. Dat deed Wim ook. In
1991 begonnen de broers voor zichzelf met het
kantoor Anker & Anker. Eind van het jaar is het
afgelopen.

Wim (links) en Hans (rechts ) Anker

Belangrijkste strafzaken
*
*
*
*

Robert M., grote zedenzaak in Amsterdam
Moord op Milly Boele in Dordrecht
Johnny B. ‘de pyromaan van ‘t Zand’
Ferdi Elsas, moordenaar van Gert Jan
Heijn
* A7 ‘blokkeerfriezen’
* Volendamse caféhouder (Volendambrand)

* CP’68, extreemrechtse partij verdacht van
discriminatie
* Albert Heringa die zijn 99-jarige moeder
hielp bij zelfdoding (voltooid leven)
* HIV-zaak te Groningen
* Marian van der E., dubbele pensionmoord
in Anjum
* Ex-Hells Angel Louis H., veroordeeld voor
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grote hoeveelheden die worden geplaatst, is het
aantal vernielingen te verwaarlozen.
En de ‘ministers’ Anker zouden ook meteen gehakt
maken van de nieuwe regeling omtrent de voorwaar- Een ander voorbeeld van vooroordelen. Wim Anker
delijke invrijheidstelling, de v.i. Hans: ‘Wim heeft ooit kan het smakelijk vertellen. ‘Bij mijn theatercolleges
heb ik altijd een leuke vraag. Laatst nog in het
nog gewerkt op de afdeling v.i. van het departement.
Luxortheater in Rotterdam: ‘ U woont in een rijtjesDat was in de Middeleeuwen.’ Wim: ‘Ik was daar vier
jaar topambtenaar.’ Hans: ‘Ja, ja topambtenaar, toen je huis, de woning naast u is te huur. Wie hebt u liever
wegging hebben ze de afdeling opgeheven.’ Wim: ‘Als naast u wonen? Iemand die net een gevangenisstraf
achter de rug heeft of iemand die na een geslaagde
je vandaag dertig jaar krijgt, zit je 28 jaar. Enige tijd
tbs-behandeling vrijkomt. Van de zeshonderd aanwegeleden ging je na twintig jaar naar huis. Als je de
zigen waren er drie die kozen voor de tbs’er. En
politieke kleur van de Tweede Kamer ziet, begrijp je
zonder na te denken zei ik; dan werkt u in de tbs-klihet. Tegen de moordenaar van Pim Fortuyn zei de
rechter dat hij hem de komende twaalf jaar niet meer niek. Ze begonnen te gieren van het lachen. Dat klopt
meneer Anker, wij zijn collega’s in een kliniek. De rest
wilde zien. De uitspraak was toen achttien jaar. Nu
koos voor de ex-gedetineerde. ‘Dan zitten er maar drie
zou sinds 1 juli de rechter - als hij het hetzelfde resulverstandige mensen in de zaal, riep ik toen. Want uit
taat zou willen bereiken - Volkert van der Graaf veeronderzoek blijkt dat de recidivecijfers veel gunstiger
tien jaar moeten geven. Stel je dat eens even voor. Hij
zou heel Nederland over zich heen krijgen en de hele zijn dan na een lange gevangenisstraf.
Anker vertelt ook dat als bij een tbs-kliniek in
Tweede Kamer. Wim Anker: ‘Net als met die v.i.-regeEindhoven hem de advocatenpas wordt gevraagd hij
ling zijn ook alle andere nieuwe maatregelen de
de seizoenkaart van sc Heerenveen laat zien, ‘om die
laatste jaren allemaal ten koste gegaan van de verPSV-aanhangers daar te jennen.’
dachten en gedetineerden. Het leven in de bajes is
sterk veranderd.’

Rare praatjes

In een regeringsverklaring waar ook de Ankers hun
handtekeningen zouden zetten, zou ook staan dat een
democratische rechtstaat niet mag bezuinigen op
rechters, advocaten en officieren. En dat dat ook nu
onmiddellijk zou moeten stoppen.
En verder zou er meteen een eind gemaakt moeten
worden aan de betrokkenheid van de minister van
justitie bij al die tienduizenden verlofbeslissingen
van tbs’ers. Ook daar moet de minister eruit en de
rechter erin. Gaat het mis met een tbs’er op verlof dan
wordt de minister naar de Tweede Kamer geroepen en
dan krijgt hij weer alles over zich heen en dan volgt
weer het vaste stramien een paar weken later. De landelijke regeling wordt weer opnieuw aangescherpt,
omdat de minister een politiek passant is en electorale motieven hanteert. Dergelijke beslissingen
moeten worden genomen door een onafhankelijke
commissie met een jurist, een oud-rechter en een
gedragsdeskundiger. En dan heb je niet al die heisa
als er iets misgaat. En dat is slecht voor de reputatie
van tbs die qua kwaliteit per geval goed werkt.
Overigens gaat het bijna nooit mis met de tbs’ers.
Wim Anker: ‘Het gaat hartstikke goed met die verloven. Van de 50.000 keren komen er 30 tot 40 niet
meteen terug. Ze hebben meestal smoezen: spoorbomen dicht, te lang gezoend met een vriendin, maar ze
zijn allemaal binnen 24 uur binnen. Twee tot drie
komen niet meer terug, en plegen een strafbaar feit,
hetgeen veel publiciteit genereert.
Over de enkelband doen ook allerlei rare praatjes de
ronde vinden de Ankers. ‘Ha, ha, enkelbanden, die
knippen ze door, wordt er vaak gezegd. Maar op de

drie levensdelicten
* Seriemoordenaar Hans van Z. uit Utrecht
(levenslang)
* Koos H., Haagse portier (levenslang)
* Gebroeders R., veroordeeld voor drie
moorden tot levenslang
* Bijstand aan politiefunctionarissen na
(schiet)incidenten
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de stichting die zich inzet voor zowel het bieden van perspectief op
invrijheidstelling als het voorkomen van detentieschade bij levenslanggestraften. Ze vertelde me dat de broers de eersten waren die een lijst
bijhielden met de namen van alle levenslanggestraften. ‘Die lijst
hebben ze destijds belangeloos aan mij ter beschikking gesteld om
daarop mijn onderzoek verder te kunnen uitbouwen.’ Tot slot zetten ze
zich in voor levenslanggestraften op politiek niveau. Om een reëel perspectief op invrijheidsstelling te kunnen bewerkstellingen zijn wetswijzigingen immers essentieel. Wim en Hans Anker brachten het
onderwerp voortdurend en met kracht onder de aandacht van politici,
aldus Wiene van Hattum: ‘Wim zei altijd: geef mij even de tijd en ik heb
149 van de 150 Kamerleden ‘om.’ Zo blijkt dat de broers op meerdere

‘Wim zei altijd: geef mij even
de tijd en ik heb 149 van
de 150 Kamerleden om’

Een blamage

De heren hebben ook nog een ander puntje van zorg.
Hans Anker: ‘Het is blamerend dat Nederland tweede
staat achter Italië op de lijst van landen met de
meeste mensen in voorlopige hechtenis. Maar voorlopig gehechten zijn alleen nog maar verdachten. Ze
zijn nog niet door een rechter veroordeeld. Het grote
probleem is dat rechters dit voorarrest beschouwen
als een voorschot op een mogelijke later op te leggen
gevangenisstraf.’
De Ankers doen ook aan jeugdzaken. Hans Anker: ‘We
proberen jongeren uit de jeugddetentie te houden en
te zorgen dat er alternatieven zijn voor de straffen.
Maar in Nederland is het nog steeds mogelijk dat 16en 17-jarigen worden bestraft via het volwassenenstrafrecht. Die kunnen eisen krijgen van tien jaar
gevangenisstraf en tbs-verpleging van overheidswege. Iedereen zegt dat dat moet stoppen. Vanaf
twaalf jaar mag er vervolgd worden. Veel landen
zeggen via het Kindercomité van de Verenigde Naties,
maak daar nou veertien jaar van. Dat is een zware aanbeveling en dat Kindercomité is niet een club van
mensen die er geen verstand van heeft.’
De heren Anker kappen er mee aan het einde van het
jaar. Wim gaat door met lezingen en theatercolleges.
Dat vindt hij veel te leuk en Hans gaat als vrijwilliger
veel werkzaamheden verrichten bij hun favoriete
voetbalclub sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion
en zal daar als hem dat gevraagd wordt mogelijk een
bestuursfunctie gaan bekleden. Ondertussen stuwt
mr. Tjalling van der Goot (54) het kantoor voort in de
vaart der volkeren. Hij is al twintig jaar verbonden
met de Ankers. Het kantoor blijft Anker & Anker
heten.

manieren bijstand hebben geleverd als het de positie van levenslanggestraften betreft. Hun werkzaamheden reiken daarmee tot ver buiten de
directe omgeving van de rechtszaal. Maar zij zijn strafrechtspecialisten,
in hart en nieren. En dat brengt ons terug bij de rechtszaal zelf.

Kracht in het strafrecht

Waar de gebroeders Anker op verschillende gebieden van belang zijn
geweest voor levenslanggestraften in Nederland, pronkt bovenaan hun
rol binnen het strafrecht.
Toen ik Wiene van Hattum vroeg naar haar ervaringen met de broers,
benadrukte zij dan ook dat hun kracht in het strafrecht zit. ‘Met civiele
zaken of met klachten bij het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van
de Mens) hielden ze zich principieel niet bezig. Zij waren stráfrechtspecialisten.’ Zo hebben ze er in 2015 aan bijgedragen dat de rechtbank in
de zaak van Admilson en Marcus R. principieel geen levenslange gevangenisstraf wilde opleggen. Want, zo beoordeelden de rechters, er was
geen perspectief op invrijheidsstelling. Daarom kregen de ‘adoptiebroers’ een straf van dertig jaar opgelegd. In hoger beroep werd de
rechterlijke uitspraak alsnog levenslang, omdat inmiddels een regeling
was getroffen die het perspectief dat in eerst instantie ontbrak, toch
zou bieden. Namelijk het Besluit adviescollege levenslanggestraften.
Toch valt uit slechts deze ene zaak af te leiden hoe betekenisvol de rol
van de gebroeders Anker is als strafrechtadvocaten. Buiten de directe
omgeving van de rechtszaal hebben zij veel betekend voor levenslanggestraften, maar dit geldt zeker niet in mindere mate binnen de rechtszaal zelf. Hoe dan ook kunnen de broers met opgeheven hoofd het
toneel verlaten.
(Jet Hiemstra is maatschappelijk filosoof en specialiseert zich in forensische
filosofie)
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Drempels: versobering, geen beleid, geldproblemen, haantjescultuur

Cultuur in de gevangenissen kan beter
Fiona Holdinga
cultuurparticipatie relatief moeilijk zijn om op te zetten. Dat bracht
ons bij de drempels voor deelneming. Deze hebben – vonden we alles te maken met de versobering
van de gevangenissen, de afwezignaar deelneming aan cultuur
heid van een algemeen beleid op
tijdens en na detentie, naar de
het gebied van cultuurparticipatie,
drempels daarbij en naar de toege- gestelde eisen vanuit de gevangevoegde waarde ervan tijdens en na nis aan gedetineerden, geldprobledetentie. Bij cultuurparticipatie
men, haantjescultuur en dan ook
komen we dichten of schilderen
nog praktische problemen. We
tijdens en na detentie tegen. We
zien dan dat cultuurparticipatie
hebben ook gekeken naar vooreen belangrijke bijdrage kan
beelden die gegeven werden door
leveren aan het leven van (ex-)
begeleiders van (ex-)gedetineergedetineerden zoals het opbouden, zoals het opzetten van een
wen van zelfvertrouwen, het ontschildercursus of het benadrukken dekken van talenten en interesses,
van het belang van cultuurpartici- onderlinge gevoelens van verbintepatie en de ontspanning die dit
nis en vertrouwen, het vormen van
kan creëren binnen de groep. Ten
een nieuw netwerk na detentie, en
slotte werd er gekeken naar voorde afleiding die cultuur kan geven.
beelden vanuit de organisatoren
Gedetineerden komen wel enige
van projecten waaraan gedetineer- vormen van cultuurparticipatie
den deelnamen in detentiecentra. tegen bij bijvoorbeeld creatieve
Dit was bijvoorbeeld het geven van groepsactiviteiten, maar dit verschrijf- en muziekworkshops, maar schilt dan wel weer erg per gevanook het maken van een muziekalgenis doordat een algemeen beleid
bum samen met gedetineerden.
ontbreekt. De succesvolle projecten die genoemd werden leken
Opbouwen van zelfvertrouwen dan ook meer een uitzondering
dan de norm te zijn. Uit ons onderOp individuele basis is er redelijk
zoek blijkt dat er programma’s
wat mogelijk, maar we zagen ook
moeten komen die zijn gericht op
dat algemene vormen van

Utrecht - Vier studentes van de Universiteit Utrecht hebben onderzoek gedaan
naar deelneming aan cultuur bij (ex-)gedetineerden. De opdrachtgevers waren
het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Het werd
gefaciliteerd door de Academie van de Stad Utrecht. Deelnemen aan cultuur
(Cultuurparticipatie) is ‘alles wat men kan doen voor ontspanning’.
We vroegen ons af hoe cultuurparticipatie van (ex-)gedetineerden
tijdens en na detentie wordt bevorderd. Er is een aantal interviews
afgenomen onder ex-gedetineerden, onder medewerkers, en onder
organisatoren van cultuurparticipatie in detentiecentra. Door dit

Deelname aan cultuur
kan een verrijkende
bijdrage leveren aan
een herintreden in
de samenleving
brede scala aan participanten
hebben we meerdere diverse perspectieven en ervaringen samen
kunnen brengen. In totaal zijn er
acht digitale interviews afgenomen, en is er een korte vragenlijst
opgestuurd. We hebben gekeken

het uiten van creativiteit, zowel
voor als na detentie, en dat er daarnaast een algemeen beleid moet
komen als het gaat over creatieve
en culturele activiteiten binnen
detentie. Deze programma’s
moeten niet opgelegd worden
door de gevangenis zelf, maar aangeboden worden door een externe
partij. En natuurlijk is het belangrijk dat de beeldvorming van (ex-)
gedetineerden in de maatschappij
gaat veranderen. Het mag allemaal
niet spectaculair zijn wat we
gevonden hebben, duidelijk is wel

geworden dat er nog heel wat
water door de Rijn zal stromen
voordat cultuur in de gevangenissen en in het nazorgaanbod
daarna een plaats zal hebben,
terwijl duidelijk is dat deelname
aan cultuur een verrijkende bijdrage kan leveren aan een herintreden in de samenleving.
Interessant is ook dat het aanbod
van externe partijen moet komen.
Uit de gevangeniswereld zelf is
niet veel te verwachten.
ZIE OOK PAG. 24 EN 25

Creatieve mensen in bajes sturen ons geregeld allerlei creaties zoals tekeningen, gedichten, schilderijen en teksten, ondanks de afwezigheid van een algemeen beleid op het gebied van cultuurparticipatie
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zich meer ging toeleggen op hulp aan slacht-

aswater - Jaap
45. Technische
titel - 46. Uitroep bij warmte - 47. Zoogdier - 49. Tafelgast - 50.neerkeken. De reactieleden van de wakkere
Brandligt
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l’Hommestad - 52. Lofdicht - 53.Vormgeving
Caroline de
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Stefan
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Talle Galama
Janssen/Pers, Gennep
Maud Koper (voorzitter Juridisch
Basisweg. Met die mensen aan de ander kant
Handling & verspreiding:
Spreekuur Gedetineerden
van de stad ging je niet de kroeg in. Zij zaten
Janssen/Pers, Gennep
Amsterdam)
in chauffeurscafé de Tunnel en wij in café Hesp
ISSN: 2352-104X
Demi Sterk
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De volgende
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cases’ volgde. Hij kreeg veel lof.

Andere kant van de tafel

Recentelijke maakte hij een uitmiddelpuntige sprong door zich op te werpen - op
verzoek van kroongetuige Nabil B. in het
was toen.
Marengo liquidatieproces - om op te treden
33. Vindt je op een boerderij - 34. Dwingelandij - 35. Hondengeluid - 37. Vermoeid - 38.
als adviseur, zeg maar vertrouwenspersoon.
Oplossing Bonjo
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meurs en zeker ook de jonge Peter R. de
worpen bij het gedenkteken aan De Vries op
Vries. Een van de eerste grote zaken was de
de Dam in Amsterdam is een terechte vraag:
Oplossing BonjoBajesPuzzel,
ontvoering van Freddie Heineken en zijn
‘Was de aanslag een aanval op de persvrijvan pagina 34
chauffeur Ab Doderer. De Vries maakte al snel heid?’ Het antwoord staat er onder: ‘Nee, het
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Politie kan gebruik maken van burgerinfiltrant.

Anom- communicatieapp is paard van Troje anno 2021
Mandy Ortner
software is immers door
Nederland ontwikkeld.

Maastricht - ‘De Nederlandse politie heeft het weer geflikt,’
stelde de politiechef van de Landelijke Politie Eenheid. Het
verzamelen van chatberichten via de Anom-communicatieapp
past binnen de reeks van eerdere acties rondom cryptocommunicatie. Zo werd eerder Encrochat en Sky gehackt, waardoor
opsporingsdiensten onder andere ‘live’ konden meelezen
met gesprekken van de gebruikers. Bij Anom is een andere
werkwijze toegepast dan bij de hack van Encrochat en Sky.
Door een burgerinfiltrant werden cryptotelefoons met de app
Anom aangeboden. De app werd echter beheerd door overheidsdiensten. Hierdoor kon de politie van meet af aan alle
communicatie via de app meelezen en afluisteren.

V

olgens de politiechef van de
Landelijke
Politie Eenheid
heeft Nederland
een grote rol
gespeeld bij de
internationale operatie. Door de
Nederlandse politie is een software
ontwikkeld, waardoor berichten
automatisch werden geanalyseerd
en gebruikers geïdentificeerd. Die
software is door Nederland
beschikbaar gesteld aan Europol.
Europol heeft de data uiteindelijk
weer gedeeld met andere landen.
Op grond van art. 126v van het
Wetboek van Strafvordering kan de
politie gebruik maken van een burgerinfiltrant. De politie spreekt
met een persoon – die geen opsporingsambtenaar is – af dat deze
persoon zal helpen bij het stelselmatig inwinnen van informatie
over die verdachte. Voor het
gebruikmaken van deze bevoegdheid is vereist dat er sprake is van
een verdenking van een strafbaar
feit. Dan wel dat het redelijk vermoeden bestaat dat die persoon
betrokken is bij het in georganiseerd verband beramen of plegen
van misdrijven. De infiltratie moet
ook in het belang van het onderzoek zijn.

Vergaande gevolgen

Hierbij is ook nog van belang dat
ook de Hoge Raad en de wetgever
erkennen dat landen steeds meer
zullen gaan samenwerken. In een
recente uitspraak van de Hoge
Raad is overwogen dat als een vastgesteld vormverzuim buiten het
voorbereidend onderzoek van

van een strafbaar
feit. Dat gezien
zijn aard of de
samenhang met
andere door de verdachte
begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert waarbij het
onderzoek de inzet van de
aftapbevoegdheid dringend vordert. Wanneer
blijkt dat de inzet van de
burgerinfiltrant en/of de
telefoontap onrechtmatig
is geweest, zal de verdediging betogen dat aan het
vormverzuim een gevolg
dient te worden
verbonden.
Hierbij kan worden
gedacht aan niet-ontvankelijkheid van het Openbaar
Ministerie, bewijsuitsluiting of
strafvermindering.

Anom communicatie-app: burgerinfiltranten bieden ze aan

Aftapbevoegdheid

Op het moment dat door een burgerinfiltrant cryptotelefoons met
de Anom-app worden verkocht, is
het maar de vraag of aan de voorwaarden van art. 126v Sv wordt
voldaan. Van belang is of tegen een
verdachte – die naar aanleiding van
Anom – is aangehouden, al reeds
een verdenking van een strafbaar
feit bestond. Wanneer dit niet het
geval is, dient te worden bekeken
of al een redelijk vermoeden
bestond dat de verdachte in georganiseerd verband misdrijven zou
plegen. Daarbij is het vervolgens
ook nog de vraag of de infiltratie in
het belang van het onderzoek was
en of niet met lichtere opsporingsmiddelen had kunnen worden volstaan. Diezelfde vragen rijzen ook
bij het aftappen via de Anom-app.
Op grond van art. 126m van het
Wetboek van Strafvordering mag
namelijk alleen worden afgetapt
als er sprake is van een verdenking

Encrochat-onderzoek. Het OM
dient nu ook van de rechter steeds
meer verantwoording af te leggen
over de manier waarop vertrouwelijke communicatie is onderschept. Wanneer blijkt dat in de
Anom-zaken het bewijs onrechtmatig is verkregen, kan de rechter
hier vergaande gevolgen aan gaan
verbinden. Het laatste woord is
hier in ieder geval nog niet over
gezegd.

Sleutelrol

In Encrochatzaken wordt door
advocaten veelvuldig betoogd dat
het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard of dat de chatberichten van
het bewijs dienen te worden uitgesloten. Dit omdat de chatberichten
mogelijk onrechtmatig zijn verkregen. Het Openbaar Ministerie
verschuilt zich in deze – en andere
zaken, zoals bijvoorbeeld de hack
bij Sky – achter de internationale
samenwerking. In eerste instantie
verklaarde het Openbaar
Ministerie vol trots over de sleutelrol van Nederland bij de internationale onderzoeken. Nu de rechtmatigheid van de hack steeds
meer in twijfel wordt getrokken,
krabbelt het Openbaar Ministerie
terug.
Niet valt uit te sluiten dat het
Openbaar Ministerie ook in de

Anom-zaken zal gaan proberen om
de verantwoordelijkheid van de
actie buiten zichzelf te leggen. Op
die manier kan namelijk worden
voorkomen dat openheid van
zaken moet worden gegeven en
eventuele onrechtmatigheden aan

Het laatste woord
is hier in ieder geval
nog niet over gezegd
het licht komen. Maar gelet op de
huidige uitspraken over de rol van
Nederland bij de Anom-actie, zal
moeilijk kunnen worden gesteld
dat het Openbaar Ministerie niet
op eventuele onrechtmatigheden
kan worden aangesproken. De

bepalende invloed is geweest op
het verloop van het opsporingsonderzoek naar en/of de vervolging
van de verdachte, daar rechtsgevolgen aan verbonden behoren te
worden. Dit geldt ook voor zaken
waarin onderzoeksresultaten, die
van bepalende invloed kunnen
zijn, in het buitenland zijn
verzameld.
Onlangs heeft de rechtbank
Utrecht bepaald dat de machtigingen die in een ander onderzoek
zijn afgegeven, aan het dossier
moeten worden toegevoegd.
Hiermee onderkent de rechtbank
dat vormverzuimen in het ene
onderzoek, kunnen doorwerken in
het andere onderzoek. In een zaak
in Den Bosch heeft de rechtbank
vorige maand bepaald dat een officier van justitie gehoord mag
worden over de start van het

(Mandy Ortner is strafadvocaat bij
Penn Advocaten in Maastricht)

10

augustus 2021

Uitleveringsverdrag met Dubai is onderweg

Criminelen niet
meer veilig in
Dubai
Nikki Alberts
Amsterdam - Bij de Rechtbank Amsterdam is een begin gemaakt met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen
twee verdachten die betrokken zouden zijn bij de dood van
advocaat Derk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het omvangrijke liquidatieproces Marengo,
waarvan Ridouan T. de hoofdverdachte is. Het proces rondom
Ridouan T. en voornamelijk de manier waarop hij in Dubai is
aangehouden en uiteindelijk naar Nederland werd overgebracht, werd breed uitgemeten in de media.
Dubai is niet alleen een bekende
luxe vakantiebestemming met uitgestrekte stranden, het Burj al
Arab hotel en dure auto’s. Het
wordt ook gezien als een perfecte
locatie voor (vermeende) criminelen om zich te verschuilen voor de
Nederlandse autoriteiten. De
International Financial Action Task

gelden. Als gevolg van de aanhouding van Ridouan T. in Dubai heeft
de Tweede Kamer over dit laatste
vragen gesteld. Op 21 juni 2021
schreef de (demissionaire)
Minister van Justitie en Veiligheid,
Ferd Grapperhaus, een brief aan de
Tweede Kamer over de strafrechtelijke samenwerking met de

Het wordt makkelijker om gegevens
over verdachten uit te wisselen en
geldstromen aan te pakken

Force wijst daarbij op de vrijhandelszones, die het voor buitenlandse investeerders gemakkelijk
maken geld te stallen buiten het
zicht van de autoriteiten. Maar niet
alleen vanwege het geld, ook
omdat tussen de Verenigde
Arabische Emiraten, waar Dubai
onder valt, en veel Europese
landen, waaronder Nederland,
geen uitleveringsverdragen

Verenigde Arabische Emiraten.
Daarin geeft hij aan dat bilaterale
verdragen over ‘wederzijdse
rechtshulp in strafzaken’ en uitlevering onderwerp van gesprek
zijn. Deze gesprekken zouden op
ambtelijk niveau tot overeenstemming hebben geleid en de ondertekening van de verdragen zou
momenteel worden voorbereid. De
verdragen zullen na

totstandkoming wel eerst aan de
Tweede Kamer moeten worden
voorgelegd. Vermoedelijk gebeurt
dit na de zomer.

Peter de Vries is vermoedelijk neergeschoten vanwege zijn assistentie aan de kroongetuige
in het liquidatieproces Marengo. (Foto Paul Grijpma)

Mishandeld en gemarteld

De Nederlandse overheid heeft dus
besloten een uitleveringsverdrag
aan te gaan met de Verenigde
Arabische Emiraten. In het uitleveringsverdrag wordt bepaald onder
welke voorwaarden een verdachte
kan worden uitgeleverd naar
Nederland. Een dergelijk verdrag
kan tussen twee of meerdere
landen worden gesloten. Een uitleveringsverdrag maakt ook afspraken over het uitwisselen van informatie tussen betrokken staten,
waardoor het makkelijker wordt
om bijvoorbeeld gegevens over
verdachten uit te wisselen en geldstromen aan te pakken. Een uitleveringsverdrag maakt het voor
autoriteiten gemakkelijker om verdachten aan te houden en een
formele uitleveringsprocedure te
starten. Als aan onder meer de eis
van dubbele strafbaarheid is
voldaan, wat inhoudt dat het feit
zowel in het land van herkomst als
het land van verblijf strafbaar is
gesteld, kan direct worden overgegaan tot aanhouding. Op deze
wijze kan een verdachte op een
snellere en efficiënte manier
worden opgepakt. Hoewel dit voor
een verdachte wellicht niet klinkt
als goed nieuws, kan het voor een
verdachte wel voordelen hebben.
Rondom Taghi is veel ophef ontstaan over hoe hij eruitzag toen hij
in Nederland kwam. Mishandeld
en gemarteld, verklaarde hij. Het

Dubai is perfect locatie voor criminelen om zich te verschuilen. Maar niet lang meer

uitleveringsverdrag zorgt ervoor
dat de betrokken staten (meer) aan
regels zijn gebonden. Een formele
uitleveringsprocedure zal niet

Rondom Taghi is veel
ophef ontstaan over
hoe hij eruitzag toen
hij in Nederland kwam

(Nikki Albert is juridisch medewerker
bij Cleerdin & Hamer Advocaten in
Amsterdam)

Wij, mr. Claartje van Keulen en mr. Claudia Dirkzwager, zijn ervaren strafrechtadvocaten en oprichters
van het kantoor Van Keulen & Dirkzwager Advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in het strafrecht.
Ook voor pro deo bijstand kunt u bij ons terecht.
- Alle strafzaken
- TBS-zaken
- Jeugd(straf )zaken
- Zorgmachtiging (Wvggz)

M R . M W.

M R . M W.

CLAARTJE

CLAUDIA

+31(0)640279383

+31(0)633003848

DIRKZWAGER

VA N K E U L E N

V A N K E U L E N @ V K D -A DVO C AT E N. N L

VA N K E U L E N & D I R K Z WA G E R

A DVO C AT E N
W W W. V A N K E U L E N D I R K Z W A G E R . N L
N I E U W E U I L E N B U R G E R S T R A AT 1 4 , 1 0 1 1 L P, A M S T E R DA M

zonder meer achterwege kunnen
worden gelaten, waardoor autoriteiten minder geneigd zijn
grenzen te overschrijden wanneer
het gaat om omgang met en aanhouding van verdachten.
Andersom zal Nederland niet snel
geneigd zijn een verdachte uit te
leveren naar Dubai, als daar de
omstandigheden voor de verdachte onmenselijk zijn. De totstandkoming van het uitleveringsverdrag is in ieder geval een
verdrag om in de gaten te houden.

D I R K Z W A G E R @ V K D -A DVO C AT E N. N L
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Dagboek van een vrijwilliger - na de lockdown
Als begeleid wonen niet doorgaat:

‘Overplaatsing naar
Schiphol aanvragen en
meteen het vliegtuig nemen’
Ronald Bos
Zaanstad - Na de lockdown is mijn eerste bezoek als vrijwilliger weer aan
Justitieel Complex Zaanstad. De aanmelding van het bezoek ging niet helemaal
van een leien dakje. Op de eerste twee telefoontjes met de afdeling Ambtelijk
Bezoek was de reactie: ‘Mijn leidinggevende zegt dat het nog niet mag.’ Terwijl
er vorige week al een vrijwilliger van de Stichting Vrij op bezoek is geweest.
Hoe nu? Na twee volgende pogingen kwam het toch goed. Een vaccinatiebewijs hoefde ik niet te laten zien, eigen verantwoordelijkheid om niet te komen
met griepachtige verschijnselen. Alleen een mondkapje.
Voor de ingang van het complex staat een
karretje met als opschrift Zuivere Koffie 100%
gebrand in de bajes, waar koffie en koekjes
te koop zijn. Benieuwd neem ik een espresso
met een badass cookie van de Jailbird
Bakery. Volgens de man in het karretje zijn
die in deze bajes gebrand en gebakken.
Prima koffie, lekkere koek. Na mijn bezoek
zal ik eens vragen hoe dit in zijn werk gaat.
Voor een bezoek aan JC Zaanstad is tegenwoordig ook een zogenaamde
Toevoegingsbrief voor Niet-Justitiegebonden Organisaties (NJO) nodig. Zo’n
brief heb ik bij me, maar daarin wordt niet
de naam van de gedetineerde genoemd.
Gelukkig mag ik voor deze keer naar binnen,
maar bij volgend bezoek moet een ik een
brief meenemen met de naam van de gedetineerde. Anders kom ik er niet in. Tja, de
regels van de bureaucratie…

Overplaatsing naar Schiphol

Het duurt even voordat de gedetineerde van
de afdeling komt, ik wacht eerst een kwartier in de gang voor ambtelijk bezoek. Er
hangt een bordje in de gang dat wegens
drukte de bezoektijden strikt worden
gehandhaafd, maar er is slechts een andere
bezoeker. Een toevallig passerende bewaker
laat me in het kamertje waar nu een plexiglas scherm op tafel staat.
Als M. binnenkomt, is hij verbaasd mij te
zien. Het bezoek was volgens hem niet
tevoren aangekondigd en hij had een
andere vrijwilliger verwacht. Geen

Waarheen het vliegtuig
nemen? Dat weet hij wel,
maar wil hij niet vertellen

probleem natuurlijk, en hij is blij iemand te
spreken van de Stichting Vrij, die in het verleden veel voor hem heeft gedaan. Onder
meer voor kleding en bankzaken. M. zit met
onderbrekingen al lang, maar over een paar
maanden is zijn straf voorbij. Hij hoopt op
eerder begeleid wonen en wil graag van zijn
contactpersoon horen hoe het ervoor staat.
Hij is een paar keer overgeplaatst en heeft
sinds begin mei er niets over gehoord.
M. zegt nog dat wanneer het begeleid
wonen niet door zou gaan, hij een overplaatsing naar Schiphol aan wil vragen. Dan kan
hij na zijn straf onmiddellijk het vliegtuig
nemen. Waarheen? Dat weet hij wel, maar
wil hij niet vertellen.
Door de wachttijd is het een kort bezoek
geworden.

Deze kar gaat binnenkort on tour naar evenementen om bekendheid te geven aan de Zuivere Koffie uit de bajes

een van de medewerkers van de bajes koopt
er een pak koffie. Zij raadt me aan eens een
bezoek te brengen aan de koffiebranderij en
de bakkerij in de bajes. Dat is een goed idee,
maar hoe zit het met die Zuivere Koffie? De
man in het karretje geeft een folder van de
koffiebranderij en vertelt dat Zuivere Koffie
gedetineerden de kansen biedt een ambacht
te leren. ‘Door onze branderij in de gevangenis krijgen zij een eerlijke kans op een terugkeer in de samenleving.’ Het klinkt te mooi
om waar te zijn. Op de toonbank staan niet
alleen pakken koffie en zakken koekjes,
maar ook nog plakken chocolade en pakjes
thee - Guiltea - met pikante namen als
Lipstick Red, Bikini B*tch en Sunset Me Free.
Deze pakjes worden verpakt door gedetineerden… in de vrouwengevangenis in

‘Zuivere Koffie heeft
sinds 2015 een nauwe
samenwerking met
Dienst Justitiële
Inrichtingen’

Lipstick Red, Bikini B*tch, Sunset Me
Free

Buiten staat het Zuivere Koffie karretje nog,

Als vrijheid de
enige optie is

Nieuwersluis. Op de website van de koffiebranderij staat te lezen: ‘Zuivere Koffie heeft
sinds 2015 een nauwe samenwerking met
Dienst Justitiële Inrichtingen en heeft als
enige ter wereld eigen werkzalen, ingericht
als branderij en bakkerij in de gevangenis te
Zaanstad. Daar leren we gedetineerden het
vak van koffiebrander, barista en bakker. Na
afloop van hun detentie begeleiden we
gemotiveerde kandidaten via ons uitzendbureau Aan de Bak naar werk. Dit betekent
dat al onze producten honderd procent
sociaal zijn: gemaakt door mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt.’ Volgens
de man is er niet alleen in Zaanstad, maar
ook bij de PI Dordrecht een verkooppunt:
‘Binnenkort komt er in Zaanstad een grotere
kar en gaat deze kleine on tour naar evenementen om bekendheid te geven aan de
Zuivere Koffie uit de bajes.’

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)

De bekers zijn collector items

- 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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Van de redactie

Met de invoering
van de Wet Straffen
en Beschermen
op 1 juli heeft het
gevangeniswezen een
extra instrument:
‘Gedrag telt’

Den Haag - De minister van
Rechtsbescherming heeft aan de
Tweede Kamer inzage gegeven in
het aantal geweldsincidenten in
gevangenissen en hoe hij daarmee
om wil gaan. Het gaat daarbij om
drie categorieën misdragingen van
gedetineerden die specifiek gericht
waren naar medewerkers van de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in
het gevangeniswezen namelijk. Het
gaat om verbale agressie naar personeel, bedreiging naar personeel en
fysiek geweld naar personeel.
Voor deze analyse is gebruik
gemaakt van gegevens uit het
registratiesysteem van DJI. Bij een
recente uitvraag van dat systeem
voor de gegevens van afgelopen
jaar is gebleken dat er meer gegevens uit dat systeem beschikbaar
zijn. Op die manier kan een nog
completer beeld worden
geschetst van incidenten in het
gevangeniswezen.
Het gaat om beschikkingen, dat is
een proces-verbaal dat wordt
opgemaakt na een misdraging
van een gedetineerde. Een medewerker van een Penitentiaire
Inrichting (PI) registreert de misdragingen als feiten die hebben
plaatsgevonden. Een beschikking
vormt daarmee de basis voor een
straf of maatregel die de gedetineerde krijgt. Er zijn verschillende feiten waarvoor een
beschikking kan worden opgemaakt: van een positieve urinecontrole en het niet opvolgen van
instructies tot bedreiging of
fysiek geweld. De minister geeft
als voorbeeld: een gedetineerde
bedreigt een medewerker en mishandelt hem daarbij. Daarna vernielt hij nog meubilair van de
inrichting. De gedetineerde krijgt
straf. Hiervoor wordt een beschikking opgemaakt. Op deze beschikking staan de drie feiten apart
geregistreerd: als eerste feit de
bedreiging, daarna het fysieke
geweld en als derde het vernielen
van eigendommen van de inrichting. Op de beschikking staat
tevens de straf die de gedetineerde krijgt. Dat kan bijvoorbeeld plaatsing in een strafcel
zijn.
Geweld tegen medewerkers wordt
altijd hard aangepakt. Er wordt

Gedetineerden dienen zich te gedragen

De proef moet uitwijzen of bodycams een preventief effect

Geweld tegen
medewerkers wordt
altijd hard aangepakt
Het totaal aantal beschikkingen in de afgelopen jaren

Totaal aantal opgemaakte beschikkingen

2017

2018

2019

2020

23.175

24.778

27.775

24.617

Aantal geregistreerde feiten, als basis voor de beschikking:
Verbale agressie naar personeel

1.062

1.234

1.755

1.560

Bedreiging naar personeel

671

689

861

773

Fysiek geweld naar personeel

415

447

621

564
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aangifte gedaan in het kader van
Veilig Publieke taak en een gedetineerde wordt disciplinair bestraft
met (maximaal veertien dagen)
strafcel, overplaatsing en/of een
andere maatregel. Wie wel eens in
bajesen komt, kent dit rijtje.
Met de invoering van de Wet
Straffen en Beschermen op 1 juli
heeft het gevangeniswezen een
extra instrument: ‘Gedrag telt’. Met
andere woorden: gedetineerden
dienen zich te gedragen. Doen zij
dit niet, dan heeft dat gevolgen
voor hun vrijheden, verlof en zelfs
de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.). Gedrag tijdens detentie is
dus een belangrijke factor bij de
beslissing tot vrijheden en de v.i.

Bodycams

Een gedetineerde die zich misdraagt tegen medewerkers met
een publieke taak komt dankzij het
recent door de Eerste Kamer aangenomen taakstrafverbod niet meer
weg met een taakstraf. Als een
gedetineerde wordt veroordeeld
voor geweld tegen een medewerker van DJI, zal de gedetineerde
langer moeten blijven zitten, of
opnieuw moeten zitten.
Zeker niet blij worden we van de
invoering van bodycams in de
gevangenissen. Medewerkers
zullen hiermee worden uitgerust.
De proef moet uitwijzen of bodycams een preventief effect hebben
op agressie en geweld tegen medewerkers van DJI. Onderzoek bij de
politie wees uit dat dit het geval is
bij politieagenten. Het geeft wel
een nieuwe dimensie aan het leven
in de gevangenissen. Het is niet
voorstelbaar dat medewerkers er
blij mee zijn, want het maakt van
de gevangenissen min of meer een
gevechtsterrein.
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Het verhaal van moeder en zuster van Michael P.

‘Er moet een vangnet komen voor familie van daders’
Jaap Brandligt
Amsterdam - Het was moeilijk binnenkomen bij de moeder van
Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Ik ging daar op bezoek omdat ik haar verhaal als achterblijver wilde optekenen.
Ze zei blij te zijn met deze bemoeilijkte binnen komst want het
geeft rust te weten dat je niet makkelijk bereikbaar bent. Ik
sprak uitgebreid met haar en haar dochter, de zus van Michael
P dus. Ik vertrek het gesprek met als startpunt dat je nooit
loskomt van je kind, ook als dat binnen zit. Moeder en dochter herkennen dat. ‘Je weet dat er een zorg is en dat die altijd
blijft. Je hebt er vaak slapeloze nachten van.’
Michael heeft 27 jaar en nog wat
maanden in de bajes gekregen en
dan nog tbs erachter aan na de
moord op de 25-jarige Utrechtse
studente in 2017. ‘Vind je dat
zinvol, ‘is mijn vraag. ‘Niet zinvol,’
vinden moeder en dochter. ‘Ik ben
absoluut een tegenstander van een
lange gevangenisstraf en dan nog
tbs’. Hij zit in een Psychiatrisch
Penitentiair Centrum (PPC) en
heeft wel psychologische behande-

Hel barstte los

Wat gebeurde er met jullie toen
Michael deed wat hij deed? Moeder
Michael P.: ‘De politie belt dat je
naar huis moet komen, je krijgt de
mededeling en dan zijn ze weg.
Toen barstte de hel los. Bovenop de
treurigheid die je overvalt, komt
dan het mediacircus. Dat is zo
slopend, het zuigt je helemaal
leeg.’ Om die reden zijn ze verhuisd. ‘Er werd opgeroepen tot

‘Je weet dat hij iets verschrikkelijks
heeft gedaan, maar je zit
er ook als moeder en je wilt
laten blijken: ik ben er’
ling, ‘maar ik vraag me af of dat
toereikend genoeg is voor zijn problemen. De zorg die ze kunnen
geven, is minder. Als jij met een
gebroken been naar een arts gaat,
zegt hij niet kom over zevenentwintig jaar maar terug’.
Michael P. blijft tot december 2040
in de PPC. Voor hem geldt nog de
oude faseringsregeling en dus de
twee derde maatstaf. Moeder laat
het doordringen en zucht: ‘Tot
2040. Tot die tijd is het overleven.
De zorgvraag wordt alleen maar
groter.’ Maar, gesteld dat hij
meteen de tbs in zou gaan en na
een jaar of vier daar klaar zou zijn,
dan zou dat in de samenleving tot
veel onrust leiden, daar zijn
moeder en dochter zich van
bewust.

geweld tegen ons. Je weet hoe de
mensen zijn. Het was verschrikkelijk en bedreigend. Bovenop het
verdriet, moet je ook nog zorgen
voor je eigen veiligheid.
Traumatisch, dodelijk vermoeiend.
Je krijgt totaal geen begeleiding.
De buren heb ik nooit meer
gesproken’. Dochter werd op haar
werk niet meer gewild en kwam
deels in de ziektewet terecht. Zo’n
handeling van je zoon en broer
bepaalt dus je hele leven? Ja, dus
laten beiden me weten. Moeder en
zus van Michael P.: ‘Niet alleen ik
maar ook mijn kinderen hebben er
last van. Die dragen dan wel een
andere naam, maar ik ben toch
hun moeder.’ Moeder had een
werkgever die haar volledig ondersteunde. ‘Dat scheelt. Ik ging wel
langs een andere weg naar buiten.

Grote verontwaardiging en woede over de daden van Michael P.
Hier tekent Jan van Zanen, destijds burgemeester van Utrecht, het condoleanceregister
(Foto: DUIC krant online)

Collega’s keken voordat ik naar
buiten ging of de kust veilig was.
Tot na de rechtszaak keek ik steeds
in mijn achteruitkijkspiegel of de
kust veilig was.’

Niks zeggen

Ze hebben bijna alle rechtszittingen bijgewoond. Dat was wel ingewikkeld. ‘Je weet dat hij iets verschrikkelijks heeft gedaan, maar je
zit er ook als moeder en je wilt
laten blijken: ik ben er.’ Maar dat
lukte niet. ‘Je hoort allerlei opmerkingen. We hebben elkaar vaak in
de hand moeten knijpen. Dat was
echt heel zwaar.’ De familie blijft
achter zonder enige opvang, begeleiding of wat dan ook. Dat maakt
het allemaal pittig. Moeder
Michael P.: ‘We zijn geen slachtoffers maar achterblijvers van de
dader. Voor die achterblijvers is
geen enkele opvang. Dat maakt je
eenzaam, omdat je het gevoel hebt
dat je alleen staat tegenover
Nederland. We hebben ervoor
gekozen helemaal niks te zeggen
tegen de pers. Daar zijn we achteraf blij mee. Wat we ook gezegd
zouden hebben, het was nooit
goed geweest. Opnieuw krijg ik te
horen hoe belangrijk het is dat je

Zit uw ISD-maatregel muurvast?

Mobiel nummer: 06.10913855

begeleiding. Ze hadden zijn hand
vast moeten houden en dat is niet
gebeurd, ze hadden hem beter
moeten begeleiden. Het effect van
een langdurige gevangenisstraf is
herkenbaar. Alles wordt binnen
voor je geregeld en dan is meer
vrijheid bedreigend. Nogmaals:
een bekend effect van langdurige
opsluiting. Je leven staat stil. Dat
maakt de combinatie van zeker
langdurige gevangenisstraf en tbs
ook zo onnuttig.’
Moeder en dochter zijn zich ervan
bewust dat de maatschappij vergelding en straf wil. Maar ‘er is ook
verdriet aan de andere kant, aan
hun kant’. Daarom moet er een
vangnet komen voor familie van
daders. En ja, als gelezen zou
Leven staat stil
worden dat ze kritiek hebben op
‘Het is in mijn leven, het blijft, tot
de mensen die in de PPC en eerder
aan mijn dood.’ Dat komt natuurin de kliniek werken, dan willen ze
lijk ook door de lange straf die
juist benadrukken dat al die
Michael uit zit. In het gesprek
mensen hun uiterste best doen.
komt dan toch hoe het mogelijk
was dat hij na 10 jaar en bijna klaar, Tenslotte wil moeder vermeld
toch tot deze daad kwam. Die vraag hebben dat ze door een interview
te geven aan Meester achter de
blijft niet echt beantwoord, ‘maar
Schermen van Marjolein
hij zei in Den Dolder vaak dat hij
Dikkerboom contact heeft gekreterug naar Vught wilde. Daar had
hij structuur. Hij kon niet met zijn gen met Frans Douw en dat daarvrijheid omgaan. In de kliniek was door voor haar een mooie missie is
ontstaan.
er ook geen toegesneden

MAAK JE CARTOONS OF TEKENINGEN

Vraag nu snel een rechtbanktoetsing aan door mr drs F.G.J. Staals,
strafrecht advocaat & gedragswetenschapper te Amsterdam

een beetje begeleiding krijgt.
Iemand die een vangnet is. Ik heb
meegewerkt aan de presentatie
van het boek van Frans Douw. En
dat heeft ertoe geleid dat mensen
met mij contact zochten.
Ingewikkeld is dat je het alleen
echt begrijpt als je het echt hebt
meegemaakt. Als een psycholoog
zou helpen, moet dat eigenlijk ook
een ervaringsdeskundige zijn. Die
weet wat voor zorg je nodig hebt.
Ik wil in de toekomst hulp gaan
bieden aan mensen die hetzelfde
overkomt. Mijn missie is op de
juiste manier hulp gaan bieden
aan familie van daders. Dat is hartstikke nodig,’ aldus de moeder.

OF SCHRIJF JE VERHALEN?
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Tbs in Nederland in cijfers

Op 46.500 verloven Dalen aantal gedetineerden lijkt
verleden tijd
slechts 11
onttrekkingen.
Dat is 0.024 procent
Van de redactie

Van de redactie
Zoetermeer - In 2019 was het aantal tbs-opleggingen redelijk stabiel. Nu zijn
er stijgingen te zien. In 2018 stroomden er 138 in, in 2019 145 en in 2020
159. Gemiddeld zijn er in 2020 1403 patiënten. Dat blijkt uit de cijfers van Tbs
Nederland over 2020. Tbs Nederland is een samenwerking van de forensisch
psychiatrische centra en de klinieken.
De rapportage geeft inzicht in de invloed van Covid-19 op het aantal verloven. Van half maart tot half juni ging er bijna niemand op verlof. De
rapporteurs zeggen nog niet te kunnen zeggen wat de gevolgen ervan
zijn voor de behandeling. Dat komt dus nog. Er is altijd veel te doen over
onttrekkingen tijdens verloven. Dat maakt het des te belangrijkere dat
van de 46.500 (on)begeleide verlofbewegingen er 1 onttrekking was
tijdens begeleid verlof en 10 onttrekkingen tijdens onbegeleid verlof.
Dat is 0,024%.
Tijdens transmuraal en proefverlof woont de patiënt buiten de inrichting. Het is negen keer voorgekomen dat iemand zich onttrok uit een
woonvoorziening van een Forensisch Psychiatrische Centrum (FPC) of
een Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK), zes keer vanaf een GGZterrein en 4 keer uit een eigen woning. Interessant is dat er in 2020 twee
keer sprake is geweest van een ontvluchting. In de rapportage wordt
geen melding gemaakt van het aantal geweldsincidenten. Er wordt
slecht opgemerkt dat elk incident onacceptabel is. Datzelfde geldt voor
recidive tijdens de tbs-maatregel. Jammer, want enig inzicht zou in discussies ons verder geholpen hebben. Men is wel open over het aantal
verworven diploma’s tijdens tbs: 111. De rapportage noemt wel doorstroom in- en uitstroom via bijvoorbeeld proefverlof. Evenmin vinden
we gegevens over voorwaardelijke beëindiging en Forensisch
Psychiatrisch Toezicht (fpt).

Den Haag - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt
dat het aantal gedetineerden weer toeneemt. Tot 2017 was
er een jaarlijkse daling. Waren er in 2010 12.000 mensen die
een celstraf moesten uitzitten, in 2016 waren dat er nog maar
8800. We waren toen hoopvol over het strafregiem. Dat is
veranderd.
Het CBS meldt dat er op 30 september 2019 bijna 10.000 mensen
achter de tralies zaten. Dat waren
er 400 meer dan dezelfde dag een
jaar eerder. Vergeleken met drie
jaar ervoor zijn er niet minder dan
1100 gedetineerden bijgekomen.
Dat is nog niet het hoogtepunt van
2012 toen het er bijna 12.000 waren.
Interessant is dat bijna de helft van
de gevangenen – ongeveer 44
procent – in voorlopige hechtenis
zit. Dit lijkt iets te zeggen over verstoppingen in de rechtspraak. Een
waarschijnlijk gevolg van bezuinigingen. 30 procent van de gevangenen heeft een vrijheidsstraf opgelegd gekregen en de meesten
daarvan zitten drie jaar of langer.
Daar staat tegenover dat de groep
die met vervangende hechtenis
binnen zit omdat ze niet voldaan
hebben aan een opgelegde taakstraf of geldboete van 10 procent
in 2014 gedaald is tot 5 procent in
2019. Het aantal draaideurcriminelen dat vastzit in een inrichting

voor stelselmatige daders is tussen
2014 en 2019 met 4 procent
gegroeid tot 8 procent.
Het is goed om te lezen dat de
longstay niet langer het eindstation is voor tbs’ers. De helft van
hen kon de longstay de afgelopen
jaren verlaten.
Dan nog de samenstelling van de
gevangenissen. De meerderheid is
– nog steeds – man. Liefst 95%. De
meesten van hen zijn 25 tot 45 jaar
oud (58%). Jongeren tussen de 18 en
25 jaar vormen 15 procent van de
gevangenisbevolking. Deze verdeling is kun je zeggen duurzaam,
verandert niet of nauwelijks.
Ongeveer 5% van de binnenzitters
is vrouw. Het aantal gedetineerden
met een migratieachtergrond
blijft ook bijna gelijk: twee derde
heeft niet-Nederlandse wortels.
Het zijn boeiende cijfers. In een
tijd waarin we op de agenda proberen te krijgen dat gevangenisstraf
niet helpt, werkt het systeem de
andere kant op.

Tien jaar VVD-ministers op justitie,
zou dat de oorzaak zijn? En verrechtsing in de maatschappij die
zich ook in de Tweede en Eerste
Kamer aandient? Er is nog veel

Blondie moet
naar de bestaande
wetgeving kijken
werk te doen, is de conclusie. Het
kan natuurlijk ook liggen aan de
bezuinigingen op de politie, de
ggz, de rechtspraak. Om een
twitter van ene Blondie (13 augustus om 7.25 uur) te citeren: Ligt het
aan de in mijn ogen softe aanpak
van veroordeelde daders en de lage
straffen die zij opgelegd kregen? Er
waren tijden van deskundigen die
vonden dat een lange gevangenisstraf niet zou leiden tot minder criminaliteit. Behandelingen, re-integreren, terug kunnen keren naar
de maatschappij was belangrijker.
Wat mij betreft – Blondie - wordt
het tijd dat naar de bestaande wetgeving wordt gekeken en worden
aangepast’. Een stem uit de maatschappelijk onderbuik. Dat lijkt al
gebeurd.
jb
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Wat ik leerde tijdens het maakproces van Buiten de Muren:

‘Wantrouwen over en weer, van maatschappij naar ex-gedetineerde en andersom’
Marjolein Knol
Hilversum - Eenmaal achter slot en grendel, ontstaat een sterk verlangen naar buiten. Naar lange
wandelingen met een uitzicht dat verder rijkt dan de eerstvolgende muur. Naar feesten met vrienden en bier. Naar – met een beetje geluk – wakker worden naast een partner.
Veel gedetineerden vertelden mij, radiomaker Marjolein Knol, over hun plannen na vrijlating. Hoe ze
hun (klein)kinderen weer zouden vasthouden, een bedrijfje zouden opstarten en alles anders gingen
doen. In veel interviews was dit het meest emotionele moment van het gesprek. En dit was hetgeen
dat mij als journalist het meest fascineerde.
Want eenmaal buiten valt die droom nog wel eens tegen.

V

oor twee podcasts (een
radioserie die je kunt
luisteren op je smartphone) liep ik rond in
de twee gevangenissen
in Veenhuizen. Binnen
de Muren en Buiten de
Muren heten de series. Voor die laatste
podcast volgde ik Bram en Harry (niet
hun echte namen) anderhalf jaar lang op
weg naar hun vrijlating. Beide mannen

Harry voelt zich anders
dan anderen en heeft
weinig vertrouwen
dat mensen hem gelijk
zullen behandelen

verlangden naar buiten – en toch ook
weer niet. Want beide mannen maakten
al eens mee dat het buiten niet makkelijk
is om het leven weer op te pakken na een
gevangenisstraf.

Broodjeszaak

Bram en Harry zaten allebei al eens
eerder in de gevangenis. Bram is veelpleger en Harry een tweevoudig moordenaar. Beide mannen zaten zeker een
kwart van hun leven achter tralies. Ze
hebben plannen, voor als ze straks de

gevangenis zouden verlaten. Bram wil
graag een expositie van zijn tekeningen.
Of tekeningen maken in opdracht van
cafés, dat lijkt hem ook wel wat. Harry wil
een broodjeszaak beginnen. Lekker
werken zonder baas boven hem.
Eenmaal buiten valt het Bram en Harry
echter tegen. Het thuisfront blijkt van
alles te hebben meegemaakt, dat ze over
de telefoon niet hebben verteld. De zucht
naar drugs wordt Bram te sterk. Op de
werkvloer roddelen collega’s over wat
voor grootse misdaden Harry had
begaan. Een paar medewerkers worden
zo bang dat ze niet meer naar werk
durven te komen, totdat de manager
ingrijpt.
Waar ik me in de anderhalf jaar dat ik
deze podcast maakte vooral over verbaasde, is het wantrouwen over en weer.
Van zowel de maatschappij naar een exgedetineerde toe als andersom. Hoewel
het buiten niet makkelijk is, liggen de
kansen zeker voor het grijpen. Van alle exgedetineerden heeft echter maar een
vijfde een baan binnen een jaar na vrijlating. Ook Harry koos ervoor om niet bij
een baas in loondienst te gaan. Hij
gebruikte argumenten als: ‘Wat nou als
hij vraagt wat ik vorig jaar voor werk heb
gedaan?’ en ‘Ik kan niet meer tegen een
baas boven me, na zo’n lange
gevangenisstraf.’

Enkelband piept

Harry heeft niet alleen weinig vertrouwen in werkgevers, maar ook in de reclassering, de woningbouwmaatschappij en
de supermarktmanager die vast zal
denken dat hij een dief is als zijn enkelband piept wanneer hij door de beveiligingspoortjes stapt. Harry voelt zich
anders dan anderen en heeft weinig

vertrouwen dat mensen hem gelijk zullen
behandelen.
Dit gevoel komt ergens vandaan. Vaak uit
een heftige jeugd. Een groot deel van de
gedetineerden maakte op de een of
andere manier verwaarlozing mee vanuit
het gezin. Zo’n ervaring heeft op de lange
termijn nog effect. Zoals bijvoorbeeld dat
het moeilijk kan zijn om hulp te accepteren en vertrouwen te geven.
Al met al zag ik dat een vrijlating uit de

Van alle ex-gedetineerden
heeft echter maar een
vijfde een baan binnen
een jaar na vrijlating

gevangenis van beide kanten niet altijd
even makkelijk is. En dat het vanuit zowel
hulpverleners als de ex-gedetineerde veel
doorzettingsvermogen vraagt om het
buiten de muren goed te redden. Maar
wanneer de wil er is, dan is de grootste
stap gemaakt.
(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.)

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

Louke Korfker
06 82 94 46 76

lans@kennemeradvoacaten.nl korfker@kennemeradvoacaten.nl

Deze prent is van Bert Peper.
Bert tekent altijd graag, daar
wordt hij rustig van. Soms
tekent hij ook in opdracht
van andere gedetineerden.
Teken of schilder jij ook?
Stuur het naar Bonjo!
Postbus 10109
1001 EC Amsterdam
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Inbreuk op fundamentele rechten door coronaprogramma

Bajesdirecteuren
springen zo nu en dan te
losbandig om met
fundamentele rechten
van gedetineerden
Stijn van Merm en Joyce de Vries
Utrecht/Maastricht - Door corona is ieders bewegingsvrijheid beperkt, maar
die van gedetineerden nog meer. Is het menselijk om in penitentiaire inrichtingen (PI) meer beperkingen op te leggen dan die het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noodzakelijk vindt? Vorig jaar maart maakte
het kabinet de eerste maatregelen bekend om het coronavirus te bestrijden.
Niet veel later gaat Nederland in gedeeltelijke lockdown. Versoepelingen en
zwaardere coronamaatregelen wisselen elkaar vervolgens af. Steeds speelt
de vraag: welke maatregelen zijn noodzakelijk om verdere besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De directeur van een inrichting heeft een zorgplicht om een omgeving
te creëren waarin zo min mogelijk kans is op besmetting. Ter bescherming
van gedetineerden en het inrichtingspersoneel zijn door de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) landelijke maatregelen getroffen om het risico op verspreiding van het coronavirus in de inrichtingen te verkleinen.
Hoe gaat de beklagrechter om met het coronaprogramma in verband met
inbreuken op fundamentele rechten van gedetineerden?

daarom per direct geschorst.
Toch achten beklagrechters het
niet altijd onredelijk om gedetineerden een aantal dagen maar
een half uur te laten luchten,
omdat de directeur in die zaken
versoepelde zodra dat mogelijk
was, extra versnaperingen aan
Mag een directeur het recht op luchten beperken wegens het
gedetineerden verstrekte en extra
coronavirus?
belmomenten had aangeboden.
Mag de directeur gedetineerden in
Op basis van artikel 49 van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw)
quarantaine plaatsen? Op grond
heeft de gedetineerde het recht om dagelijks ten minste een uur in de
van artikel 23 van de Pbw kan de
buitenlucht te verblijven. In verschillende inrichtingen is het recht om
directeur een gedetineerde uitsluite luchten desondanks ingekort naar een half uur per dag om verdere
ten van deelname aan een of meer
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
activiteiten indien dit in het
passende compensatie aan te
belang van de handhaving van de
Volgens de jurisprudentie van de
orde of de veiligheid in de inrichRaad voor Strafrechtstoepassing en bieden. Het beklag werd gegrond
verklaard en er werd een tegemoet- ting noodzakelijk is.
Jeugdbescherming (RSJ) is het
recht op luchten zo fundamenteel koming toegekend.
dat het in beginsel als een onverKorte elleboogboks
vreemdbaar recht wordt aangeExtra versnaperingen
Een gedetineerde die op 23 decemmerkt. Ook bij zeer ernstige calaber 2020 zijn advocaat een korte
Een andere gedetineerde werd
miteiten moeten er extra inspan‘ingesloten’ omdat hij getest moest elleboogboks gaf aan het einde van
ningen worden verricht om een
het bezoek kreeg hiervoor een
worden op corona. In afwachting
passende compensatie aan te
op de testuitslag werd hij in afzon- ordemaatregel opgelegd en werd 8
bieden.
dering geplaatst, zonder mogelijk- dagen in quarantaine geplaatst.
Op 17 maart 2021 achtte de beklagHet RIVM kent geen quarantaineheid te luchten. De voorzitter van
rechter de beslissing van de direcperiode voor personen die niet zijn
de RSJ oordeelde dat de directeur
teur onvoldoende onderbouwd dat in de onderhavige zaak onvolblootgesteld aan een mogelijke
het noodzakelijk was om af te
besmetting. De directeur heeft
doende extra inspanningen had
wijken van het wettelijk recht en te verricht om de gedetineerde te
fysiek contact met bezoek echter
volstaan met een half uur. In deze
volledig verboden. De beklagcomlaten luchten, dan wel een andere
zaak was ook niet gebleken van
missie oordeelde dat de gedeticompensatie had aangeboden. De
enige inspanningen om een
neerde zich niet heeft gehouden
beslissing van de directeur werd

weigeren? Op grond van artikel 26
Pbw kan de gedetineerde worden
toegestaan de inrichting te verlaten. De inzet van incidenteel verlof
speelt vaak in belangrijke kwesties
voor gedetineerden. Denk aan
verlof om afscheid te kunnen
nemen van een dierbare of voor
een noodzakelijke medische
ingreep.
Dat een dergelijk incidenteel verlof
onder druk kan komen te staan,
blijkt uit een uitspraak van de RSJ.
Het verzoek was afgewezen mede
op de grond dat klager besmet zou
aan het door de directeur opgekunnen raken met het coronavilegde verbod op fysiek contact,
rus. De RSJ oordeelde echter dat
waardoor een disciplinaire straf
deze grond onredelijk en onbillijk
opgelegd had kunnen worden.
was, omdat incidenteel verlof tot
Voor het opleggen van een ordemaatregel is evenwel vereist dat dit de mogelijkheden behoort en het
belang van klager om de uitvaart
noodzakelijk was voor het belang
van zijn moeder bij te wonen
van de handhaving van de orde of
evident groot was. Uit deze uitsprade veiligheid in de inrichting.
Aangezien de RIVM-richtlijnen niet ken blijkt dat de directeur zo nu en
zijn overtreden en er geen risico op dan te losbandig omspringt met
fundamentele rechten van gedetibesmetting was, was de noodzaak
neerden. Het coronaprogramma
om de gedetineerde voor de duur
knelt. Het is daarom altijd raadvan acht dagen te plaatsen op een
zaam om een advocaat te laten
individueel programma vanwege
kijken naar een afwijzende beslishet geven van een korte elleboogsing. Een advocaat kan de fundaboks onvoldoende gebleken. De
mentele rechten van een gedetibeklagcommissie verklaarde het
beklag gegrond en kende een tege- neerde waarborgen.
(Stijn Merm en Joyce de Vries zijn van
moetkoming toe.
Mag de directeur incidenteel verlof de Stichting Mens en Strafrecht)

De talloze reacties tonen aan dat

Adverteren in deBonjo
brengt u in de bajes

welke maatregelen
zijn noodzakelijk om
verdere besmetting
en verspreiding
te voorkomen?

mr. J.M.C. van Gorkum is gespecialiseerd
in Jeugdrecht en heeft jarenlange ervaring
met zaken betreffende:
• OMGANG
• ERKENNING
• GEZAG

goed wordt gelezen.

• ONDERTOEZICHTSTELLING
• UITHUISPLAATSING

Zij treedt op in het gehele land,
ook op basis van toevoeging (pro deo).
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Voorzitter Adviescommissie Afgesloten Strafzaken spuide haar gal over bijzonder ongepaste,
formalistische uitspraak van de Hoge Raad

Ons rechtssysteem moet op de schop
Arthur van der Biezen
‘s-Hertogenbosch - Menig lezer zal de titel van dit artikel op
z’n mist verbazingwekkend noemen zo niet overdreven nu de
Nederlander over het algemeen een rotsvast vertrouwen heeft
in onze rechtsstaat. Toch moet het gezegd worden. We zitten
met een niet goed, althans niet optimaal, functionerend rechtssysteem waarin, als je onschuldig bent en ten onrechte veroordeeld bent, het vrijwel onmogelijk is je recht te halen. Wat is
het geval?

Z

onder enig technisch bewijs zijn op
12 december 2000
acht mannen veroordeeld voor doodslag en poging tot
doodslag ten tijde
van een woning inbraak. Ondanks
het feit dat het overgrote deel
vanaf begin af aan heeft volgehouden onschuldig te zijn hebben

We zitten met een
niet goed, althans
niet optimaal,
functionerend
rechtssysteem

twee van de verdachten onder
ongeoorloofde druk van politie
een bekennende verklaring afgelegd. Verklaringen die ze later weer
hebben ingetrokken. De strafzaak
heeft landelijke bekendheid gekregen onder de naam de ‘Arnhemse
Villamoord’. Na hoger beroep en
cassatie bleven alle veroordelingen
in stand. Na jaren van procederen
heeft uiteindelijk een deskundig
team de zaak grondig geanalyseerd, aan de hand van de nog aanwezige verhoorvideo’s, en geconcludeerd dat er sprake was van
ongeoorloofde druk (‘Als je niet verklaart knip ik je vinger af” en ‘als je
niet verklaart, maak ik jou de

hoofdverdachte’ etc.) waarbij en
waardoor de kans op het afleggen
van ‘valse verklaringen’ enorm
groot was. Tijdens de daaropvolgende herzieningsprocedure bij de
Hoge Raad, adviseerde de commissie die het Openbaar Ministerie
adviseert, dat de zaak herzien zou
moeten worden en bekeken moest
worden door nieuwe rechters. Tot
ieders grote verbazing en zelfs
ontsteltenis oordeelde de Hoge
Raad dat niet voldaan was aan
een formeel puntje, namelijk
het vereiste van een
novum, en dat de
zaak derhalve niet
inhoudelijk beoordeeld werd en de
herziening dus
afgewezen.

Zwaar teleurgestelde klanten

Omdat reeds eerder was geklaagd
over de ongeoorloofde verhoormethoden vond de Hoge Raad het
nieuwe deskundigenrapport niet
voldoende ‘nieuw’ om de zaak te
doen heropenen en opnieuw te
laten bekijken. Niet alleen de verdediging stond met lege handen
en met zwaar teleurgestelde
klanten maar ook de adviescommissie van het OM stond voor
schut. Immers hun advies werd
door de Hoge Raad in de prullenbak gegooid en volledig
genegeerd.
De voorzitter van de Advies
commissie Afgesloten Strafzaken,
kort genaamde de ACAS, spuide
haar gal en duidelijke ongenoegen
over deze toch wel bijzonder ongepaste en formalistische uitspraak
van de Hoge Raad in een recent
nummer van het Nederlands
Juristenblad.

Citaat ACAS-voorzitter prof. mr. dr.
Tineke Cleiren: ‘Een kans op herstel
of ten minste een herbeoordeling van
deze potentieel onveilige veroordelingen is aan de betrokkenen niet
gegeven.’

Verontrustende constatering

De acht mannen hebben bij de
Hoge Raad niet hun recht kunnen
krijgen en hen is zelfs niet de kans
gegeven op een herbeoordeling
van hun zaak. Dat dit een onwenselijke gang van zaken is, volgens de
ACAS blijkt helder uit de navolgende passage:
‘De kern van de herzieningsprocedure - het recht van de burger op een
herbeoordeling van zijn zaak als dat
is aangewezen – lijkt grotendeels uit
het zicht verdwenen, terwijl deze procedure daarvoor juist is bedoeld.’
Teleurstelling en onbegrip waardoor de kern van de rechtsstaat
geraakt wordt. De voorzitter van de
ACAS overweegt verder dat ‘het
recht immers in dienst behoort te
staan van degenen die moeten
kunnen rekenen op bescherming,
onder wie burgers die mogelijk ten
onrechte zijn veroordeeld.’ En aan dit
uitgangspunt is in de Arnhemse
Villamoord volgens de commissie
niet voldaan. Zij noemt dit niet
alleen ‘zorgelijk ten opzichte van de
verzoekers van wie potentieel

Er was sprake van
ongeoorloofde druk:
‘Als je niet verklaart
knip ik je vinger af”

Prof. mr. dr. Tineke Cleiren spuide haar gal
onveilige veroordelingen in stand zijn
gebleven, maar ook zorgelijk in het
licht van het vertrouwen van de
burger in de rechtspraak.’
Beschaafde en weloverwogen
woorden waaruit de leek, de
gewone burger, kan opmaken dat
zelfs de rechtsgeleerde dames en
heren die het kunnen weten teleurgesteld zijn in ons rechtssysteem
en de gang van zaken als zorgelijk
typeren. Een helaas juiste en verontrustende constatering!
(Arthur van der Biezen is strafrechtadvocaat in ‘s-Hertogenbosch)
Arthur van der Biezen: ‘Vrijwel onmogelijk
je recht te halen als je onschuldig bent’

Strafrecht
MAAK JE CARTOONS?
SCHRIJF JE VERHALEN?

Stuur ze naar de Bonjo!

Klachtzaken

Wet Straffen
Klachtzaken,
Wet Straffen
en Beschermen,
verlof, BBA,
PP, Faseren,
mr. H. Külcü
Overplaatsing
Mjur Oxford

Wet
Straffen

Re-integratie

BBA, PP

Faseren
&
Beschermen
Overplaatsen
Dubbelklik
om te
bewerken
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DJI

Waarom mag iemand geen dingen zeggen waar de Turkse president Erdogan het niet mee eens is?

Vrijheid van Meningsuiting? Hoezo?
Frans Douw
Hoorn - Een van de rechten van personeel en gedetineerden
is die van de vrijheid van meningsuiting. We vinden het echter normaal dat geen enkele medewerker van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zich meer uitlaat in de pers vanwege
angst voor represailles en dat gedetineerden alleen nog op
tv verschijnen wanneer dat bijdraagt aan het imago dat DJI
nastreeft.
Terwijl toch elke gedetineerde en elk personeelslid van een
gevangenis het wettelijke recht heeft om zich in het openbaar
te uitten, ook naar de media. Vrijheid van meningsuiting is namelijk een fundamenteel mensenrecht, net zoals bijvoorbeeld
het kiesrecht, dat ook voor gedetineerden geldt.

E

r zijn wel bepaalde
spelregels. Zoals het
respecteren van de
privacy en goede
zeden, het niet in
gevaar brengen van
de orde en veiligheid
en het, in het geval van een personeelslid, duidelijk aangeven dat
men niet namens de minister
spreekt. Een gedetineerde moet

Vrijheid van
meningsuiting
is namelijk een
fundamenteel
mensenrecht

neerden, Alkmaar
cht (K&S), Soest
rden, Leeuwarden
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toestemming vragen aan de directeur die beoordeelt of de orde en
veiligheid niet in het geding is, net
als de rechten en vrijheden van
anderen en de opsporing van strafbare feiten.

Het onder bovengenoemde voorwaarden vrijelijk kunnen spreken
met media en politici is nodig voor
de democratische controle.
Transparantie over wat er in de
gevangenissen gebeurt is ook
essentieel voor de gezondheid van
het klimaat binnen en het beperken van de detentieschade. Op dit
moment weten media en
Kamerleden (en u dus ook) niet
wat erbinnen gebeurt. We horen
slechts wat de minister en zijn
voorlichters willen vertellen. Keer
op keer wordt Kamerleden, zelfs na
herhaald navragen, de volledige
waarheid onthouden.

Een casus:

Hüseyin Baybasin is een man die
inmiddels 23 jaar in de gevangenis
zit en is veroordeeld tot levenslang
op zeer discutabele gronden (boek:
‘De Baybasin-taps’ door Ton
Derksen). Tijdens zijn detentie
heeft hij zich altijd onberispelijk
gedragen maar werd hij wel verschillende malen onterecht hard
aangepakt met plaatsing in de
strafcel en overplaatsingen omdat
anderen zonder zijn instemming
of medeweten demonstreerden of
publiceerden. Baybasin zelf heeft
Paulich Seton Sijmons
in het verleden verschillende interAdvocaten
views gegeven, waarbij hij soms
Telefoon 033 456 22 47
toestemming
via 2551
de juridische weg
Postbus
moest
afdwingen
en hij heeft
3800 GC Amersfoort
daarin nooit op enigerlei wijze de
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Mevr. Mr. H. Seton
06 10 38 21 31
Mr. X.B. Sijmons
06 28 69 55 05
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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

De argumenten die de
directie aanvoerde waren
te bizar voor woorden

Hüseyin Baybasin mag niet met de pers
praten
hierboven genoemde regels voor
een dergelijk contact geschonden.
Inmiddels krijgt geen enkele gedetineerde meer toestemming voor
contact met de media.
Omdat hij een legale en geweldloze politieke visie over de toekomst van Koerdistan heeft, wilde
Baybasin een interview geven aan
een Koerdische TV-zender en vroeg
daarvoor toestemming. De directeur van PI De Schie voelde zich
kennelijk op geen enkele manier
gebonden aan de wettelijke kaders
waarbinnen zij haar bevoegdheid
mag uitoefenen en verbood dit
interview in opdracht van Den

Elke gedetineerde
en elk personeelslid
van een gevangenis
heeft het wettelijke
recht om zich in het
openbaar te uitten,
ook naar de media

Haag. Een van de opgegeven
redenen was dat men de relatie
met Turkije niet wilde schaden.
Ook werd in algemene termen
over slachtoffers gesproken bij wie
een dergelijk interview onrust zou
kunnen veroorzaken in landen
waar Koerden leven. Bij mij bestaat
geen twijfel dat het hier om Turkije
van president Recep Tayyip
Erdogan ging.

directeur samen met de landsadvocaat, beroep bij hen had ingesteld. Uitspraak: 30 juni 2021, bijna
anderhalf jaar nadat Baybasin het
verzoek had gedaan. Hij ontvangt
tien euro schadevergoeding. Ja, u
leest het goed: tien euro!
Heeft hiermee het recht gezegevierd? Deels wel, het is fijn te
merken dat de Raad zich gehouden voelt aan de wet. Maar als
minister Dekker van
Rechtsbescherming zich niet aan
Te bizar voor woorden
de wet wil houden en niet wil dat
Baybasin ging in beklag bij de
beklagcommissie van de gevange- welke gedetineerde dan ook
contact met de media heeft (tenzij
nis die hem uiteraard volledig
dat in zijn straatje past) dan is de
gelijk moest geven. De argumenmediaregeling een papieren tijger.
ten die de directie aanvoerde
waren te bizar voor woorden. Want Directeuren die hun rug niet recht
waarom mag iemand geen dingen houden zullen hun bevoegdheid
zeggen waar Erdogan het niet mee blijven misbruiken om de minister
ter wille te zijn en elk mediaconeens is? En hoe kun je het over
slachtofferbelangen hebben in een tact verbieden. En als procedures
een jaar duren en men gerechtezaak waar geen slachtoffers
lijke uitspraken naast zich neerlegt
bekend zijn? Nog los van het feit
dan zinkt de moed je in de schoedat een gedetineerde die het niet
nen. Gedetineerden en hun famiover zijn zaak of eventuele slachtlies zijn zich zeer bewust van het
offers heeft natuurlijk gewoon in
machtsverschil in een PI en
de media zichtbaar zou moeten
kunnen op vele manieren aangekunnen zijn.
pakt worden. Ze denken wel twee
Niet alleen de beklagcommissie
keer na alvorens met de pers te
deed goed werk door gehakt van
praten. Net als het personeel.
de argumentatie voor het verbod
Volledige uitspraak op te vragen
te maken, maar dat deed ook de
Raad voor Strafrechtstoepasing en bij Stichting Herstel en Terugkeer
(Frans Douw is voormalig directeur
Jeugdbescherming (RSJ), het
van gevangenissen)
hoogste rechtsorgaan, nadat de
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Opgedragen aan pastor Geert, altijd betrokken en bevlogen.
Pavarotti achter tralies:

‘Nessun Dorma, Nessun Dorma, Niemand mag slapen’
Dini van het Noorden
Leeuwarden - Er was een
documentaire op de televisie
over het leven van Luciano
Pavarotti, een van de grootste
tenoren uit de operawereld.
Ach, Pavarotti met zijn Nessun
Dorma. Ik moest aan een
gedetineerde denken die een
paar jaar geleden bij me aan
de taaltafel zat. Hij kwam uit
een Zuid-Europese streek,
maar woonde lang genoeg
in ons land om een aardig
mondje Nederlands te spreken. En hij kwam dan wel naar
Onderwijs, maar meer om de
afleiding dan om iets te leren.
Hij probeerde echt wel zich te
verdiepen in het lesmateriaal.

maar door, steeds weer in herhaling vallend over zijn problemen.
Onder het motto ‘alles wat aan
lesstof binnenkomt is meegenomen’ probeerde ik dan zijn belangstelling te wekken voor de lesboeken. Hij pikte echt wel het een en
ander op uit de boeken, maar hij
wilde liever constant over zijn
zorgen en problemen praten. Maar
praten over zijn sores loste niets
op. En mijn afleidingsmanoeuvres
werkten ook niet echt. Hij bleef
treurig. Tot ik hem op een dag
vroeg of hij van muziek hield.

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

Glans in zijn ogen

Voor het eerst zag ik glans in zijn
ogen. Ja, hij hield van muziek, heel
veel zelfs. En dan vooral van opera.
Ik was verrast. Opera. Dat was nog
eens bijzonder. ‘Heb je ook een
favoriete opera of een componist?’

vroeg ik. ‘Mozart, Händel?’ Hij
bleek vooral van Italiaanse opera’s
te houden. En zijn favoriete
zanger was Luciano Pavarotti. Zijn
favoriete aria was van Puccini en
kwam uit de opera Turandot.
Nessun Dorma. ‘Kent u die?’ vroeg
hij, en begon zachtjes de beginregels te zingen. Ja, ik kende die
aria. Ook in de uitvoering van
Pavarotti. De beste uitvoering
ooit, daar waren we het over eens.
Na dat gesprek over Nessun
Dorma en Pavarotti ging het op
Onderwijs als volgt: Hij deed echt
zijn best om zijn Nederlands te
verbeteren, want daarna kwam de
beloning: een gesprek over
muziek. Maar wat zou het mooi
zijn als hij in zijn cel naar
Pavarotti kon luisteren. Hij had
echter geen cd-speler, en we
hadden geen idee hoe we daar
voor konden zorgen. Gelukkig
was daar de pastor. Met zijn inzet

Maar praten over zijn
sores loste niets op

Maar regelmatig was hij te down
en kon hij zich niet concentreren.
Meerdere keren was hij afgemeld
omdat hij dan écht te diep in de
put zat. Kwam hij toch opdagen en
lukte het leren niet, dan gingen we
eerst even praten. Hij vertelde dan
hoe zwaar de avonden en nachten
waren. Als een gekooid dier liep hij
’s avonds zijn cel op en neer, zei hij.
De nachten waren een kwelling,
slapen lukte niet. En zo praatte hij

en volharding regelde hij dat
gedetineerden een cd-speler
konden lenen. Ook kwam er een
opera-cd met Pavarotti, inclusief

‘Nessun Dorma. Kent
u die?’ vroeg hij, en
begon zachtjes de
beginregels te zingen

Nessun Dorma. Wat waren we blij
dat dat na veel tijd en moeite uiteindelijk was gelukt. Maar of de
gedetineerde de cd ook echt
beluisterd heeft, is maar zeer de
vraag. Want hij werd vrijgelaten.
En zo plotseling dat er niet eens
gelegenheid was om afscheid te
nemen. Nu hoeft hij ’s nachts niet
meer als een gekooid en gekweld
dier in zijn cel heen en weer te
lopen. Hij kan ook gewoon weer
slapen. En misschien heeft hij
laatst net als ik de documentaire
over Pavarotti gezien, die op de
televisie werd uitgezonden. Ik
denk dat hij wel even heeft meegezongen met de meest bekende
aria van zijn idool. Uit volle borst:
‘Nessun Dorma, Nessun Dorma.’
Wat vrij vertaald betekent:
‘Niemand mag slapen’.

(Tekening M.H.C.)

Betere naleving coronamaatregelen in PI’s nodig:

Stop tijdelijk met meerpersoonscellen
Van de redactie
Den Haag - De Nederlandse orde van
advocaten (NOvA) constateerde in
een brief aan minister Dekker voor
Rechtsbescherming dat de coronamaatregelen nog niet in alle penitentiaire inrichtingen (PI’s) voldoende
worden nageleefd. Daarnaast adviseert de NOvA dringend het beleid
rond het gebruik van meerpersoonscellen te herzien, in ieder geval
zo lang de huidige situatie met een
fors toenemend aantal besmettingen van gedetineerden voortduurt.
Het is niet alleen in het belang van

advocaten en hun cliënten maar ook
in het belang van de maatschappij
als geheel dat de coronamaatregelen
goed worden nageleefd.
De NOvA ontvangt in toenemende
mate signalen van de Nederlandse
Vereniging van
Strafrechtadvocaten en van individuele advocaten die zich zorgen
maken over de veiligheid van hun
cliënten, en over hun eigen veiligheid. Ondanks een recent advies
van het Outbreak Management

Team (OMT) aan de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) is er vaak gebrek
aan mondkapjes op plekken waar
gedetineerden deze wel mogen
dragen en worden gedetineerden
nog steeds vervoerd zonder dat zij
of medewerkers van DJI mondkapjes dragen. Ook vraagt de NOvA
aandacht voor tekortkomingen in
het bron- en contactonderzoek.

Onverantwoord

Een ander belangrijk punt van
zorg is dat het beleid rond het

gebruik van meerpersoonscellen
naar aanleiding van het advies van
het OMT niet is aangepast. Nog
steeds zitten gedetineerden soms
met twee tot zes personen in een
cel, waardoor afstand houden
onmogelijk is. Al eerder achtte de
Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ) het
gebruik van meerpersoonscellen
tijdens de coronacrisis onverantwoord om die reden. De NOvA
vraagt de minister dringend het
beleid rond het gebruik van

meerpersoonscellen (tijdelijk) te
herzien.
In een brief laat de minister weten
dat het dringende verzoek van de
NOvA tot het tijdelijk niet gebruiken van meerpersooncellen niet
wordt opgevolgd, dat nu overal
mondkapjes beschikbaar zijn,
maar ook dat hij de signalen van
de NOvA over het bron- en contactonderzoek zeer serieus neemt.
(bron: mr online)
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Figuurlijk taalgebruik en criminaliteit:

‘Barbertje moet hangen’
‘Voor galg en rad opgroeien’
‘Een heet hangijzer’

Tekening: Minke Veltman

Bregje Veltman
Leeuwarden - Spreekwoorden en gezegden lijken vandaag de dag steeds minder
gebruikt te worden, maar er bestaat nog steeds een breed scala aan figuurlijk
taalgebruik. De studie van spreekwoorden en zegswijzen is de zogeheten ‘paremiologie’. Spreekwoorden geven uiting aan voor bepaalde groepen geldende
levenswaarheden en zijn daarmee niet per definitie universeel. De Duitse paremioloog Wolfgang Mieder definieert een spreekwoord als volgt: ‘(…) een korte,
algemeen bekende zin van het volk die wijsheid, waarheid, moraal en traditionele opvattingen bevat in een metaforische, vaste en memorabele vorm en die van
generatie op generatie wordt doorgegeven.’ Van Dale omschrijft het bondiger:
‘uitspraak die een algemene levenservaring of wijze les bevat.’ Spreekwoorden
kunnen allerlei uiteenlopende zaken betreffen, zo ook criminaliteit.

D

it stuk bevat enkele uitdrukkingen met betrekking tot (de historie van)
criminaliteit en bestraffing. Soms bestaan er
meerdere verklaringen
voor de geselecteerde
spreekwoorden en zijn bepaalde verklaringen speculaties. Dit doet echter niet af aan
het feit dat de hieronder beschreven herkomst van de spreekwoorden heel aannemelijk is. Deze spreekwoorden maken in ieder
geval duidelijk dat je als veroordeelde
vandaag de dag veel beter af bent dan in de
Middeleeuwen.

beperkten zich overigens niet tot vernedering van de genagelde misdadigers, zij
gooiden geregeld rot fruit en ander vuil
naar hen en soms zelfs stenen. De misdadigers konden zich slecht verweren tegen de
bekogeling doordat hun handen en hoofd
vastzaten aan de schandpaal. Genagelde
misdadigers kregen het dan ook zwaar te
verduren. Rechters hielden rekening met de
drukte op straat gedurende de strafuitvoering. Zo was de schandpaal op een drukke
marktdag een zwaardere straf. Tot laat in de
achttiende eeuw werd de schandpaal
gebruikt binnen het strafsysteem, in
Nederland is dit halverwege de negentiende
eeuw afgeschaft.

uitvoering van een executiestraf. De werking
van radbraken is minder bekend. Radbraken
was een martelmethode voor publieke
terechtstelling. Een rad is een wiel op een
paal. Strafuitvoerders braken de ledematen
van verdachten of misdadigers om ze vervolgens over de velg van het rad heen te leggen.
De zware verminkingen hadden als doel het
zo veel mogelijk verwoesten en onteren van
het lichaam van de misdadiger. Als de geknevelde misdadiger dit overleefde kreeg hij ter
plekke een genadeslag of liet men hem daar
aan zijn lot over. Hierna werd het lichaam
oneervol gedumpt, verbrand of als afschrikkingsmiddel gebruikt.

‘De duimschroeven aandraaien’

Als iemands duimschroeven spreekwoordelijk aangedraaid worden, betekent dit dat
iemand in een situatie wordt gebracht
waarin hij genoodzaakt is tot gehoorzamen.
Bijvoorbeeld dermate lastige vragen stellen
dat de persoon in kwestie in het nauw

‘Aan de kaak stellen’

Deze spreekwoorden maken
in ieder geval duidelijk dat
je als veroordeelde vandaag
de dag veel beter af bent
dan in de Middeleeuwen

‘Aan de schandpaal nagelen’

Dit spreekwoord betekent dat iemands
fouten openbaar gemaakt worden. Anders
gesteld: iemand in het openbaar bespotten
dan wel beschuldigen. De letterlijke betekenis van deze publieke boetedoening is
echter net iets anders. De middeleeuwse
schandpaal, vaak geplaatst bij het stadhuis,
diende om criminelen in de kijker te zetten.
Hierbij werden misdadigers openbaar
bespot door hen bij wijze van straf vast te
maken aan de schandpaal waarna omstanders overgingen tot vernedering. Doel was
primair krenking van het ego van de misdadiger. De duur hiervan varieerde van enkele
uren tot soms zelfs een hele dag. Ter dood
veroordeelde misdadigers werden soms
voorafgaand aan hun executie nog even aan
de schandpaal genageld. Omstanders

Bregje Veltman
is criminologe en lid
van deBonjo redactie

Dit spreekwoord is een afgeleide van de hiervoor beschreven schandpaal.
Spreekwoordelijk ‘iets aan de kaak stellen’
betekent dat je bepaalde informatie openbaar maakt over iets dat je niet bevalt. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan tegenstanders van
een omstreden wetswijziging of misstanden
binnen een bepaalde organisatie. Door een
bepaald onderwerp aan de kaak te stellen
maak je kenbaar dat je dit schandelijk vindt.
Overigens kunnen ook personen aan de
kaak gesteld worden, dit komt meestal neer
op het publiek vernederen van een persoon.
Dit spreekwoord stamt net als het vorige uit
de Middeleeuwen. Een ‘kaak’ is een stellage,
steiger of platte ijzeren kooi. Hierop werden
misdadigers vastgebonden door executeurs
waarna zij slagen uitdeelden aan de misdadigers of hen brandmerkten. Bij een dodelijke afloop hiervan bleef het stoffelijk overschot nog even hangen ter afschrikking van
potentiële misdadigers.

‘Voor galg en rad opgroeien’

Als je ‘voor galg en rad opgroeit’ volg je
vanaf je jeugd een levenspad dat later
hoogstwaarschijnlijk in criminaliteit resulteert. Dit spreekwoord wordt bijvoorbeeld
gebruikt ingeval van een kind wiens opvoeding ernstig verwaarloosd wordt. Kortom:
een misdadiger worden door een gebrekkige opvoeding. Letterlijk ‘voor galg en rad
opgroeien’ betekent: voorbestemd zijn voor
een gruwelijk doodvonnis, voorbehouden
aan de ernstigste misdadigers. Een galg is
een welbekend ophangingsmiddel voor de

Rechters hielden rekening
met de drukte op
straat gedurende de
strafuitvoering

discussie over bestaat. Over het algemeen
betreffen ‘hete hangijzers’ politiek gevoelige
kwesties. Vermoedelijk was een hangijzer
een ijzeren staaf die in vuur verhit werd.
Hiermee ‘bepaalde’ men of iemand al dan
niet schuldig was aan toverij. Als iemand
beweerde onschuldig te zijn werd ter controle het hang-ijzer tegen diens hand aangehouden. Als de hand niet verbrandde was dit
een ‘goddelijk teken’ dat deze persoon de
waarheid sprak en daarmee onschuldig was.

‘Door de mand vallen’

Figuurlijk ‘door de mand vallen’ betekent
dat men je doorziet doordat je betrapt
wordt, bijvoorbeeld ontmaskerd worden als
bedrieger. Iemand ontkent een beschuldiging aanvankelijk, maar wordt vervolgens
geconfronteerd met dermate veel bewijzen
dat hij niet anders kan dan bekennen.
Kortom: het fundament van de ontkenning
van de beschuldigde wordt onderuitgehaald, de bodem valt er als het ware uit
waardoor de beschuldigde ‘door de mand
valt’. De herkomst van dit spreekwoord is
niet geheel duidelijk en er circuleren diverse
verklaringen. Bijvoorbeeld een straf uit de
zestiende eeuw waarbij een veroordeelde in
een mand boven het water werd gehangen
met enkel een mes. Toeschouwers bekogelden de veroordeelde met vuil dat in de
mand belandde. Als de veroordeelde het niet
langer vol kon houden, kon hij het touw
doorsnijden met het mes waarna hij in het
water viel. Op basis van deze verklaring
wordt echter niet duidelijk hoe men
gekomen is tot het spreekwoordelijke ‘doorzien worden’.

‘Barbertje moet hangen’
gebracht wordt. Ook kan het wijzen op het
dwingen van een persoon tot het spreken
van de waarheid. Letterlijk is een duimschroef een middeleeuws martelwerktuig
dat gebruikt werd voor het afdwingen van
verklaringen. Het is een plaat met daarop
een vastgeschroefde beugel rondom
iemands duim. Logischerwijs wordt de marteling steeds pijnlijker voor de geknevelde al
naargelang de duimschroef aangedraaid
wordt. De duimnagel wordt hiermee steeds
platter gedrukt. Hiermee werd een verdachte of misdadiger dermate onder druk
gezet dat hij niet anders kon dan gehoorzamen en bijvoorbeeld de (veronderstelde)
waarheid te spreken.

‘Een heet hangijzer’

Een spreekwoordelijk ‘heet hangijzer’ is een
actuele, gecompliceerde en gevoelige
kwestie over een onderwerp waar veel

Deze uitdrukking betekent dat íemand de
schuld moet krijgen, ongeacht of deze
persoon daadwerkelijk verantwoordelijk is
voor het betwiste. Anders geformuleerd:
iemand moet de straf ondergaan en of deze
persoon schuldig is, is irrelevant. De uitdrukking is afkomstig uit het beroemde
boek ‘Max Havelaar’ van Multatuli (pseudoniem voor Eduard Douwes Dekker). Hierin
wordt een rechtszitting besproken waarin
Lothario terechtstaat voor de moord op
Barbertje, daarvoor zou Lothario ‘moeten
hangen’. Hoewel Barbertje springlevend
blijkt, moest Lothario desondanks hangen
volgens de rechter. Lothario wordt veroordeeld tot de strop, terwijl hij volstrekt
onschuldig is. Op basis hiervan zou de uitdrukking eigenlijk moeten zijn: ‘Lothario
moet hangen’. Dat ‘Barbertje’ nu in ons
figuurlijk taalgebruik is beland betreft een
citeerfout.
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Schandpaal - stadhuis Culemborg

Schandpaal

Hangijzers

Duimschroef

Jet Hiemstra is
maatschappelijk
filosoof en
specialiseert zich
in de forensische
filosofie
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Met rollenspel bewust worden van eigen gedrag

Vanuit cel naar baan
Jaap Brandligt
Nieuwegein - Het was feestje om weer eens welkom te zijn in een gevangenis. Dat overkwam me in de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein. Ik kwam
daar terecht door een publicatie in het blad Impact waarin de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) zijn successen op het gebied van duurzaamheid tentoonstelt.
Ik las daarin een verhaal over het sterker begeleiden naar een baan en sprak
vervolgens met Bramjan Mulder en Lai Mooi Missler van De Staffing Group en
met Linda van Eck, die plaatsvervangend hoofd Arbeid in Nieuwegein is.

D

ie Staffing Group is een
detacheringsclub die in
zijn hoofdbestaan IT’ers
detacheert. Een behoorlijk deel ervan komt bij
de rijksoverheid terecht
en dus ook bij DJI. Het is
staand beleid geworden bij DJI dat als je als
dienst levert – noem het verdiend aan hen dat zij dan proberen die dienstverlener ook
iets te laten betekenen voor de hoofdtaak
van DJI (detentie) en daarmee ook voor de
gedetineerden. Bramjan zegt dat in Impact
zo: ‘Als bureau begeleiden we freelancers
zodat ze uit hun kracht op opdrachten bij
onze klanten kunnen worden ingezet. Hoe
mooi zou het zijn,’ vraagt hij zich af, ‘als we
dat ook voor gedetineerden kunnen doen.’
Daar stapte DJI graag in en zo kwam er in
Nieuwegein een activiteit op gang die gedetineerden verder moeten helpen. Lai Mooi,
die coach is bij die de Staffing Group, voerde
de eerste gesprekken die, zoals ze zegt, echt
gingen over waar de mannen naar toe
wilden en wat ze wilden leren.

zich bewust zouden worden van hun eigen
gedrag. Zoals Lai Mooi het zei: ‘Wat voor
regels vind je belangrijk?’ En ja, wat je kon
verwachten gebeurde natuurlijk ook.
Mulder zegt in Impact: ‘Soms merkte je
twijfel. De eeuwige vraag bij gedetineerden
is de twijfel of ze het anders kunnen gaan
doen dan ze deden toen ze niet in de bajes
zaten.’

gevolgd, al dan niet met een enkelband.
Inhoudelijk verandert het PP niet. Emmy:
‘Het programma is nu alleen verkort en
bedoeld om ook korter gestraften gecontroleerd voor te bereiden op hun terugkeer
naar de samenleving. Het PP bestaat vooral
uit werk of opleiding en indien nodig ook
uit ambulante zorg.’ Het doel van het PP is
net als in de Beperkt Beveiligde Afdeling
(BBA) om de kansen op de arbeidsmarkt te
‘De reden dat het PP in de huidige vorm
vergroten. Het belangrijkste verschil met de
stopt, is dat de voorwaarden en termijnen
BBA is dat gedetineerden in het PP op een
voor PP overlapten met die voor v.i.,’ legt
beleidsmedeweker Emmy van Rooij uit. ‘Het goedgekeurd verlofadres verblijven. De
directeur van de PI bepaalt of een gedetiPP werd ingesteld toen de v.i. tijdelijk was
neerde PP krijgt of naar de BBA gaat. De
stopgezet. Sinds de herinvoering van de v.i.
nieuwe PP-termijnen treden dus pas op 1
in 2008 hebben PP en v.i. naast elkaar
december 2021 in werking. Tot die tijd
bestaan.’ Het PP biedt gedetineerden de
blijven de huidige termijnen van kracht:
mogelijkheid het laatste deel van hun straf
maximaal 1/6 deel van de straf, minimaal 4
buiten de inrichting door te brengen. Zij
weken en maximaal 12 maanden.
worden daarbij nauwlettend begeleid en
Den Haag - De nieuwe regels voor het
Penitentiair Programma (PP) gaan later in dan
de rest van de wijzigingen. Vanaf 1 december
2021 is PP alleen nog voor gedetineerden met
gevangenisstraffen van zes maanden tot een
jaar. Het PP duurt dan minimaal vier weken en
maximaal twee maanden. Nu is dat nog maximaal één jaar.

Een opvallende vraag
Gedetineerden die
‘rood’ (slecht gedrag)
staan, komen niet
in aanmerking

Baangarantie

Zoals zo vaak bij projecten die binnen
bajesen worden gedaan, komen niet alle
gedetineerden voor deelname in aanmerking. Over de keuze ging Linda van Eck,
immers medewerker arbeid.
Gedetineerden die ‘rood’ (slecht gedrag)
staan, komen niet in aanmerking. Dat is
standaard het geval. Linda zocht ze bij de
mensen die in de mobiele reiniging actief
waren. Ze hadden al een baantje als
schoonmaker. Het doel was dat ze na hun
vrijlating als schoonmaker bij een bedrijf
aan de gang zouden gaan. Een baangarantie van een jaar.
Lai Mooi legde ze bij de eerste bijeenkomst
een scan voor waarin ze iets over zichzelf
konden vertellen. Daar werd verder in eenop-een gesprekken op in gegaan. Daarna
werd in een groep een rollenspel gespeeld
met de bedoeling dat de gedetineerden

Geen Penitentiair Programma meer voor gedetineerden met meer dan een jaar straf

In het gesprek is niet helder geworden of
deze eerste groep ook echt aan een baan in
de schoonmaak gekomen is. Dat is trouwens toch wel een beperking, een baan in
de schoonmaak. Werk op een laag niveau
kun je zeggen. Ik heb ook niet helder
gekregen of die gegarandeerde baan er
gekomen is en of betrokkenen - dan exgedetineerden - die baan een jaar hebben
volgehouden – het gaat immers om een
garantie van een jaar – en wat er daarna
met hen gebeurd is. Die onhelderheid kan
veroorzaakt zijn door de corona-perikelen.
Dus of – zoals Linda van Eck zei – dit de stap
naar buiten makkelijker maakt, moeten we
nog leren. Maar zeker is dat elk project in
die richting meegenomen is.

Welke advocaat kan helpen?
Zeeland (NBr.) - De bewonersraad / patiëntenraad van de Pompestichting (tbs-kliniek)
en van de Langdurig Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ, long stay) zoeken een
advocaat die hen kan bijstaan bij juridische zaken aangaande de regels en beperkingen die zijn opgelegd door de Pompestichting en de overkoepelende organisatie Pro
Persona. Steeds meer zaken worden ons ontnomen en vooral bij de LFPZ waar kwaliteit van leven hoog in het vaandel zou staan, gaat het steeds meer op een gevangenis
lijken. Welke advocaat is bereid ons daarin bij te staan? Enige kennis van de tbs is wel
gewenst. Reacties kunnen worden gericht aan
de bewonersraad LFPZ Pompestichting, Brand 75, 5411 RW Zeeland (NBr).
Namens de raden
R. Eenink

Hartekreet

Psychologische tests onrechtvaardig
Amsterdam - Graag wil ik in contact komen met mensen die net als ik de hele procedure rondom psychologische tests door Nederlands Instituut voor Forensische
Psychiatrie /Dienst Justitiële en Inrichtingen als erg onrechtvaardig hebben ervaren.
Zijn er meer mensen die net als ik liever hun verhaal hadden willen doen tegen een
spiritueel leraar dan tegen iemand die de geestelijke ervaringen afdoet als ‘ziektes’
zonder er vragen aan te stellen? Bij Bonjo weten ze hoe je me kunt bereiken. Dus
graag via Bonjo, Postbus 10109 1001 EC Amsterdam of via gratis nummer 0800
3334446. A. Woiska PI Zwolle Zuid.

GA VOOR SPOED NAAR:
www.strafzaken.nl
Tel. 073 610 2005
voor gedetineerden:
Tel. 0800-1001
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De negatieve invloed van namen. ‘Vooral de term ‘crimineel’ trok mijn aandacht’

Is de term ‘misdadiger’ dan beter? Of ‘veroordeelde?’
Of ‘delinquent?’ Misschien is ‘mens’ ook een optie
Jet Hiemstra

Dat geldt evengoed buiten een academische context, maar toch wordt de
term in onze hedendaagse maatschappij veelvuldig gebruikt. Is de term
‘misdadiger’ dan beter? Of ‘veroordeelde’? Of ‘delinquent’? Is ‘mens’ misschien ook een optie?
What’s in a name? Welke mogelijke
invloed heeft een term als ‘crimineel’
op hen waar de sprekers naar refereren? Een term als ‘crimineel’ is een
soortnaam. Evenals ‘delinquent’ en
‘mens’. En zo zijn er vele andere typen
namen. Het bekendste type is natuurlijk datgene waar aanstaande ouders
veel over nadenken, en datgene
waarmee we bij uitstek naar onszelf
en anderen refereren: de persoonsnaam. In het boek ‘Dus ik ben’ behandelen Rob Wijnberg en Stine Jensen de
bovengenoemde vraag, maar dan specifiek voor persoonsnamen. Oftewel:
hoe beïnvloeden persoonsnamen onze
waarneming van de werkelijkheid?
Hoe beïnvloeden persoonsnamen
onze identiteit? ‘Ik heet, dus ik ben’.
Persoonsnamen schetsen een
bepaalde verwachting, zo stellen
Wijnberg en Jensen, al voordat we de
persoon erachter kennen. De naam
Obama, bijvoorbeeld. Op het NOSjournaal zei een Amerikaanse vrouw:
‘That’s a huge name to live up to.’
Daarom zullen niet veel Amerikanen
hun kind zo noemen. Zij zijn zich
ervan bewust dat een naam de levensloop van hun kind kan sturen. Kijk ook
maar naar Shakespeare’s beroemde
werk ‘Romeo en Julia’. Zijn achternaam is Montague, haar achternaam
is Capulet. Maar, in de woorden van
Shakespeare, ‘what’s in a name?’

Genoeg om ervoor te zorgen dat
Romeo en Julia niet met elkaar mogen
trouwen. Hun namen hebben een
grote invloed op hun identiteit. Hun
namen hebben, tot het dramatische
einde aan toe, invloed op hun
werkelijkheid.
Persoonsnamen maken wezenlijk deel
uit van wie we zijn, concluderen
Wijnberg en Jensen. Ze zijn bovendien
niet enkel een weergave van de realiteit, maar scheppen ook de realiteit.
Binnen de poststructuralistische filosofie* heerst het idee dat hoe wij
mensen noemen, cruciaal is voor hoe
wij hen zien en hoe wij hen begrijpen.
Wie een persoonsnaam geeft, heeft
daarmee een vorm van macht. Maar
beperkt dit principe zich tot enkel persoonsnamen? Nee. Ook in het toekennen van soortnamen als ‘crimineel’
ligt macht besloten.

PENN

Van Flappie naar Wappie

Eén specifieke soortnaam die de afgelopen anderhalf jaar door menig
persoon is genoemd, betreft
‘viruswappie’. In dagblad Trouw, specifiek een artikel uit december 2020
genaamd ‘Over de herkomst van
wappie is het laatste woord nog niet
gezegd’, wordt deze term als volgt
gedefinieerd: ‘Het is een scheldwoord
voor mensen die de ernst van het coronavirus ontkennen, daar valse informatie
over verspreiden en daarom niet serieus
genomen worden.’ Maar de oorsprong
van het woord daargelaten, het is het
gevolg dat mij voornamelijk interesseert. Tijdens de coronacrisis is er veel
verdeeldheid ontstaan, veelal tussen
hen die corona als een gevaar zien en

beschouw de theorie nou eens als
volgt: zij die zich achter de tralies
bevinden, en dus reeds crimineel
gedrag hebben vertoond, krijgen een
etiket opgeplakt: het etiket ‘crimineel’.
Met als gevolg dat zij zichzelf des te
meer gaan zien als precies dat, een crimineel. Maar willen wij als maatschappij dat zij zich zichzelf als zodanig
gaan zien? ‘Crimineel’ zou toch niet
hun identiteit moeten zijn? Zij die
zich achter de tralies bevinden
moeten juist gaan inzien dat ze veel
meer zijn dan iemand die crimineel
gedrag heeft begaan. Net als wij vallen
zij namelijk onder de soortnaam
‘mens’. Voor deze keer pas ik daarom
de tekst van Supertramp aan: ‘Watch
what you say, or you’ll be calling them a
criminal.’
(* Het poststructuralisme is een filosofiEen etiket
sche denkrichting in de hedendaagse filoDe achternamen van Romeo en Julia
sofie die ontstond in Frankrijk aan het
hadden een desastreuze invloed op
einde van de jaren 60 van de 20ste eeuw,
hun levens. De naam ‘viruswappie’
in reactie op het structuralisme*.)
heeft geenszins bijgedragen aan het
(* Het structuralisme is een theoretische
verbinden van twee tegenover elkaar
benaderingswijze en intellectuele strostaande groepen. Dan nog de vraag
ming binnen de sociale wetenschappen
waarmee ik begon: welke mogelijke
en hedendaagse filosofie die haar bloeiinvloed heeft een term als ‘crimineel’
op hen naar wie de sprekers refereren? tijd in de jaren zestig en zeventig van de
Volgens John Braithwaite en diens eti- twintigste eeuw kende.)
ketteringstheorie kan het gevolg juist
crimineel gedrag zijn. Een dergelijke
term is een etiket dat de persoon naar
wie gerefereerd wordt, opgeplakt
krijgt. En juist doordat een persoon dit
etiket opgeplakt krijgt, zal hij zich er
A D V O C AT E N
ook naar gaan gedragen. Omdat hij
"Sinds 2004 gefocust op het
zichzelf als de term in kwestie gaat
strafrecht. Duidelijke advisering
beschouwen. ‘Crimineel’ wordt dus
en strategiebepaling in alle
zijn identiteit. Het lijkt mij dat hoe
soorten strafzaken. U kunt ons ook
groter de negatieve lading van het
bellen als u vrijblijvend wil
kennismaken"
etiket is, in het geval van ‘crimineel’
erg groot, en hoe meer mensen het
Wij houden deze
etiket aan je vastplakken, hoe groter
volgorde voor ogen:
de kans is dat je jezelf als zodanig gaat
1. Ken het recht
beschouwen. De wisselwerking tussen
2. Ken het dossier
werkelijkheid en taal is dus wederom
3. Verplaats je in je cliënt
4. Verplaats je in de rechter
zichtbaar.
5. Kies de juiste woorden
De etiketteringstheorie wordt gezien
als één van meerdere theorieën die
Wij behandelen alle soorten
kunnen verklaren hoe en waarom cristrafzaken en voeren de
verdediging bij alle rechtbanken
mineel gedrag ontstaat. Ze heeft
en hoven in het land. Op
echter ook veel kritiek gekregen. Maar

de regels van de overheid opvolgen, en
zij die corona niet als een gevaar zien
en de overheidsregels daarom ook niet
als vanzelfsprekend zullen opvolgen.
Maar dan gaat de eerste groep de
laatstgenoemde dus ‘viruswappies’
noemen. Youp van ’t Hek past speciaal
zijn bekende kerstnummer aan van
Flappie naar Wappie. En ‘viruswappie’
eindigde op de derde plaats in de verkiezing tot het woord van het jaar.
Welke invloed heeft deze soortnaam
gehad op zij naar wie de sprekers met
deze term refereren? En welke invloed
heeft deze soortnaam gehad op de
maatschappij als geheel? Kort gezegd
bleek het gevolg allesbehalve minder
verdeeldheid te zijn. Zo zie je maar:
wie een soortnaam geeft, heeft macht.

Groningen - ‘When I was young, it seemed that life was so wonderful.
A miracle, it was beautiful, magical.’ Zo klinken de woorden die het
nummer ‘The logical song’ van Supertramp inluiden. In het nummer
worden vele beschrijvende termen gebruikt. De eerste die worden
gebruikt, de zojuist genoemde termen, zijn positief. Het nummer
neemt echter een wending: ‘I said, watch what you say or they’ll be
calling you a radical. Liberal, fanatical, criminal.’ Wanneer ik naar dit
nummer luister, trekt vooral de laatstgenoemde mijn aandacht, de
term ‘crimineel’. Toen ik zo’n twee jaar geleden aan mijn afstudeerproject werkte, werd ik erop gewezen dat ik die term beter niet kon
gebruiken. Er hangt immers een zeer negatieve connotatie aan.

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

betalende basis, maar ook pro
deo.
Daarnaast staan wij u graag
terzijde in procedures bij:
•
•
•
•

De beklagcommissie
De selectiefunctionaris
De RSJ
De rechter in kort geding

Voor meer informatie:
Mr. D.M. Penn
088-2503200/06-29179198
www.pennadvocaten.nl
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Hoe maak je een portret?
Sittard - ‘Het idee van mij is om zo eenvoudig mogelijk met beperkte materiaal
mensen uit te leggen door middel van een aantal stappen hoe je een portret
tekening kunt maken,’ zo schrijft ons Steph van Lijf vanuit de PI Sittard.
Hierbij zijn instructies.

Een feestje maken van tekenen in bajes
Stefan van Lijf
Sittard - Voor het maken van een portrettekening heb je het volgende nodig:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

tekenpapier
een hb-potlood
een vulpotlood
wattenstaafjes
goede slijper
gum
schone ondergrond om je tekenpapier
op te leggen
een nieuwe theedoek
plakband
een A4-papier

Laat je foto vergroten door een PIW’er of laat
de foto vergroot opsturen tot het formaat
dat je wilt gaan tekenen. Hierbij geldt dat
hoe groter de tekening is, hoe makkelijker en
mooier de details worden. Zorg dat je vlakke
ondergrond goed schoon is om oneffenheden
te voorkomen in je tekening. Was je handen
goed om vlekken te voorkomen.
Start met tekenen (volg de nummers bij de
tekeningen). Plak je foto met plakband op je
raam en houd het tekenpapier op je foto. Je
kunt nu de grote lijnen overtrekken van je
foto. Doe dit heel licht door met je hb-potlood heel voorzichtig over je papier te gaan
(dit duurt ongeveer 5 – 10 minuten).

tinten die je gaat herkennen. Een gezicht
heeft nooit een kleur. Dat komt door de
belichting van de genomen foto, maar kan
ook gewoon van je huid zijn die om wat voor
reden dan ook verschillende tinten heeft. Je
houdt je potlood zo plat als mogelijk zodat
je met de zijkant van je potloodpunt heel
lichtjes over het papier gaat. Heel belangrijk
is dat je eenzelfde ingetekend geheel krijgt.
Dit om vlekken te voorkomen bij het uitwrijven (duurt 30 – 45 minuten).

inkleuren nog een keer en zo kom je iedere
keer dichter bij de huidskleurtint die je
nodig hebt (30-45 minuten). Als je de basishuidskleurtint hebt (soms zijn er wel drie
tot vijflagen nodig) ga je in je foto op zoek

Vraag mensen
om je heen om je
verbeterpunten

Basishuidskleurtint

Nu neem je de schone theedoek en wrijf je
met de theedoek om je wijsvinger heel voorzichtig over het gehele gezicht tot je een
egale tint creëert. Dit is je bassislaag van de
huidskleur. Indien deze tint lichter is dan de
lichtste huiskleurtint dan herhaal je dit

Hoe groter de tekening
is, hoe makkelijker en
mooier de details worden

Leg je overgetrokken foto op je bureau waar
je gaat beginnen met tekenen. Zorg dat je
hb-potlood goed geslepen is. Bekijk je foto
heel goed. Let vooral op de verschillende

naar de plekken waar de kleur een duidelijk
verschil toont met de basiskleur. Die
plekken ga je weer met de zijkant van je potloodpunt wat donkerder maken en uitwrijven. Dit herhaal je plek voor plek tot de
gewenste kleur gelijk is met je foto (60
minuten).
Nu je alle huidskleurtinten ongeveer allemaal hebt, begin je met ogen, mond, neus,
wenkbrauwen en het haar. Hierbij maak je
gebruik van je vulpotlood en wattenstaafje.
Dit omdat het details zijn in je foto en tekening en de tekenoppervlakte dusdanig klein
is dat een hb-potlood en theedoek te groot
zijn om mee te werken. Met je vulpotlood ga
je nu heel voorzichtig je details invullen. Dit

Venlo I Sittard 077 35110 42

lina

doe je ook weer laag voor laag. Bij de lippen
en wenkbrauwen kun je na je eerste laag
inkleuren het beste voorzichtig wat streepjes zetten. Ook dit herhaal je tot je de
gewenste overeenkomst met je foto hebt.
Met je wattenstaafje kun je de oppervlakte
voorzichtig uitwrijven. Je begin nu al goed je
tekening te herkennen als je foto. Dit duurt
ongeveer 45-90 minuten. Neem de tijd om je
haren te tekenen. Weer laag voor laag. Dit
kan wel twee uur duren voor het gewenste
resultaat behaald is.

Plek voor plek, streep voor streep

Je loopt de tekening nog eens goed na en
bekijk elk detail heel secuur en zo nodig
plek voor plek, streep voor streep aanvullen.
Met een gum ga je alle randen met de
scherpe vlakke kant weggummen zodat je
de vormen van je portret netjes en goed zijn
(ongeveer 30-60 minuten). Nog wat tips.
Neem je tijd voor iedere stap. Werk schoon
en met goed licht (bij voorkeur daglicht).
Leg een los A4-blaadje onder je hand om
vlekken te vorkomen. Draai je tekening om
een ideale tekenhouding met je potlood te
creëren. Neem af en toe (iedere 30 minuten)
een pauze om je resultaat tussentijds te
beoordelen. Vraag mensen om je heen om je
verbeterpunten samen met jou te zoeken en
werk deze bij. Oefen met je potlood op een
kladblaadje om te wennen aan je papier en
potloden. Veel tekenplezier
(Stefan van Lijf zit in PI Sittard.)

Adverteren in deBonjo
brengt u in de bajes
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Huidige wetboek uit 1926 ook na veel lapwerk,
hard toe aan groot onderhoud en vernieuwing

Nieuwe Wetboek van Straf
vordering ten doop gehouden
Benoemingen
Van de redactie
Den Haag - Er is vreselijk lang over
gedaan, maar nu is hij er: het
nieuwe Wetboek van
Strafvordering. Het ministerie van
justitie spreekt van een urgente,
historische operatie.
Modernisering maakt het wetboek
beter te begrijpen voor de professionals in de rechtspraktijk en voor
de burger. Het nieuwe wetboek
helpt de strafrechtketen beter te
functioneren. En sluit beter aan bij
de aanpak van nieuwe vormen van
misdaad, zoals digitale criminaliteit, aldus het justitieministerie in
een toelichting in Nieuwspoort op
het Binnenhof in den Haag.
In het Wetboek van Strafvordering
staan de spelregels voor de opsporing, vervolging en berechting van
strafbare feiten.
De strafrechtelijke handhaving
van de rechtsorde is het zwaarste
middel in handen van de overheid.
Bovenal bij de inzet van dat
middel moeten alle burgers, in het
bijzonder slachtoffers, verdachten
en getuigen, kunnen vertrouwen
op een rechtvaardig en voortvarend proces. Het Wetboek van
Strafvordering is de basis voor
macht en tegenmacht in het strafproces. Het waarborgt de

Van de redactie
Tekening Pixabay

Oproep

Op zoek naar
schrijvers in de bajes
Interviews over het Nieuw Wetboek van
Strafvordering
grond- en mensenrechten van
iedereen die onderwerp is van
strafrechtelijk onderzoek. Het is
kortom werkend recht voor
burgers. Bovendien biedt het als
wettelijke ruggengraat van de
strafrechtspleging in Nederland
de juridische infrastructuur voor
de ongeveer honderdduizend
mensen die werkzaam zijn in de
strafrechtketen.
Het huidige wetboek uit 1926 is,
ook na veel lapwerk, hard toe aan
groot onderhoud en vernieuwing.

Amsterdam - Gezocht worden schrijvende (ex-)gedetineerden die
vrijblijvend willen praten over hun ervaringen met het schrijven
in de bajes en wat het schrijven voor ze betekent.
Dat is de vraag van Laura Bokhoven. Ze studeert regie documentaire aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam.
Voor haar afstudeerfilm doet ze onderzoek naar ‘schrijven in
gevangenschap’.
Afgelopen zomer kwam ze erachter dat haar vader, die
inmiddels vier jaar geleden is overleden en dichter was, in
jeugddetentie heeft gezeten. In de gevangenis heeft hij
besloten dat hij de rest van zijn leven aan het schrijven wilde
wijden. Die periode in de bajes is dus heel betekenisvol voor
hem geweest.
Ze kan hem echter niet meer vragen naar zijn ervaringen,
gevoelens en ook zijn achterblijvers leven niet meer. Daarom
wil ze nu via de verhalen van anderen meer inzicht krijgen
in hoe het voor hem moet zijn geweest.
Ze hoopt met deze oproep in contact te komen met mensen
die haar verder kunnen helpen.
(Laura Bokhoven, Regie documentaire student / 0631915193 /
laura.bokhoven@student.ahk.nl / Markenplein 1 | 1011 MV
Amsterdam /www.filmacademie.nl)

MAAK JIJ STRIPS?
STUUR HET NAAR BONJO!

POSTBUS 10109
1001 EC AMSTERDAM

Den Haag - De ministerraad heeft –
na aanbeveling van de voorzitter
van de Raad voor de Rechtspraak
en op voordracht van minister
Dekker voor Rechtsbescherming –
ingestemd met een vijftal benoemingen tot gerechtspresident. Het
gaat om de volgende
benoemingen:
Mr. E. (Eveline) de Greeve, voor het
hof Amsterdam; Mr. Z.J. (Jonneke)
Oosting, voor het hof ArnhemLeeuwarden; Mr. G. (Gerard)
Tangenberg, voor het hof ’s-Hertogenbosch; Mr. R.G. (Robine) de
Lange-Tegelaar, voor de rechtbank
Den Haag; Mr. J. (Julia) Mendlik,
voor de rechtbank Rotterdam. Prof.
mr. F.W. (Edwin) Bleichrodt is
benoemd tot procureur-generaal
bij de Hoge Raad der Nederlanden.
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Post van de Koning
Amsterdam - De redactie heeft koning Willem-Alexander
op de hoogte gebracht van de inzending van een aantal
schilderijen van de Hongaarse gedetineerde Buzási
Gyula uit de PI Ter Apel. We hebben de koning gemeld
dat de Hongaar met deze afbeeldingen van de koninklijke familieleden zijn sympathie wilde uiten en de
familie een plezier wilde doen. Omdat wij weten dat de
koning geen abonnement heeft op onze krant hebben
we hem een exemplaar doen toekomen via het Kabinet
van de Koning. Een week later kregen we bericht van de
directeur van het Kabinet, mevrouw mr. M. Beuker, dat
zij ‘op verzoek van Zijne Majesteit de Koning’ ons meldt
dat hij onze post heeft ontvangen.
Zo, we zijn nu dus door dit eerbetoon van Buzási Guyla
ook op bekend op het Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
Paul Grijpma

Schilderij van Buzási Gyula

Medewerkers en werkmeester JC Zaanstad in het zonnetje
Rouven
Zaanstad - De winkel is de meest productieve
werkzaal tezamen met de wasserij van Justitieel
Complex Zaanstad. In de winkel staan zeer
gemotiveerde gedetineerden die zich iedere
dag met veel plezier inzetten voor zo’n 3000
andere gedetineerden. Zij zorgen ervoor dat er
in drie verschillende gevangenissen de boodschappen die besteld zijn op tijd en correct geleverd zullen worden. Dit zijn Detentiecentrum
Schiphol, Detentiecentrum Rotterdam en JC
Zaanstad.
Iedere ochtend om 07.45 gaan we met z’n
allen aan de slag om te zorgen dat we aan
het einde van de dag alle karren met boodschappenboxen klaar hebben staan voor
transport. Als de werkmeesters nog lekker
aan de koffie zitten zijn de gedetineerden al
druk bezig de boxen te vullen. Onder leiding
van een zeer charmant afdelingshoofd
wordt erop toe gezien dat het werk goed
verloopt.

Ook op speciale momenten zoals Kerst,
Pasen, en Pinksteren wordt er gezorgd dat
de spullen geleverd worden. Dit zijn lange
dagen met heel veel werk maar omdat wij
zelf gedetineerd zijn, weten we hoe cruciaal
het is om je boodschappen op tijd te krijgen
en dan moet er zeker geen tabak worden
vergeten. Ook tijdens de lockdown is er een
klein groepje geselecteerden bezig geweest
om toch te zorgen dat de boxen gevuld
werden. Want velen van ons kijken iedere
week uit naar de blauwe of rode box met de
lekkernijen die we besteld hebben.

Lekkere versnapering

Ik als algemeen reiniger en Manusje van
Alles van de winkel, zorg ervoor dat er bij de
koffie een lekkere versnapering te consumeren is waardoor de werksfeer zeer optimaal
is en blijft. Zelf zal ik binnenkort stoppen in

de winkel maar wanneer ik in een andere
instelling zit, zal ik weten hoe hard er is
gewerkt aan de boodschappen die ik dan
ontvang. Al deze medewerkers en werkmeester mogen wat mij betreft weleens in het
zonnetje gezet worden. Aan alle werkmeester en meesteressen, bedankt voor de fijne
arbeidstijd die ik bij jullie heb mogen
doormaken.
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Nederland is gebonden aan de straf die is opgelegd in het buitenland

Europese Unie maakt korte metten
met aanpassing straffen in Nederland
Robert Malewicz en Aimée Timorason
Amsterdam - Wie via de WETS* of WOTS* naar Nederland is gekomen kan zich
afvragen hoe de straf nu precies door Nederland moet worden uitgevoerd.
Daarover komen veel vragen vanuit de Nederlandse gevangenissen zoals: ‘Hoe
kan het dat mijn straf niet is aangepast en hoe kan het dat ik in Nederland pas
na (toen nog) twee derde recht heb op voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.),
terwijl ik in het buitenland wellicht eerder weg had gekund. In de afgelopen
tijd is er veel veranderd in de procedure voor strafoverdracht, veelal met grote
gevolgen.
Tot voor kort was het zo dat veroordeelden
die met een terugkeergarantie naar
Nederland kwamen in aanmerking kwamen
voor een aanpassing van de straf naar
Nederlandse maatstaven. Een terugkeergarantie krijg je op het moment dat je als
Nederlander hier in Nederland – op verzoek
van het buitenland – op grond van een

‘Hoe kan het dat mijn
straf niet is aangepast?’

Europees aanhoudingsbevel (EAB) wordt
aangehouden en vervolgens vanuit
Nederland wordt overgeleverd naar het buitenland voor de strafvervolging daar. Voor
mensen met een terugkeergarantie gold
toen art 2:11 van de WETS. Dit artikel regelde
toen nog dat het Gerechtshof in Arnhem in
dat geval de buitenlandse straf naar
Nederlandse maatstaven kon aanpassen.
Dat was geen verplichting, maar het gaf in
zaken met hele hoge straffen de rechter in
Arnhem wel de mogelijkheid de straffen te
verlagen. Vooral bij hoge straffen in drugszaken kwam het dan geregeld voor dat het
Gerechtshof in Arnhem een lagere straf
oplegde. Voor mensen die in het buitenland
zelf zijn aangehouden gold dit artikel niet.

Strafmaximum

Vorig jaar maart maakte het Hof van Justitie
van de Europese Unie korte metten met deze
mogelijkheid van de Nederlandse rechter
om straffen aan te passen. De verwachting
was eerst dat de mogelijkheid tot strafaanpassing direct na de uitspraak van maart
2020 zou komen te vervallen. Toch bleek

uiteindelijk dat het Gerechtshof in Arnhem
de straffen zou blijven aanpassen totdat er
een wetswijziging zou komen in de WETS.
Deze wetswijziging heeft bijna een jaar op
zich laten wachten, maar is uiteindelijk op 1
april 2021 inwerking getreden. Daarmee is
aan de mogelijkheid straffen aan te passen
in Nederland voor de Nederlandse rechter
voorgoed een einde gekomen.
Dit betekent dat het goed is om te beseffen
dat het krijgen van een lagere gevangenisstraf echt in het buitenland moe(s)t worden
opgelegd. Nederland is op grond van
Europees gemaakte afspraken gebonden
aan de straf die is opgelegd in het buitenland en mag deze (bij mensen met een
terugkeergarantie) niet meer naar eigen
inzicht wijzigen. In één specifiek geval mag
de Nederlandse rechter dit – zij het met
strikte restricties – wel doen. Bij mensen
(met of zonder een terugkeergarantie) die
een straf opgelegd hebben gekregen in het
buitenland die zo hoog is dat het
Nederlandse wettelijke strafmaximum dat
geldt voor dit feit wordt overschreden, kan
de straf worden aangepast naar het
Nederlandse strafmaximum.
Een voorbeeld: Persoon X is in Duitsland veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien
jaar voor (slechts) deelneming aan een criminele organisatie (geen oprichter, bestuurder of leider). In Nederland staat er – behoudens uitzonderingen – maximaal zes jaar op
dit feit. In dit geval kan het Gerechtshof
Arnhem de straf aanpassen naar het
Nederlandse strafmaximum op dit feit, te
weten: zes jaar gevangenisstraf.

Aimée Timorason

Robert Malewicz

gunstiger dan die in het buitenland? Dan
geldt de Nederlandse v.i. Is de buitenlandse
v.i.-regeling gunstiger en staat deze niet of
niet met een grote mate van waarschijnlijkheid
vast, dan geldt alsnog de Nederlandse v.i.regeling te.
Bijvoorbeeld: Persoon X is in België veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar.
In België kan persoon X wellicht vrijkomen
nadat hij een derde van zijn straf heeft uitgezeten. Redelijk snel nadat zijn uitspraak is
gedaan, wordt een verzoek ingediend om de
rest van de straf in Nederland uit te zitten
(een WETS-verzoek). Persoon X wordt naar
Nederland overgebracht en hoort nu dat hij
vrijkomt nadat hij twee derde van zijn straf
heeft uitgezeten. Hoe kan dat? In België
geldt de regel dat je bij straffen hoger dan

Vooral bij hoge straffen
in drugs- zaken kwam het
dan geregeld voor dat het
Gerechtshof in Arnhem
een lagere straf oplegde

drie jaar aanspraak kan maken op v.i. na een
derde van de straf. Deze gunstigere regeling
moet alleen wel (tijdens de Belgische detenBuitenlandse v.i.-regeling
tie) worden aangevraagd bij een speciale
Ook zijn er veel vragen over hoe het nu zit
regeling. Daar komt dan een zitting over en
met de voorwaardelijke invrijheidstellingregeling na strafoverdracht. In algemene zin de rechter ter plaatse kan vervolgens beslissen dat iemand na een derde van zijn straf
is het zo dat de basisregel binnen de WETSprocedure is dat de meest gunstige v.i.-rege- recht heeft op v.i. Is deze zitting daar niet ter
plaatse geweest, staat niet voldoende vast
ling zal moeten gelden bij het uitzitten van
voor Nederland dat iemand na een derde
de straf. Is de Nederlandse v.i.-regeling

van zijn straf vrij mag komen, waardoor de
Nederlandse v.i. geldt.
Maar met betrekking tot de v.i.-regeling zijn
er nog meer ontwikkelingen. De wet Straffen
en Beschermen is al een tijd geleden officieel aangenomen en zou (hoogstwaarschijnlijk) 1 mei 2021 in werking treden. Deze
datum is niet gehaald. Het is een tijd onduidelijk geweest welke gevolgen deze nieuwe
wet zou hebben op de vraag welke datum bij
de strafoverdracht van belang was om te
kijken welke v.i. van toepassing was. Zou dit
de datum van het buitenlandse vonnis zijn
of de datum van erkenning van de strafoverdracht door de Nederlandse rechter? Wie
voor 1 juli 2021 definitief in het buiteland is
veroordeeld, valt dan nog onder de ‘oude’
v.i.-regeling.
Stel, iemand zit nu vast in Nederland in
afwachting van een (vervolgings-) overlevering naar het buitenland. Wat kan dit dan
voor hem betekenen? De nieuwe v.i.-regeling
in Nederland zal veelal ongunstiger zijn dan
een buitenlandse v.i.-regeling. Het is dan ook
van groot belang de buitenlandse v.i.-regeling vast te laten leggen, zodat deze kan
worden overgenomen door Nederland bij
de WETS-procedure. Per land verschilt het of
iemand direct aanspraak maakt op v.i. na
een bepaalde tijd of dat hij dit bijvoorbeeld
nog bij een rechtbank dient aan te vragen
(zie het voorbeeld). Indien de v.i.-datum niet
of niet met een grote mate van waarschijnlijkheid vaststaat, geldt namelijk de
Nederlandse v.i.-regeling. En dit kan dan
betekenen dat iemand hier in Nederland
langer vast zit dan in het buitenland.
(*Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke
sancties (WETS)
*Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS)
(Robert Malewicz en Aimée zijn strafrechtadvocaten bij Cleerdin & Hamer Advocaten
Amsterdam / Stichting Lawyers Across Borders)

Strafrechtadvocaat

mr. Mohamed Rafik
• Levensdelicten
• Drugszaken
• Terrorisme
• Geweldsdelicten
• Ontnemingszaken
• Uitlevering
• Overlevering

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

N e d e rl a n d s
English
( عربيArabisch)
Tamazight (Berbers)

• Vermogensdelicten
• Verkeersdelicten
• Zedenzaken
• Fraude
• T BS
• Beslag
• Detentierecht

06 1 8 35 66 29
rafik@kvrzadvocaten.nl
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Warme wafels in Pl Leeuwarden
Van de Gedeco Pl Leeuwarden
stroopwafels waren een groot
succes. Tijdens het voorbereiden
van een kleine versnapering voor
Hemelvaart, kwam ‘Het stroopwafelmeisje’ dan ook meteen weer ter
sprake. Konden zij misschien iets
lekkers maken voor de
gedetineerden?
Al snel kwam het voorstel van
Belgische wafels met warme
kersen en slagroom. En dit bleek
een uitstekend voorstel. Opnieuw
moesten de beide dames flink de
handen uit de mouwen steken om
deze lekkernij voor alle gedetineerden en het aanwezige personeel
klaar te maken, uiteraard met onze
hulp.
In Sneek zit een bakkerij ‘Het
In een prettige en gezellige sfeer
stroopwafelmeisje’, gespecialiseerd in onder andere verse stroop- werden ruim 300 wafels gebakken
en rondgebracht. De dagen daarna
wafels. Zou het niet leuk zijn om
was er alleen maar lof voor de
alle gedetineerden in PI
Leeuwarden een verse stroopwafel heerlijke wafels en de inspanningen van Rowan en Elisabeth. Wij
te geven? Het voorstel werd ingediend bij de directie en zonder slag zeggen dan ook van harte: ‘Dames,
hartelijk dank voor de uiterst pleof stoot goedgekeurd. En zo
maakten wij kennis met Rowan en zierige samenwerking en jullie
heerlijke baksels.’
Stroopwafelmeisjes: Rowan en Elisabeth Elisabeth. De versgebakken
Leeuwarden — Afgelopen
Hemelvaartsdag was er voor de
gedetineerden in PI Leeuwarden een
bijzondere traktatie, namelijk heerlijke Belgische wafels met warme
kersen en slagroom. Vorig jaar kwam
de Gedeco in de voorbereiding van
‘iets lekkers’ tijdens de viering van
Sinterklaas in gesprek met één van
de afdeling-PIW’ers. Het leek ons
leuk om iets bijzonders te organiseren ter afwisseling van de aanhoudende coronamaatregelen. Deze
PIW’er kwam toen met een origineel
en vooral lekker idee van verse
stroopwafels.

Recept: Luikse wafels
Wat heb je nodig:

Aan de slag:

100 gr ongezouten roomboter

Roer de boter met suiker, vanillesuiker en wat zout
schuimig. Meng het ei en de melk erdoor. Zeef het
bakmeel boven een kom. Voeg het bakmeel beetje
bij beetje aan het botermengsel toe en kneed met
de kandijsuiker tot deeg. Vorm bolletjes van de
deeg.

40 gr kristalsuiker
8 gr vanillesuiker
1 middelgroot ei
4 el halfvolle melk
250 gr zelfrijzend bakmeel
100 gr bruine kandijsuiker
1 el traditionele olijfolie

Vet het wafelijzer in en laat (op middelhoge temperatuur) heet worden. Leg een deegbolletje in het
midden van het wafelijzer en doe dicht. Bak de
wafel in ca. 1 ½ min. bruin. Bak de rest van de wafels
op dezelfde wijze. Vet de ijzer tussentijds in met
olie.
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ZO WERKT HET CONTACTBUREAU

1941

Hoi ik ben transgender wil vrouw
worden ben 56 jaar oud en wil me
de naam ceyena gaan heten.Ik wil
graag schrijf contact met soort
gelijke mensen man of vrouw
maakt niet uit.Ik was van de pinkster gemeente vroeger .Zit in de tbs
Oostrum. Lijk je dit iets of verveel
je je schrijf me dan met je ervaring.
Ook andere ervaringen zijn
welkom van uit een pi of tbs ik
schrijf altijd terug bedankt alvast
Ceyena.

1942

Hallo jongens ik ben tuy ik ben 21
jaar oud en ben 1.90 langen een
donkere jongen. Ik ben west indian
carribbean van afkomst.Ik zie er
verzorgd uit en heb een normaal
postuur.Ik ben sportief en spontaan. Ik ben ook heel sociaal en ook
heel zorgzaam en open mindend.
Ik spreek ook engels. Ik zit nu gedetineerd in de PI Ter Apel. Ik heb een
lange tijd te zitten. Ik ben op zoek
naar een leuke man en een spannend contact om mee te kunnen
schrijven en mekaar te leren
kennen.Ik heb veel respect eerlijkheid en trouw.Ik hou ook van
mensen met een mooi karakter
voel jij je aangesproken en wil je
meer van mij weten pak dan je pen
en wie weet tot schrijfs ik schrijf
altijd terug tuy.

1943

Ja Toch!! Gewoon ff proberen een
advertentie voor de Bonjo. Ik ben
een 23 jarige man en ben een halfbloedje en zoek vrouwelijke
contact.Ik ben in afwachting voor
mijn straf heb nog een tijdje te
gaan.Ben jij een gezellige vrouw en
heb je zin om te schrijven hou je
dan niet in. omdat ik jong ben leeftijd is geen probleem. ik ben niet
op zoek naar een relatie maar wel
wat gezelligheid. Ik hoop op snelle
reacties ik schrijf sws terug..Word
jij mijn schrijfmaatje?xxxIndo.

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

bevinden zich in de creatieve
sector en in de dierenverzorging
daarnaast houd ik ook van gezelschap spellen en van koken.Ik
hoop van jou te horen en ik zal
zeker terug schrijven brieven met
foto krijgen urgentie!! tot schrijfs
Mark.

1950

Mijn naam is Philip Froeyman,ik
ben geboren in Deurne te
Antwerpen,op 23-09-1969.Ik zou
graag willen corresponderen en
contact willen maken met leuke
meiden of dames uit
nederland,Huidskleur ras whatever maak mij niet uit ben multi
culti,Verder hoop ik op leuke
reactie,s en hopelijk leuke contacten Philip.

Dag dames mijn naam is Siem. Ik
ben een licht getinte ,sportieve
man. Die van koken houd en van
lachen ik hou van uitdagingen. En
zoek een leuke vrouw met pit. Die
ook van lachen houd en met wie ik
een lolletje mee kan trappen. Ik
zoek een leuke pen vriendin en wie
weet dat het uit kan groeien als
iets moois.Momenteel zit ik gedetineerd in het noorden van het land.
Maar maak niet uit uit welke regio
jij komt. Of wat je afkomst is
zolang je maar gezellig en spontaan bent net als ik dan komt het
goed. Ik reageer altijd op een
bericht dus wees niet verlegen en
schrijf mij.Zou fijn zijn met een
foto derbij met vriendelijke groet
je Boy Siem.

1947

1951

1946

Hoi Dames,ik ben Johannes en 46
jaar jong, Ben best
sportief[tenminste probeer het te
zijn] Mijn hobby,s zijn koken
muziek luisteren en lezen. Ik moet
nog een kleine 3 jaartjes. Ik ben op
zoek naar een vrouw om mee te
schrijvenen wie weet wel meer. Ben
altijd goed gehumeurd met een
smile. Ik ben nederlander maar
normaal woon ik in italie . Ik
spreek een paar talen altijd handig
toch? Heb jij zin om met mij te
schrijven? Ik wacht op reactie,s. Tot
schrijfs dan maar Johannes.

1948

Ik ben Agillo ik ben 39 jaar en ben
een echte brabander al verblijf ik
veel in spanje Barcelona waar ik
mijn 2de huis heb.Ik ben een echte
levensgenieter die lekker gaat uit
eten zonder drank dat kan ik niet
verdragenword er snel ziek van. Ik
1944
Hallo lezers hoe gaat het met jullie. ben op zoek naar een leuk schrijf
Ik ben 45 jaar en zit gedetineerd in maatje een leuke dame om mee te
schrijven ik zit in Pi Vught ik moet
Zaanstad.Ik ben op zoek naar een
nog 8 maanden
leuk contact om mee te schrijven.
Het maakt niet uit waar je vandaan en na mijn detentie zou ik graag
verder willen schrijven en wie weet
komt en wat je afkomst is of welk
nog meer liefs Agillo...
cultuur je heb. Dus zou zeggen
reageer gerust dan krijg je reactie
van mij altijd terug.tot schrijfs
1949
Bashin.
Hallo mijn naam is Boy ik ben 25
jaar oud. op dit moment zit ik een
6 jarige straf uit in pi Zaanstad. ik
1945
ben op zoek naar 1 of meerdere
Hallo ik ben Mark en woon in groschrijf contacten om mee te schrijningen en ik bevind mij in het
ven over de dagelijkse dingen en
laatste traject van mijn behandeling en daarom ben ik op zoek naar intresse. Lijkt het jou wat om met
mij in contact te komen?.Laat iets
een leuk contact met iemand die
van je horen leeftijd is niet belangdezelfde intresses heeft als
rijk. Groetjes Boy.
ik.Verder ben ik op het juiste pad
en heb ik mijn oude leventje achter
mij gelaten.Ik ben 36 jaar en ben
op zoek naar een maatje m/v om
een leuk contact mee aan te gaan
tussen de 35/55 jaar. Mijn hobby

Dag dames ik ben Mo en kom uit
Heerlen ben 38 jaar oud. Zit pas
een maand in detentie in Pi
Roermond helaas. Mijn situatie
kan nog alle kanten op gelukkig.
Buiten heb ik een auto bedrijf en
dat was ook mijn werk en tegelijker tijd mijn hobby. Verder train ik
dagelijks ook dat is een hobby van
mij. hou ook van veel ondernemen
zoals stedentrips vakanties. Het
lijk mij leuk om een pen vriendin
te vinden en als het klikt kunnen
we na detentie contact houden.
Ben 1.72 lang 75 kg gespierd korte
haren getint en donker bruine
ogen. heb foto vanmezelf tis altijd
leuk om te zien met wie je schrijft.
Heb je intresse schrijf mij Groetjes
Mo.

super lieve dochter. Zo verder zie
ik wel wat de postbode mij zal
brengen Meer vragen? vraag maar
raak. Groetjes Bennet.

1954

Beste graag nieuwe vrienden
gevraagd ik stel mij ff voor. Ik ben
zeggen. En begin ik elke dag posiglen en verblijf te FPC te
tief te zijn. Ik ben kreeft van sterAntwerpen. Ik wens een stel leuke
renbeeld en mijn straf is 60
jonge dames te leren kennen.
maanden.Daarna zou ik me graag
Graag dames tussen de 21-42 jaar.
willen focussen op een betere toeIk ben 35jaar, en ik luister graag
komst hopelijk met een vrouw
naar spirituele muziek en schrijf
zoals jij xxx Hans.
poezie, Ben best wel creatief en ik
speel piano. Ik geloof in God, dat
de schepper cosmologisch is. Ook
1953
een beetje cristelijk. Voor de rest
Hallo lieve dames Ik ben bennet ,
27 jaar en een trotse vader van een probeer ik mij hier in niet gemakkelijke omgeving te overleven. Ik
8 jarige dochter. Ik ben op zoek
zoek iemand om mee te pennen
naar leuke dames om mee te
geen mannen!!! Ik ben leer en
pennen liefst tussen de 21 en 40
jaar maar leeftijd is maar een getal. nieuw schierig maar soms verbloem ik de situatie als medicijn
Zelf ben ik iemand die graag reist,
tegen o.a.tegen mijn emoties. ik
zon en zee, strand cultuur....top
gewoon. Mijn hobby,s zijn engelse doe mijn best om mij zelf maatschappelijk te gedragen een grapje
boks en een balletje trappen
kan soms. Maar desondanks al
kunnen je mij altijd voor vinden.
mijn tegenslagen blijf ik optimisMomenteel zit ik een redelijke
straf uit. Het zou dus super fijn zijn tisch.Het is in deze corona tijd om
een paartje te vinden. Ik ben niet
om iemand te vinden om mee te
graag eenzaam. Het maakt mij ook
pennen. En wie weet wat de toeongelukkig om alleen te zijn . Wil
komst brengt de mooiste dingen
jij meer over mij weten, twijfel niet
in je leven komen onverwacht op
je pad, dat maakt het leven ook zo om mij te schrijven. Ik mis de vrijheid en de tijd dat ik hier ziet heb
mooi. Zoals eerder vermeld heb ik
ik veel kansen verspilt Ik hoop nu
een dochtertje die ik veel zie en
via Bonjo nieuwe mensen te leren
waar ik veel mee speelt als er
kennen door te schrijven met
kinder bezoek is. Zij is mijn engel
veel van mijn leven staat in belang andere gedetineerden . Ik schrijf
altijd terug, groetjes Glen.
voor haar toekomst.Het is een

Eenvoudig en snel berichten ontvangen

1952

He hallo lieve leuke dames van
rond de 29 jr en 59 jr. Mijn naam is
Hans en zit nu bijna 1 jaar in
Veenhuizen. Tja wat kan ik zeggen
over mijzelf. Ben een jongeman
man van 51 jr sinds 4 jaar vrijgezel
en gezond getraind. Ik kan wel
eens raar uit de hoek komen in de
komische zin. Ik heb een jack
russel en die zijn trouw en lief hij
heet Fugee. Hij krijg binnenkort
een andere baasje na 13 jaar bij mij
te zijn geweest snik!!! maar beter
voor hem.Hij zit nu al 10 mnd in
een opvang. Nu ff over mij ben 1.81
lang en een mooi getal 69 kilo
maat 44 van schoen.Ik ben op zoek
naar iemand die net als ik liefde
vol en begrip vol is. Ik hoop nieuwe
belevenissen mee te maken met
een dame die net iets verder gaat
dan anderen. Ik wil zsm in de pen
klimmen om te contacten met
jou....te beginnen met pennen en
wat meer te ontdekken. By The Way
ik zie der goed uit wou ik nog ff

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

Meer info? www.emates.nl/info
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Gouden Strop 2021 naar
Bloedsteen
Arno Ruitenbeek
Almelo - Bernice Berkleef heeft met Bloedsteen de Gouden Strop 2021 gewonnen. De jury
van de prijs voor het beste (oorspronkelijk) Nederlandstalige spannende boek was unaniem.
Nota bene: ik was (opnieuw) lid van die jury, net als in 2020.

D

e prijs is in 1986 in het leven geroepen door het Genootschap van
Nederlandstalige Misdaadauteurs
(GNM), en genoemd naar het
gelijknamige boek van Joop van
den Broek. Ik was in die begintijd
ook al een keer jurylid, maar
genoot de eer en het genoegen de afgelopen twee
jaar opnieuw veel Nederlandse producten te lezen.
Soms met afgrijzen, dan weer kritisch positief en een
enkele keer met oprechte bewondering voor het vakmanschap. Aan de prijs is een geldbedrag van
€ 10.000 verbonden, en een sculptuur van beeldhouwer Marianne van den Heuvel. De Gouden Strop
wordt mogelijk gemaakt door de Stichting LIRA, de
uitgevers en de Auteursbond.
Vorig jaar, uitreiking 2020 van de Gouden Strop en
Schaduwprijs, prijkte er op het voorblad van het
juryrapport: Coronaeditie. Wat de toenmalige jury
niet kon vermoeden, is dat voor editie 2021 (overigens de 35e jaargang van de Gouden Strop!) de juryleden niet één keer fysiek bijeen konden komen. En
toch was de sfeer meer dan goed te noemen: er werd
zeer ijverig gelezen, er werden met grote regelmaat
‘recensies’ gedeeld onderling en er was een appgroep die bij tijd en wijle overuren draaide (‘Ik snij
net het topje van mijn vinger eraf… thriller van het
jaar’, of: ‘Ik zit in quarantaine vanwege een collega
met Corona, dus ik stort me op de laatste drie
boeken’).

Jury

‘De Drugsmafia dicteert’
F.J. Stoker
Amsterdam - ‘De Drugsmaffia Dicteert’ is een verhelderd boek van
misdaadjournalist Gerlof Leistra en geeft een gedetailleerde inkijk
in de keuken van de snel veranderende drugsmafia. Leistra
beschrijft op trefzekere wijze hoe na de moord op strafrechtadvocaat Dirk Wiersum justitie met vereende krachten de jacht opende
via een Multidisciplinair Interventie Team op verdachten zoals
Ridouan Taghi. Zoals de aanslag op 9 september 2001 op het World
Trade Center de wereldorde heeft veranderd, zo heeft de moord op
Dirk Wiersum en de bedreigingen van journalisten justitie
genoodzaakt ook buitenlandse opsporingsinstanties te mobiliseren. De schrijver gaat ook in op de falende integratie van het fors
percentage drugscriminelen van allochtone afkomst. De groepsdruk van vrienden om te scoren is groot en de sportschool is
belangrijker dan de bibliotheek onder hen. In het boek stelt
Leistra ook de moeilijke spagaat aan de orde waarin sommige kantoren van strafrechtadvocaten zich bevinden door in dezelfde
strafzaken meerdere verdachten bij te staan.
ISBN 9789044543476 / Uitgeverij De Geus / prijs € 20,-.

Die jury bestond uit voorzitter Koen Voskuil (verslaggever en misdaadjournalist AD), Rolf Bos (freelance
recensent), Ellis Gielen (gepassioneerd thrillerverkoopster bij boekhandel Stevens in Hoofddorp),
Amber Martensen (‘Stoerste thrillerverkoopster van
Nederland 2020’, van boekhandel Thomas in Bergen
NH) en Arno Ruitenbeek (freelance journalist en
recensent onder andere VN’s Detective &
Thrillergids).
Door de vijf juryleden werden in totaal 80 spannende boeken gelezen, een mooi aantal! Zeker als je
bedenkt dat uitgevers in het afgelopen jaar vanwege
corona wat voorzichtig waren met het uitbrengen
van nieuw werk. Maandenlang waren boekhandels
een beetje open, volledig dicht, of kon er in het beste
geval door een raam een boek worden afgehaald –
terwijl ook veel boekhandelaren hun buurt rondfietsten om boeken te bezorgen. Hulde daarvoor!
Nu we toch met cijfers strooien: de tachtig inzendingen werden gepubliceerd door 24 uitgevers en
imprints in Nederland en Vlaanderen. Onder de
inzendingen waren twaalf debuten die ook voor de
Schaduwprijs werden gelezen. Van de 80 inzendingen waren er 44 van Nederlandse bodem, en 36 van
Vlaamse. Van de auteurs waren er vijftig van mannelijke en 28 van vrouwelijke kunne, plus twee duo’s.
Bij de beoordeling liet de jury zich, naast het vrij
logische gegeven dat een boek in eerste instantie
spannend én goed geschreven dient te zijn, leiden
door het uitgangspunt “dat je het bij een bekende,
die niet veel thrillers leest, wilt aanbevelen: Joh, dit is
een goeie, die MOET je eens lezen... Laat die Connelly
of Child nou ff liggen, hier is een Nederlander of
Vlaming die...” Ondanks het mooie aantal inzendingen was de opdracht voor de jury verre van

makkelijk. Er waren veel ‘zozo’ inzendingen (of, zoals
een jurylid opmerkte: prima voor op het strand!),
maar wat extra opviel was veel gebrekkige redactie
en een slordig gebruik van de Nederlandse taal.
We zullen geen lijst maken met voorbeelden, maar
foutieve uitgangen bij persoonsvormen, verkeerd
geschreven voltooid deelwoorden, de schier onmetelijke reeks Engelse woorden in de Nederlandse taal;
het stoorde nogal eens. Mede daardoor duurde het
even voordat de jury opveerde bij een aantal boeken,
die intern de longlist zouden vormen. Dat gezegd
hebbende, verder viel in positieve zin op dat de
emancipatie is doorgedrongen in het Nederlandse
thrillergenre.
Voorbij is de tijd dat vrouwen ‘slechts’ vermoord
worden. Ze zijn nu rechercheur, hoofd van een witwasbende, beoefenen vechtsporten en gaan eigenhandig op zoek naar de moordenaar. Verheugend
ook was de grote diversiteit in het aanbod van spannende boeken. Zowel policiers als psychologische
thrillers, maar ook misdaadromans, reguliere thrillers, literaire thrillers, er was zelfs een literaire detectiveroman, thrillers in series met vaste personages:
alles was vertegenwoordigd. Een teken dat het genre
springlevend is. Veel thrillerauteurs zochten de
spanning dicht bij huis, terwijl actuele thema’s als
terrorisme en de groeiende aandacht voor het
Nederlandse verleden in Indonesië niet werden
geschuwd. Thrillers speelden zich af in gewone
gezinnen, maar ook in de zakenwereld, in de schrijfwereld, in de kunstwereld, in het koude noorden en
in surfersparadijzen.

Longlist
De titels op de eerdergenoemde longlist waren in
alfabetische volgorde:

* Johan Andersen– Zonder genade (Harper Collins)
* René Appel – Overschot (Ambo|Anthos)
* Bernice Berkleef – Bloedsteen (The House of Books)
* Toni Coppers – De moord op Arno Linter (Manteau)
* Floris Kleijne – Klaverblad (Boekerij)
* Hugo Luijten – Undercover. Alles of niks (Lannoo)
* Saskia Noort – Bonuskind (The House of Books)
* Elvin Post – De cursus (Ambo|Anthos)
* Peter Römer – Een meesterstuk (A.W. Bruna)
* Tomas Ross – Indisch requiem (Cargo)
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En dat is uiteraard al een felicitatie waard.
Het is een toevallige maar mooie mix van
rijp en groen, man en vrouw, Nederlands en
Vlaams.

Shortlist

Uiteindelijk koos de jury na ampel beraad
unaniem voor deze shortlist:

René Appel – Overschot.
Tweevoudig Strop-winnaar Appel (75 jaar
inmiddels) laat opnieuw en op schier onnavolgbare wijze zien hoe schijnbaar normale
mensen reageren onder (buitengewoon)
abnormale omstandigheden. Op het oog is
het een gezinnetje uit de Jumbo-reclame:
vader Arend, moeder Maud en zoon Ferry.
Respectievelijk zelfstandig makelaar met
kantoor aan huis, meewerkende huismoeder en een twintiger met eigen woning die
voorbestemd leek om het familiebedrijf
over te nemen. Achter de voordeuren van
deze Meulenhoekjes is het echter rampspoed en ellende. Grotendeels veroorzaakt
door drugsverslaafde bijgoochem Ferry, die
een fikse schuld aan zijn criminele
opdrachtgever Chris Koolfast ontkent en de
betaling overlaat aan zijn (stief-)vader.
Arend heeft zelf last van belager Daan, die in
de huizenverkoper de moordenaar ziet van
Daans vriendin. Het meisje is omgekomen
bij een verkeersongeluk, waaraan Arend
volgens de officiële lezing geen schuld heeft.
De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en
leiden er toe dat het trio steeds grotere problemen krijgt. Een psychologische thriller
om te likkebaarden. Appel trekt ons meteen
het verhaal in, en blijft van begin tot eind
boeien. Als er een Nederlandse auteur is die
onze vaderlandse taal in ere houdt en met
respect behandelt, is het de voormalig bijzonder hoogleraar verwerving en didactiek
van het Nederlands als tweede taal (verbonden aan de Universiteit van Amsterdam)
wel.

Bernice Berkleef – Bloedsteen.

Dat het Ella Verbeek in haar jeugd nooit aan
iets ontbrak, blijkt een schaduwkant te
hebben. Daar komt ze achter als ze door de

Amsterdamse politie van haar bed wordt
gelicht. Haar met cadeaus strooiende vader
blijkt opgepakt wegens zwartsparen. Als
haar vader tijdens zijn detentie overlijdt,
trekt ze naar zijn geboortegrond in
Indonesië, waar hij sinds zijn jeugd een
geheim begraven heeft. Berkleef slaagt er
wonderwel in om heden en verleden te verweven in Bloedsteen. Zo behandelt ze het
koloniale verleden en de gruwelen in de
kampen tijdens de Japanse bezetting die
Ella’s vader heeft moeten doormaken. Maar
denk niet dat je een geschiedenisboek leest:
Ella wordt stevig in de tang genomen door
de keiharde Chinese zakenman Soong, kan
het eiland Java niet verlaten en weet als buitenstaander binnen een gecorrumpeerde
samenleving niet wie ze nog kan vertrouwen. Een spannend en wervelend boek, dat
uitnodigt om dóór te blijven lezen. Berkleefs
Bloedsteen past binnen een trend om te
filmen en schrijven over de gecompliceerde
geschiedenis van Nederland en Indonesië.
Maar liefst drie thrillers verschenen er afgelopen jaar over dit thema. Bloedsteen is de
spannendste. Aardig bijkomend detail is dat
de naamgever van de Gouden Strop, Joop
van den Broek, al in 1953 een thriller schreef
die ook in de ‘Oost’ speelde, Parels voor
Nadra. Zou deze thriller Bernice hebben
geïnspireerd?

Toni Coppers – De moord op Arno
Linter.

Een politieroman - de achttiende in een
serie, bravo schrijver Coppers! - die aan alle
criteria voldoet. Karakters, dialogen, plot,
opbouw, wendingen, actie, geloofwaardigheid. Vier jonge mensen worden kort na
elkaar vermoord. Een van hen is Arno Linter.
Het verband tussen de vier moorden is er in
eerste instantie niet, maar het moordteam
van de Antwerpse commissaris Liese
Meerhout zwoegt en ploegt tot ze, net als in
alle ‘Meerhouts’ hiervoor, op hun vele
vragen grotendeels bevredigende antwoorden hebben gevonden. Dat is geen sinecure,
met de persoonlijke problemen die steeds
heviger opspelen. Lieses dementerende
moeder, partner Matthias die een eigen restaurant wil beginnen, rechercheur Laurents
toenemende gebrek aan geestdrift, om nog

maar te zwijgen van de angst om ouder te
worden bij Lieses rechterhand Masson. Het
is bijzonder onderhoudend. Ook heeft ze
problemen – ja, het is een cliché in dit genre,
maar het stoort hier in het geheel niet - met
haar superieuren; ze krijgt op een gegeven
moment zelfs een ‘blaam’ – da’s Vlaams voor
een negatieve aantekening in haar dossier.
Haar gesodemieter met de pers is uiteraard
van alle tijden. Coppers schrijft politieromans in een rijke Vlaamse traditie, die ooit
werd bevrucht door de eerste winnaar (1986)
van de Gouden Strop, Jef Geeraerts. De kleurrijke Belg die bij leven en welzijn de hemel
in werd geprezen voor zijn fantastische serie
rond de rechercheurs Vincke en Verstuyft.
Geeraerts, inmiddels vanwege zijn Congoboeken niet geheel onomstreden, is dood,
Coppers leeft. En schrijft!

waarheden die moeiteloos uit haar mond
rollen. En daarmee stoot ze Ferry Bouman
van de troon.

Saskia Noort – Bonuskind.

Met Bonuskind laat Saskia Noort wederom
zien waarom ze tot de absolute top van de
Nederlandse thrillerschrijvers hoort. Ze
heeft zichzelf weer overtroffen met dit boek:
Een vijftienjarige hoofdpersoon zo geloofwaardig en tot in de puntjes kloppend neerzetten, dat is echt vakwerk. Op een dag
wordt Lies wakker en ze weet zeker dat er
iets met haar moeder is gebeurd, omdat die
niet in haar bed ligt en haar telefoon niet
heeft meegenomen. Haar auto staat ook
gewoon voor de deur. In de volgende 24 uur
horen ze niets van de moeder, en samen met
haar vader en zijn nieuwe vriendin gaat Lies
naar de politie. Omdat ze zich niet kan neerleggen bij de uitkomst van het politieonderHugo Luijten – Undercover. Alles of
zoek en omdat Lies zeker weet dat moeder
niks.
haar en haar broertje nooit alleen zou achDe grote verrassing in de lijst is toch wel
terlaten, gaat ze zelf op onderzoek uit. De
Undercover. Alles of niks, van Hugo Luijten.
Niet omdat we twijfelen aan de kwaliteit van consequenties daarvan kan ze echter niet
helemaal overzien. Deze psychologische
Luijtens thrillers, maar omdat het enorm
thriller over moeder Jet, die gescheiden is
moeilijk is om de sfeer van de tv-serie
‘Undercover’ te evenaren. Hoe hou je de fans van haar over-viriele man en via Tinder een
tevreden, zeker ook als Ferry Bouman in het narcist treft, leest strak weg. Dat de hoofdpersoon nu eens niet rechercheur of journaboek niet voorkomt? Dat doet Luijten met
list is, maar een vijftienjarig meisje, is ververve. Onder lichte dwang en zonder noefrissend. En voor wie denkt te weten hoe het
menswaardige voorbereiding gaat Bob
zit, ligt er nog een aardige plotwending in
Lemmens undercover als cafébaas, om via
het verschiet.
die weg binnen te dringen in de criminele
witwasbende onder leiding van Tante Mie.
Tante Mie wordt bijgestaan door haar twee
Winnaar
niet al te snuggere zoons en een lijfwacht
De winnaar van de Gouden Strop 2021 is een
met fout verleden. Het grote brein achter de knap geschreven en spannende thriller, die
witwasoperaties is echter Samantha, het
verleden en heden met elkaar verbindt. Een
knappe, intelligente nichtje van Tante Mie.
thriller die vanaf de proloog boeit, en
Die zorgt ervoor dat Bob steeds dieper verwaarbij de geschiedenis echt onderdeel uitstrikt raakt in de duistere zaakjes van de
maakt van het verhaal – waardoor het geen
familie. Wat begint als een routineklus, ont- droog geschiedenisboek wordt. De karakters
aardt in chaos zodra de eerste dode valt. Kan zijn goed gevat en het verhaal bouwt op tot
Bob de bende oprollen, voordat zijn
een onverwacht einde. De auteur laat zien
geheime identiteit ontmaskerd wordt?
dat zij, want de auteur is een vrouw, met dit
Tante Mie is de koningin van de oneliners.
boek een duidelijke groei heeft doorge‘Daar, de uitvinder van het koud water’.
maakt sinds haar met lof overladen debuut.
‘Loterij is belasting op domheid’. ‘De crimiDe jury van de Gouden Strop 2021 bekroont
naliteit is als een huiskamer: alles heeft een
Bloedsteen van Bernice Berkleef: een volwasvaste plek. Als je de meubels verplaatst, zal
sen thriller voor een brede doelgroep.
iemand er zich aan stoten’. Het zijn de
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Volgens de Griekse filosoof Aristoteles is een mens gelukkig
als hij leeft volgens zijn eigen aard

Zelfinzicht als bevrijding
uit je eigen detentie

Miriam Jacobs

zelf steeds beter leert kennen.
Dit klinkt allemaal simpel, maar in de maatschappij moet je
sterk in je schoenen staan om op die manier te leven. Zoals
een eikenboom van buitenaf zon en water nodig heeft, zo
heeft de mens ook de juiste omgeving nodig om gewaardeerd en gezien te worden. Het vergelijken van mensen met
anderen leidt ertoe dat dingen die afwijken van wat als
normaal wordt gezien, worden uitgesloten. Er wordt al snel

Amsterdam - Aristoteles (384-322 voor Christus) is
een grote denker uit de klassieke oudheid. Volgens
deze denker heeft alles een doel. Dat doel is het
verwezenlijken van de potentie van een wezen.
Elk wezen, mens dier of plant, draagt in zichzelf de
kiem van wat het kan worden. Aristoteles geeft als
voorbeeld de eikenvrucht. Die draagt de mogelijkheid om een eik te worden. Maar hij is pas deze eik
als hij zichzelf helemaal heeft ontplooid. Daarbij
kan hij ook niet een andere boom worden. Hij kan
alleen die ene boom worden die hij in de kiem al
is. Zo draagt een baby de kiem om die ene unieke
volwassen mens te worden. Aristoteles gaat ervan
uit dat elk mens leeft om via ontplooiing helemaal
zichzelf te worden.

V

olgens de Griek is een mens gelukkig als
hij leeft volgens zijn eigen aard. Geluk is
volgens Aristoteles niet simpelweg
rijkdom verwerven, maar het goed en
deugdelijk handelen. Dat handelen kan
een mens alleen maar als hij dat doet
vanuit wie hij van nature is. Omdat hij
vanuit zijn eigen aard het goede kan herkennen. Als een
mens niet eerlijk of goed handelt dan is er iets in zijn leven
uit balans omdat hij niet vanuit zichzelf leeft. Hij leeft dan
volgens de verwachtingen van andere mensen. Of volgens
een plaatje dat hij in zijn hoofd heeft van wie hij denkt dat
hij voor de buitenwereld moet zijn.

Hij probeerde altijd aan
de verwachtingen van
anderen te voldoen
Aristoteles was een groot denker uit de klassieke oudheid

Kijken naar jezelf achter
je veroordeling betekent
kijken naar wat er allemaal
tot het delict heeft geleid

Als een mens niet eerlijk of
goed handelt dan is er iets in
zijn leven uit balans omdat
hij niet vanuit zichzelf leeft

Een eikenvrucht kan alleen maar een eik worden en niet een
andere boom zoals een kastanje. Dat is bij de mens ook zo.
En om dat doel te bereiken wordt hij geboren met een pakketje dat is gevuld met allerlei instrumenten, zoals karaktereigenschappen en talenten. Een mens heeft zijn leven lang
de tijd om dat pakketje te openen en te ontdekken wat erin
zit wat hem kan helpen om uit te groeien van een eikenvrucht naar die ene bijzondere eik.

‘Goed’ en ‘fout’

De natuur bestaat alleen maar uit verschillen, en ook alle
mensen zijn verschillend van elkaar. Het is dus een natuurlijk gegeven dat een mens uniek is, en hij heeft zijn pakketje
tot zijn beschikking om die uniekheid te ontdekken. Dat
ontdekken gaat met vallen en opstaan. Hij leert net zoveel
van de dingen die goed gaan als van de fouten. Wanneer het
oordeel over de fouten afwezig is geeft dat de ruimte om
van die fouten te leren. Op die manier leert een mens zich-

Miriam Jacobs

in ‘goed’ en ‘fout’ gedacht, en wanneer iemand als ‘fout’
wordt bestempeld hoort hij er niet meer bij. Daarbij wordt
vaak niet het gedrag of een daad van iemand veroordeeld
maar de hele persoon. Wanneer iemand bijvoorbeeld een
delict heeft gepleegd, wordt de hele persoon al snel met het
delict vergeleken en als slecht bestempeld. Maar een mens
is veel meer dan zijn delict. Achter elk delict is een mens
aanwezig, die aan het uitgroeien is tot die unieke eikenboom die hij in aanleg al is.

Veertig jaar in kleine badkamer

De Amerikaanse Albert Woodfox zat meer dan veertig jaar in
eenzame opsluiting. Als mensen vragen wat ze zich daarbij
moeten voorstellen, zegt hij dat je je moet bedenken dat je
veertig jaar lang in een kleine badkamer zit. Wanneer hem
gevraagd wordt hoe hij dat heeft overleefd, vertelt hij dat hij
op zoek ging in zichzelf naar wie hij van nature is. Woodfox
ontdekte dat hij altijd een plaatje heeft geleefd van wat
anderen dachten die hij was. Hij probeerde altijd aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Maar in feite leefde hij
niet. Er was niet meer dan dat plaatje waarvan hij dacht dat
hij dat was. Toen hij dat eenmaal helder had kon hij op zoek
gaan naar wie hij dan wel was. Hij ontdekte wie hij was als
mens achter zijn veroordeling en achter zijn detentie. Door
dat inzicht in zichzelf kon hij na detentie ook de juiste
omgeving kiezen die hij nodig had om zichzelf te zijn. De
eik vond het zonlicht en het water dat nodig was om zichzelf te blijven ontplooien.
Kijken naar jezelf achter je veroordeling betekent kijken
naar wat er allemaal tot het delict heeft geleid. Het is kijken
zonder jezelf te veroordelen. Het is je realiseren dat je veel
meer bent dan het delict dat je hebt gepleegd. Het is het
overdenken hoe je leven tot aan het delict is geweest. Het is
helder krijgen aan welk plaatje je probeerde te voldoen. Wie
probeerde je te zijn en wie ben je eigenlijk? En waar kun jij
het zonlicht en het water vinden dat je nodig hebt om als
unieke mens te leven? Vragen zoals deze kunnen een
manier zijn om het delict als een levensles te zien waarvan
geleerd wordt. Pas toen Woodfox ontdekte welke eikenboom hij van nature was, kwam hij uit zijn innerlijke
detentie.
(Miriam Jacobs is filosoof en psychosociaal therapeut / www.
deeperjustice.com)
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Wim: ‘Het geeft me een gerust gevoel dat vrijwilliger Mieke er voor mijn vrouw is’

Gevangenenzorg: Twintig jaar zorg voor achterblijvers
Zoetermeer - Gevangenenzorg Nederland zet zich in voor gevangenen, maar
ook voor de achterblijvende familie. In 2021 is het twintig jaar geleden dat
steun aan familie is gestart. Eén van de gevangenen die hulp vroeg voor zijn
vrouw, is Wim. Hij is net vrij en wil wel vertellen waarom hij het fijn vindt dat
zijn vrouw thuis steun kreeg (en nog steeds krijgt) van vrijwilliger Mieke.

N

egen maanden zat Wim
in de gevangenis. Eerst
in het buitenland, later
in Nederland. Zijn vrouw
Sonja bleef alleen achter
met hun baby. Dat was
niet gemakkelijk. Niet
voor Wim, omdat hij haar vanuit de gevangenis maar moeilijk kon steunen. En zeker
ook niet voor zijn vrouw. Zij moest nu in
haar eentje voor haar kindje zorgen. En
bovendien miste ze Wim. Die zat zelf in een
enorm moeilijke periode, zeker toen hij in
het buitenland vast zat. Hij omschrijft die
tijd kort als ‘de hel’. ‘Er is zoveel gebeurd, het
was nog maar de vraag of ik levend terug
zou komen.’ In die situatie maakte hij zich
grote zorgen om Sonja en het kindje. Toen
hij was overgeplaatst naar een gevangenis in
Nederland, belde hij daarom naar
Gevangenenzorg voor steun voor zijn vrouw.
Die steun kwam er via vrijwilliger Mieke.
Wim: ‘Het gaf mij een gerust gevoel dat
Mieke er voor haar is. Dat er tenminste iets

naam Aandacht voor achterblijvers. Niet
alleen het leven van de gevangene, maar ook
van hulp is. Ze heeft iemand om op terug te
dat van de achterblijvers staat totaal op zijn
vallen.’
kop. Ze schamen zich voor het delict, zijn
boos of verdrietig. Soms zorgt de detentie
ook voor financiële problemen. Of voor
‘Ei kwijt’
vragen over de begeleiding van de kinderen,
Mieke bezoekt de vrouw van Wim en houdt
contact via de mail. Samen praten ze over de nu de vader vastzit. De vrijwilliger is hiermooie dingen, maar ook over de moeilijkhe- voor goed getraind en wordt altijd ondersteund door de maatschappelijk werkers
den waar Sonja tegenaan loopt. Mieke luisvan Gevangenenzorg.
tert dan, denkt mee en geeft adviezen. Wim
vroeg, eenmaal in de Nederlandse gevangenis, ook voor zichzelf een bezoekvrijwilliger Extra steun
van Gevangenenzorg aan. ‘Ik zat in een uitIedere gevangene kan in het
zichtloze situatie. Bij zo’n vrijwilliger kun je Re-integratiecentrum (RIC) de aanvraagje ei kwijt.’ Cor kwam regelmatig bij hem
kaart ‘Steun voor je familie’ of via gevangelangs en samen praatten ze over het leven in nenzorg.nl invullen. De informatie wordt
de gevangenis, maar ook over ‘de hel’ die
vrijblijvend naar de familie thuis toegeWim heeft meegemaakt in de buitenlandse
stuurd. Een gevangene kan zijn familie ook
gevangenis.
wijzen op aandachtvoorachterblijvers.nl.
Iedereen die in gevangenis zit, kan ook voor Wim is inmiddels gelukkig weer vrij. Hij
zichzelf bij Gevangenenzorg om steun van
doet met veel plezier vrijwilligerswerk. Hij
een vrijwilliger vragen. Al twintig jaar
hoopt binnenkort een betaalde baan te
kunnen achterblijvende familieleden een
hebben. Samen met de arbeidsbemiddelaar
beroep doen op Gevangenenzorg. Er is een
van Gevangenenzorg werkt hij daaraan. Hij
speciaal programma voor hen, onder de
kan nu weer zelf voor zijn vrouw en hun

kleine kindje zorgen. Maar toch komt Mieke
nog geregeld langs. Als welkome extra steun
voor zijn vrouw. Het leven opnieuw met
elkaar opbouwen is immers niet altijd
gemakkelijk. Het is fijn als er iemand luistert en meedenkt. (Informatie 0800 331 05 68
(gratis en niet geblokkeerd).

Vrijwilliger op bezoek bij achterblijvende gezin (de
personen op de foto zijn niet dezelfde als in het artikel)
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Na de laatste etappe bidden uit dankbaarheid in Santiago de Compostella

Klimmen, klimmen, sprinten, klimmen
in de Vuelta 2021
Paul Grijpma
Burgos - De 76e Vuelta start op zaterdag 14 augustus in
Burgos met een etapa contra reloj, een individuele tijdrit en
finisht op zondag 5 september in bedevaartsoord Santiago
de Compostella, óók met een tijdrit. Het is in deze editie van
de Vuelta weer flink klimmen geblazen. De renners moeten
klauteren op de Picón Blanco, Alto de Velefique, Pico
Villuercas, Lagos de Covadonga en de Alto de Gamoniteiro.
Al op de derde dag gaat het bergop met de finish op de niet
te versmaden Picón Blanco. Het gemiddelde stijgingspercentage in de 7,3 kilometer lange klim bedraagt 9,3 procent.
Er zijn stukken bij waar het met dubbele cijfers omhoog.
Dan volgen er een paar lekkere dagen in een glooiend landschap voor sprinters die wel even in de gaten moeten
houden dat de vierde etappe eindigt op een smerig vals plat
oplopende finish. Rit zes biedt de renners een strook van 21
procent vlak voor thuiskomst. In rit zeven is het klimmen op
de Balcón van Alicante en de dag erna kunnen de renners
een duik nemen in de Méditerranée, hup zo in het wielerbroekje het water in na de finish in La Manga del Mar Menor.
Maar zoiets doen renners niet. Ik begrijp er niks van. Mag
niet van de baas, zeker. Voordat er een dag gerust wordt, is er
nog een akelige klim voor de wielen: de Alto de Velefique:
13,2 kilometer à 7,3% een rit met 4.500 hoogtemeters.

Bidden uit dank

De tweede week begint met een race langs de zuidkust van
Spanje. Sprinters kunnen het schudden. De ene dag ligt er

De kathedraal boven het graf van apostel Jacobus de Meerdere in
Santiago de Compostella is een van de grootste
kerkgebouwen van Europa

de verrekte steile Puerto de Almáchar met een klim van vijf
kilometer à acht procent op vijftien kilometer voor de finish,
de dag erna een extreem steile aankomst in Valdepenãs de
Jáen. Sprinten doen we weer in de dertiende etappe. De dag
erna is dat meteen weer afgelopen. Rit veertien heeft de
finale op de Pico de Villuercas in de woestenij van de regio
Extremadura. Toe maar, 16, 5 kilometer omhoog met een stijgingspercentage van gemiddeld 6,3 procent. De rustdag
komt in zicht in de derde week. Maar dan toch eerst nog
even over vier zware beklimmingen. Uitgerust en wel gaan
we sprinters zien in Santa Cruz de Bezana. Daarna moeten ze
oppassen dat ze nog wel op tijd binnenkomen, want voor de
sprinters is er niets te halen de volgende dagen. Naar Lagos
staat een ongelijkmatig klauterwerk op het schema naar de
gletsjermeren, 12,2 kilometer met een gemiddeld percentage
van 7,2 procent. Maar er komt nog meer gruwelijks, 5000
hoogtemeters en een streep op de Alto di Gamoniteiro, vijftien kilometer met gemiddeld tien procent. Kom op, moet te
doen zijn. De rest is peanuts. Op de laatste dag na een tijdrit
van 33,7 kilometer kunnen de renners na de finish naar de
basiliek gaan in bedevaartsoord en finishplaats Santiago de
Compostella. Naast wielrenners zijn daar ook altijd veel
mensen die daar te voet arriveren om zich te bezinnen.
Bidden uit dank voor een behouden vaart aan het einde van
de Vuelta 2021. Ik zie ze het niet doen.

Vuelta 2021 etappes:
RIT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
rustdag
10
11
12
13
14
15
rustdag
16
17
18
19
20
21

DATUM

14-8
15-8
16-8
17-8
18-8
19-8
20-8
21-8
22-8
23-8
24-8
25-8
26-8
27-8
28-8
29-8
30-8
31-8
01-9
02-9
03-9
04-9
05-9

START - FINISH

KM

TYPE

Burgos - Burgos
Caleruega - Burgos
Santo Domingo de Silos - Picón Blanco
El Burgo de Osma - Molina de Aragón
Taracón - Albacete
Requena - Cullera
Gandiá - Balcón de Alicante
Santa Pola - La Manga del Mar Menor
Puerto Lumbreras - Alto de Velefique

8
169,5
203
163,6
184,4
159
152
163,3
187,8

tijdrit
vlak
bergen
vlak
vlak
heuvels
bergen
vlak
bergen

Roquetas de Mar - Ricón de la Victoria
Antequera - Valdepeñas de Jáen
Jáen - Córdoba
Belmez - Villanueva de la Serena
Don Benito - Pico Villuercas
Navalmoral de la Mata - El Barraco

190,2
131,6
166,7
197,2
159,7
193,4

heuvels
heuvels
heuvels
vlak
bergen
heuvels

Laredo - Santa Cruz de Bezana
Unquera - Lagos de Covadonga
Salas - Gamoniteiro
Tapia de Casariego - Monforte de Lemos
Sanxeno - Mos
Padrón - Santiago de Compostella

170,8
181,6
159,2
187,8
173,6
33,7

vlak
bergen
bergen
vlak
heuvels
tijdrit
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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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Programma eredivisie:

AZ-PSV eerste topper,
Feyenoord-Ajax op 19 december
Paul Grijpma
Zeist - ‘Doe normaal’, dat is het motto voor komend seizoen
op weg naar het nieuwe competitieprogramma. Er komt geen
Superjanuari zoals tijdens de coronacrisis met een reeks van
toppers kort na elkaar. De onderlinge duels tussen Ajax, PSV,
AZ en Feyenoord worden weer als vanouds over het hele
seizoen verspreid. De competitie start in het weekeinde van
13 augustus met publiek. NEC opent in Amsterdam tegen Ajax,
Heracles ontvangt PSV en de Rotterdamse topclub Feyenoord
start in Tilburg bij Willem II.
De eerste topper van het nieuwe
seizoen is op de vierde speeldag
AZ-PSV op 11 september, een week
later gevolgd door PSV-Feyenoord.
De eerste klassieker Feyenoord Ajax wordt op 19 december afgewerkt. Hopelijk in een uitverkochte
Kuip. De bond wil graag zoveel
mogelijk terug naar de situatie
zoals die was voor het uitbreken
van de coronacrisis. Het seizoen
2020/21 kent weer het aloude ritme
van uit- en thuisduels die voor elke
club zo evenwichtig mogelijk zijn
uitgesmeerd over de kalender.
Tot aan de Kerst stonden we vorig
seizoen droog qua onderlinge
toppers tussen Ajax, PSV, AZ en
Feyenoord. De keuze was een
bewuste, in de hoop dergelijke
krakers en ook veel streekderby’s
later in de competitie te kunnen
laten spelen voor zoveel mogelijk
publiek. Dat lukte uiteindelijk niet
door overmacht. De competities in
de eredivisie en de Keuken
Kampioen Divisie zullen mogelijk
nog opgestart worden met beperkt
publiek. De voetbalbond hoopt zo
snel mogelijk op te kunnen
schalen, bij voorkeur zonder dat er
nog corona-toegangstesten nodig
zijn.
De start van de eredivisie is op 13
augustus. Go Ahead Eagles - SC
Heerenveen is het openingsduel in
het 65ste eredivisieseizoen. In het
kader van dat jubileum bestaat de
eerste speelronde uit een paar affiches die ook op de rol stonden op

de openingsdag in 1956. Dat geldt
voor Willem II - Feyenoord en FC
Utrecht - Sparta. Officieel speelden
65 jaar geleden DOS en Sparta
tegen elkaar. DOS was de voorloper
van het latere FC Utrecht.
Conference League
Komend seizoen worden er
opnieuw eredivisieduels gespeeld
op zaterdagmiddag 16.30 uur. De
test met deze aftraptijd wordt verlengd. Dit is afgestemd met de coöperatie van eredivisieclubs
(Eredivisie CV) en het
Supporterscollectief Nederland.
Op dagen dat er om 16.30 uur géén
eredivisieduel is, zal een Keuken
Kampioen Divisiewedstrijd
worden ingepland. Wedstrijden op
zondagavond op dat vreselijke tijdstip van acht uur komen er alleen
als de top-4 Ajax, PSV, AZ en
Feyenoord gedwongen allemaal op
zondag staan ingedeeld of
wanneer een deelnemer aan een
van de Europese toernooien hiervoor een verzoek indient.
Nederlandse clubs nemen komend
seizoen voor het eerst in jaren weer
deel aan drie verschillende
Europacup-toernooien, de
Champions League, de Europa
League en de nieuwe Europa
Conference League. In het nieuwe
competitieprogramma zijn nog
niet alle data en aanvangstijden
bekend. Net als vorig seizoen
wordt rekening gehouden met de
Europese prestaties van clubs. Na
dinsdag 31 augustus worden de

Huilie huilie bij ADO Den Haag, Emmen en VVV, de nieuwkomers Go Ahead Eagles en Cambuur juichen

speelrondes tot de winterstop
waar nodig aangepast in speeldag
en/of aftraptijd. Na woensdag 22
december gebeurt dat voor de
speelrondes 22 tot en met 32.

Data en tijden voor de wedstrijden
in die rondes in het voorjaar van
2022 worden nu niet vermeld. De
Keuken Kampioen divisie start op 6
augustus. Degradant ADO Den

Haag start in eigen huis tegen Jong
Ajax. Voor FC Emmen begint de
competitie met Telstar-uit. De
derde degradant VVV ontvangt in
de eerste speelronde NAC Breda.
(Bron: KNVB)

Goed gezien, Wesly

Amsterdam - Ere wie ere toekomt. Wesly Snijder voorspelde in onze vorige editie:
Italië wordt Europees Kampioen. En ja hoor, de expert had gelijk.
Na een zinderende finale stonden de Azzurri met de beker.

'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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PROGRAMMA EREDIVISIE seizoen 2021-2022
SPEELRONDE 1		

SPEELRONDE 5		

vrijdag 13 augustus		
20.00
Go Ahead Eagles sc Heerenveen

vrijdag 17 september		
20.00
Sparta
NEC

zaterdag 14 augustus		
16.30
RKC Waalwijk
AZ
18.45
Heracles
PSV
20.00
Fortuna Sittard
FC Twente
21.00
Ajax
NEC

zaterdag 18 september		
16.30
sc Heerenveen
Fortuna Sittard
18.45
Willem II
FC Groningen
20.00
Ajax
SC Cambuur
21.00
FC Utrecht
RKC Waalwijk

zondag 15 augustus		
12.15
SC Cambuur
FC Groningen
14.30
PEC Zwolle
Vitesse
14.30
FC Utrecht
Sparta
16.45
Willem II
Feyenoord

zondag 19 september		
12.15
Go Ahead Eagles
PEC Zwolle
14.30
PSV
Feyenoord
14.30
Vitesse
FC Twente
16.45
Heracles
AZ

SPEELRONDE 2		

SPEELRONDE 6		

vrijdag 20 augustus		
20.00
NEC
PEC Zwolle

dinsdag 21 september		
18.45
Fortuna Sittard
Ajax
21.00
RKC Waalwijk
Willem II

zaterdag 21 augustus		
18.45
sc Heerenveen
RKC Waalwijk
20.00
PSV
SC Cambuur
20.00
Sparta
Heracles
21.00
FC Groningen
FC Utrecht
zondag 22 augustus		
12.15
FC Twente
Ajax
14.30
Feyenoord
Go Ahead Eagles
14.30
Vitesse
Willem II
16.45
AZ
Fortuna Sittard

woensdag 22 september		
18.45
Go Ahead Eagles
PSV
18.45
NEC
FC Utrecht
20.00
FC Groningen
Vitesse
21.00
Feyenoord
sc Heerenveen
21.00
PEC Zwolle
Sparta
donderdag 23 september		
18.45
SC Cambuur
Heracles
21.00
FC Twente
AZ

SPEELRONDE 3		

SPEELRONDE 7		

vrijdag 27 augustus		
20.00
Fortuna Sittard
RKC Waalwijk

zaterdag 25 september		
16.30
Ajax
FC Groningen
18.45
Willem II
PSV
18.45
Vitesse
Fortuna Sittard
21.00
Feyenoord
NEC
21.00
FC Utrecht
PEC Zwolle

zaterdag 28 augustus		
18.45
SC Cambuur
FC Twente
20.00
Go Ahead Eagles
Sparta
20.00
PSV
FC Groningen
21.00
Willem II
PEC Zwolle
zondag 29 augustus		
12.15
FC Utrecht
Feyenoord
14.30
Ajax
Vitesse
14.30
Heracles
NEC
16.45
sc Heerenveen
AZ

SPEELRONDE 4		

zondag 26 september		
12.15
Sparta
SC Cambuur
14.30
AZ
Go Ahead Eagles
14.30
sc Heerenveen
FC Twente
16.45
Heracles
RKC Waalwijk

SPEELRONDE 8		
vrijdag 1 oktober		
20.00
FC Groningen
FC Twente

zaterdag 11 september		
16.30
FC Twente
FC Utrecht
18.45
PEC Zwolle
Ajax
18.45
SC Cambuur
Go Ahead Eagles
21.00
Sparta
Fortuna Sittard
21.00
AZ
PSV

zaterdag 2 oktober		
18.45
RKC Waalwijk
Go Ahead Eagles
20.00
Heracles
Willem II
20.00
PEC Zwolle
sc Heerenveen
21.00
Fortuna Sittard
NEC

zondag 12 september		
12.15
NEC
Willem II
14.30
Feyenoord
Heracles
14.30
RKC Waalwijk
Vitesse
16.45
FC Groningen
sc Heerenveen

zondag 3 oktober		
12.15
Ajax
FC Utrecht
14.30
SC Cambuur
AZ
14.30
Vitesse
Feyenoord
16.45
PSV
Sparta

PROGRAMMA TOPWEDSTRIJDEN
11 september
20:00 uur

AZ - PSV

19 september
14:30 uur

PSV - Feyenoord

24 oktober
16:45 uur
7 november
16:45 uur

Ajax - PSV
Feyenoord - AZ

12 december
14:30 uur

Ajax - AZ

19 december
14:30 uur

Feyenoord - Ajax

23 januari
14:30 uur

PSV - Ajax

5 februari
20:00 uur

PSV - AZ

SPEELRONDE 24:
AZ - Feyenoord

SPEELRONDE 27
Ajax - Feyenoord

SPEELRONDE 32
AZ - Ajax

SPEELRONDE 32
Feyenoord - PSV

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

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

