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The essence of journalism is

a discipline of verification.  

Bill Kovach & Tom Rosenstiel in 

‘The Elements of Journalism’

Als de nieuwe formateur hem belt, komt hij meteen

Rechter Frank Wieland: 
‘Beter tien daders vrij dan één verdachte 
ten onrechte veroordeeld.’
Jaap Brandligt en Paul Grijpma

Zaandam - Nou, die hebben we alvast binnen, een nieuwe minister van Justitie. Als 
de aanstaande formateur hem belt, staat hij klaar, grapt hij. Daar zijn geen stro-
perige kabinets(in)formaties of nieuwe verkiezingen voor nodig. ‘Ja, ja, meteen, ik 
kom dan meteen,’ zegt rechter Frank Wieland in de lounge van het Inntel Hotel in 
Zaandam. En wat kunnen we dan als eerste verwachten van die nieuwe ‘minister 
Wieland’? ‘Het verbod op het opleggen van taakstraffen wordt meteen afschaft, 
maar misschien nog eerder de afschaffing van de mogelijkheid voor de advocaat 
van het slachtoffer die op de zitting commentaar wil leveren op het requisitoir en 
op het pleidooi.’ 

Wieland: ‘Zo’n advocaat gaat tegenwoordig als 
een soort hulpofficier van justitie nog eens 
dunnetjes over doen wat de officier al heeft 
gezegd. Daar heeft echt niemand behoefte aan.’ 
Hij zit er losjes bij en is informeel. En dat maakt 
hem sympathiek.
Het slachtofferspreekrecht kost niet zoveel tijd. 
Maar wat de wetgever in aanvulling daarop 
heeft bedacht legt een steeds groter beslag op 
de zitting.
Hierdoor kunnen er straks nog maar vijf in 
plaats van acht zaken per dag op de zitting 
worden behandeld. Gevolg: het slachtoffer 
moet ongewenst lang wachten tot de zaak voor-
komt en de verdachte zit onnodig lang in 
voorarrest.’

Slachtoffer hoofdpersoon
Er is veel te bespreken met rechter Frank 
Wieland, de man die de bekende verdachte 
Willem Holleeder een levenslange straf 
oplegde. Maar hij wil toch wel eerst even dat 
verhaal van het slachtoffer op de zitting 
afmaken. Frank Wieland: ‘Langzaam maar 
zeker wordt de hoofdpersoon in strafzaken het 
slachtoffer. Dat is op zich geen slechte ontwik-
keling. Vroeger vonden we slachtoffers op de 
zitting lastig. Ik hoor nog mijn opleider destijds 
zeggen: ‘Wat moet ik doen als er slachtoffers op 
de zitting binnenkomen? Moet ik zeggen, aha, 
daar bent u? Maar dat willen de mensen 

misschien helemaal niet. Die willen achter in 
de zaal anoniem blijven, onzichtbaar en al hele-
maal niet gezien worden door vrienden of 
familie van de verdachte.’ Volgens Wieland 

maakte dat van het slachtoffer een onderge-
schoven kind dat werd genegeerd. ‘Maar nu 
vindt men het idioot als die mensen niet 
worden gehoord. Dat speelt belangrijk mee in 
de verwerking. Ik weet niet of dat altijd klopt, 
maar men zegt van wel.’ Frank Wieland heeft 
daarover zijn twijfels. ‘Maar wat ik ongelukkig 
vind, is dat het slachtoffer in de handen van de 
rechtbank is geduwd. Terwijl ik zeg het slacht-
offer hoort bij de officier van justitie. Die twee 
hebben al vaak een gesprek met elkaar gevoerd. 
En dan kan de officier op zitting zeggen dat hij 
het slachtoffer als getuige wil horen omdat hij 
nog een paar vragen heeft. 

Frank Wieland (Foto: Paul Grijpma)

Dat is mensen 
breken en daar werk 

ik niet aan mee
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En daarmee kan de rechtbank zijn handen 
schoonhouden.’

Bij de strot grijpen
Rechters moeten tegenover een ontken-
nende verdachte afstand bewaren en vooral 
niet bevooroordeeld lijken. En dan het 
slachtoffer met alle egards en strijkages 
bedienen? Wieland: ‘Dat verwacht het 
slachtoffer. Die is gefrustreerd en wil eigen-
lijk dat je vanachter die tafel wegkomt en de 
verdachte bij de strot grijpt en zegt: 
Godverd....hoe haal je het in je harses en wat 
ben jij voor een lul en dan ga je hier ook nog 
zeggen: ik heb het niet gedaan. Ben je hele-
maal bedonderd.
Maar dat gebeurt niet. Het slachtoffer zit dat 
dan te bekijken in de zitting en denkt wat 
zijn jullie voor een geitenwollen sokken?’ 
Frank Wieland denkt dat die hele ongemak-
kelijke sfeer weg te nemen is als men 
ophoudt het slachtoffer in de handen van de 
rechter te leggen. Als de officier het slachtof-
fer als getuige hoort, kan hij die getuige ook 
vragen of die iets heeft opgeschreven en zo 
ja of hij dat dan wil voorlezen.  

Dronken doorgesnoven raddraaiers
En dan het taakstraffenverbod waar ‘minis-
ter Wieland’ meteen een einde aan gaat 
maken. ‘Zoals het nu gaat, krijgt de ver-
dachte, waar dat de wenselijke sanctie is, 

een taakstraf en daarmee is de officier tevre-
den, de reclassering en de advocaat en als 
het goed is ook de verdachte. Ik denk dat 
minister Dekker de uitbreiding van het 
verbod op taakstraffen heeft doorgedrukt, 
maar je kan die man niet van alles de schuld 
geven. De Tweede Kamer was ook niet tevre-
den, die denkt dat harde sancties preventief 
werken. En dan denk ik: Wat verwachten 
jullie daarvan? Als dronken doorgesnoven 
raddraaiers op Oudejaarsavond de politie 
aanvallen en met vuurwerk gooien, denk je 

dan dat er ook maar eentje in dat gezelschap 
zal zeggen: Oh, jongens, er is een taakstraf-
verbod, ik kan beter naar huis gaan en bij 
mijn ouders televisiekijken?’
Volgens Wieland is het preventieve effect 
van die maatregelen te verwaarlozen. Hij 
geeft het voorbeeld van een jongen die een 
agent op zijn uniform spuugt. Dat is geweld 

tegen een beroepsbeoefenaar en daarvoor 
moet de jongeman ook terecht staan 
wegens belediging, vernieling en nog zowat. 
De politie is wel eens kritisch als Wieland 
dan zegt dat de jongen een lastig verleden 
heeft met gescheiden ouders en zich een 
drop out voelt. Frank Wieland (72) was meer 
dan 34 jaar rechter: ‘En dan vraag ik bijvoor-
beeld: Wat vindt je werkgever daar nou van 
dat je hier in rechtszaal staat? De verdachte 
zegt dan dat hij dat niet durft te vertellen, 
want de werkgever zegt dan als hij gevange-
nisstraf krijgt hij niet meer hoeft terug te 
komen.’ Vaak is er dan een reclasseringsrap-
port waarin staat dat we de verdachte in het 
zadel moeten houden, omdat zijn omstan-
digheden wankel en precair zijn. Wieland: 
‘Ja, en dan zegt het taakstrafverbod je moet 
hem toch een gevangenisstraf opleggen. Dat 
is mensen breken en daar wil ik niet aan 
meewerken. Tja, omdat je een agent op zijn 
uniform hebt gespuugd. Kom op zeg!’ 
Wieland is ongemeen fel en gaat door. ‘We 
hadden op Curaçao ooit een minister van 
Justitie die voerde een minimumstraf in. 
Geen van de rechters vond dat een goed idee 
omdat hen daarmee een instrument uit 
handen was genomen. Resultaat was dat de 
rechters in sommige gevallen gingen 
vrijspreken.’

Enorme oelewappers
Frank Wieland werd drie jaar geleden onder-
scheiden als Officier in de Orde van 

Oranje-Nassau. Hij studeerde rechtsgeleerd-
heid aan de universiteit in Utrecht, was 
zeven jaar advocaat in Groningen. Maar hij 
koos voor de magistratuur en werd rechter 
in Groningen, de Antillen en in Amsterdam 
waar hij na het 63 zittingsdagen durende 
proces tegen Willem Holleeder, waarvoor hij 
veel waardering kreeg, met verplicht pensi-
oen ging.
Nu treedt hij af en toe op als politierechter 
in Amsterdam om de rechtbank te helpen 
de achterstand in de zaken te verminderen. 
En natuurlijk volgt hij met grote belangstel-
ling het Marengo- en Erisproces. ‘Het is niet 
meer te behappen. Steeds grotere zaken is 
een trend. De opsporing weet steeds meer 
organisaties op te rollen en te vervolgen, 
met als gevolg rechtszaken met meer dan 
twintig verdachten, megaprocessen met 
kroongetuigen. 
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‘Tja, omdat je een agent 
op zijn uniform hebt 

gespuugd. Kom op zeg!’

Nou, wie dat zijn, ik wil het 
niet weten, maar dat zijn 

enorme oelewappers
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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 

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

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! 

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. 

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

Bel gratis: 0800-WEENING [0800-933 64 64]. 

WEENING 
STRAFRECHTADVOCATEN 

1' Postbus 3084, 6202 NB Maastricht strafrechtadvocaten.nl Maastricht• Utrecht• Roermond• Hoensbroek 

Hoeveel gezondheidsrisico moet een ingesloten burger van de staat accepteren?

Het concept gevangenis komt op losse schroeven, als het virus blijft
Van de redactie 

Rotterdam - NRC Handelsblad-redacteur Folkert 
Jelgersma dacht op twitter boeiend na over de 
toekomst van het gevangeniswezen als - zoals 
velen verwachten – er een virusrijke samenle-
ving na deze pandemie overblijft. Wat deed de 
pandemie eigenlijk met het gevangeniswezen? 
Dat is de eerste vraag waar hij aan toe komt. 
Nou, het volgende: ‘De rechtsstaat sluit jaarlijks 
zo’n 30.000 personen op, voor wier welzijn de 
rechtstaat volledig verantwoordelijk is. Ook als 
er een virus rondgaat. Die gedetineerden zagen 
nu op tv dat de buitenwereld ook moest ‘zitten’. 
De ironie lag voor het oprapen. ‘Wij blijven 
binnen, jij toch ook?’ aldus een spandoek aan 
een gevangenishek. Maar veel te lachen was 
erbinnen niet.

We volgen in het navolgende zijn redene-
ring. Als virusuitbraken een risico blijven, 
waar het de komende jaren naar uitziet, dan 
komt er veel op losse schroeven te staan. De 
detentieduur, de onderlinge omgang, de 
gebouwen, transport, interne veiligheid, het 
contact met buiten, de kosten. Maar ook de 
strafzwaarte. Afstand houden vraagt ruimte, 
die er vaak niet is. En discipline, die er nog 
veel minder is. Gedetineerden trekken zich 
van coronaregels maar weinig aan. Ook niet 
tegenover het personeel. Gevangenissen 
vormen dwanggemeenschappen, waar ver-
trouwen schaars is en sancties frequent.
Bovenop de gedragsstoornissen, de psychi-
sche problematiek, de verstandelijke beper-
kingen en detentiestress komt nu ook 

virusvrees – voor zichzelf, maar ook van en 
voor thuis. Dat vraagt om creativiteit, 
improviseren en veel meer communicatie. 
Ook gevangenissen maakten een digitale 
sprong; er is nu schermcontact met recht-
banken, advocaten, beklagcommissies, 
hulpverleners, kerkdiensten en, de grootste 
winst: met familie en vrienden. ‘Ik hoorde,’ 
zegt Jelgersma, ‘van een gevangenisdirec-
teur die voor alle gedetineerden met een 
stuk zeep voordeed, hoe je handen écht 
wast. En hoelang twintig seconden wel niet 
duurt. Ik hoorde nog over gedetineerden die 
coronaklachten verzwijgen om maar niet op 
cel in quarantaine te moeten. Van afdelings-
reinigers en gedetineerdencommissies die 
een belangrijker communicatiekanaal 
werden. Zij wisten waar de vloed aan nieuwe 
beperkingen pijn deden, waar de risico’s 
ontstonden,’ zo schrijft Folkert Jelgersma

Doorgangshuis
De pandemie zorgde voor een acute afslui-
ting van de gevangenissen. En plaatste het 
personeel daarmee in de coronafrontlinie, 
buiten het zicht van de burger die met z’n 
eigen lockdown bezig was. Alle verloven 
voor gedetineerden werden ingetrokken, 
net als de bezoekregelingen en overplaatsin-
gen. Iedere gevangenis werd een bubbel, 
waar zo min mogelijk mensen in mochten. 
De ‘zelfmelders’ werden afgezegd, hun straf-
fen uitgesteld, de meer persoonscellen deels 
– hoewel lang niet altijd - gesloten. Geen 
geringe ingreep: 75 procent van alle vrij-
heidsstraffen is korter dan drie maanden. 
Een gevangenis kan pas weer een door-
gangshuis worden als het land in overwe-
gende mate virusvrij is. Zover is het nog niet. 
Daar doemt dus kwestie één op. Als er een 
rondwarend virus blijft met besmettingsri-
sico’s, zijn korte detenties dan nog wenselijk 
en uitvoerbaar?
De virusuitbraken in gevangenissen van het 

afgelopen jaar werden geïmporteerd, zo 
lijkt het. Nogal eens door het gevangenisper-
soneel zelf. Het personeel werd daarmee een 
risico voor de gedetineerden, in plaats van 

andersom. ‘Pas je dit weekend op… ver-
maanden gedetineerden ‘hun’ bewakers…
dat je maandag niks meeneemt.’ 

Virusveilige gevangenis
Dat is dus vraag twee. Hoeveel gezondheids-
risico moet een ingesloten burger van de 
staat accepteren? Mag de staat als werkgever 

aan personeel hygiënenormen opleggen? 
Zijn kwetsbare gedetineerden (leeftijd, obe-
sitas, suikerziekte, verslaving) detentiege-
schikt als ze niet gevaccineerd zijn? Zijn 
niet-gevaccineerde veroordeelden sowieso 
welkom? Hoe zou een leefbare virusvrije 
gevangenis eruitzien, hoeveel ruimte is daar 
nog voor arbeid, verlof, ‘open’ bezoek, een 
sociaal programma of collectief luchten? De 
negentiende eeuw kijkt hier weer om de 
hoek. Bij corona-uitbraken gingen hele afde-
lingen in quarantaine, éénmaal zelfs een 
hele gevangenis. Dat betekende tot soms 
tien dagen op cel moeten blijven. Niet alleen 
geen dagprogramma of sociaal contact, 
maar ook niet luchten en soms niet kunnen 
douchen. En veel beperkter bellen met 
thuis. Zoiets leidde wel tot spanningen. Een 
virusveilige gevangenis na 2021 – ga er maar 
aan staan. Folkert Jelgersma geeft ons een 
boeiend vergezicht. Hij is in zijn dagelijkse 
bestaan juridisch commentator.

(Bron: NRC Handelsblad)

Gevangenissen vormen 
dwanggemeenschappen, 
waar vertrouwen schaars 

is en sancties frequent

Ik hoorde nog over 
gedetineerden die 

coronaklachten verzwijgen 
om maar niet op cel in 
quarantaine te moeten

De ironie lag voor het oprapen. (Foto: Dumpert.nl)



4 oktober 2021

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: 

. . Intrekking verbl11fsvergunning 

klaring of 1nre1svertioa Vreemael1ngentiewanng 

Drugs in het lijstje van onze grootste exportproducten

Drugs(gerelateerde)criminaliteit aan de orde 
van de dag en neemt vermoedelijk in omvang 
en ernst toe 
Bregje Veltman

Leeuwarden - Ons kleine Nederland is groot in drugsproductie en internationale drugshandel. 
Sterker nog: wat drugs betreft bekleedt Nederland een mondiale toppositie. Van de georgani-
seerde misdaad in Nederland is maar liefst negentig procent drugsgerelateerd. Begin dit jaar 
werd vastgesteld dat Nederland vijftigduizend panden telt waarin criminele activiteiten plaats-
vinden, hiervan zou zo’n zestig procent van de woningen en de helft van de bedrijfspanden wiet-
teelt huisvesten. De Nederlandse drugshandel is een miljarden business: de jaaromzet van de 
Nederlandse handel in synthetische drugs bedroeg in 2017 maar liefst 18,9 miljard euro. 

T er vergelijking: dit 
is meer dan de 
jaaromzet van 
Albert Heijn en 
Philips in dat-
zelfde jaar. Van de 
jaaromzet van 

drugshandelaren zou zo’n drie tot 
vijf miljard bij de drugshandelaren 
zelf belanden. Kortom: drugscrimi-
naliteit is actueel en omvangrijk. 

Wat betreft softdrugs is Nederland, 
zoals algemeen bekend, een nogal 
vreemde eend in de bijt door het 
beruchte gedoogbeleid. Sinds 1976 
kun je in Nederland hasj of wiet 
kopen bij coffeeshops, weliswaar 
onder strenge voorwaarden. Ons 

land telde vorig jaar 564 coffee-
shops waar legaal softdrugs ver-
kocht worden, maar de aanleve-
ring hiervan geschiedt nog steeds 
illegaal. Anders gesteld: formeel 
gezien is het een raadsel hoe cof-
feeshops aan hun softdrugs 
geraken, hennepteelt is namelijk 
verboden. Het Openbaar Ministerie 
gaat niet over tot vervolging 
indien personen beschikken over 
kleine hoeveelheden softdrugs. 
Strikt genomen betreft dit maxi-
maal vijf gram cannabis (wiet/
hasj) en vijf hennepplanten.
In de afgelopen twintig jaar 
hebben de Nederlandse coffee-
shops een spectaculair stijgend 
aantal klanten gekregen, groten-
deels verklaarbaar door de stijging 
van het aantal toeristen. In 2011 
ontvingen de coffeeshops 5,3 
miljoen bezoekers en in 2019 maar 
liefst 9,2 miljoen. Kortom: de vraag 
naar softdrugs is gigantisch. Op de 
aanlevering van softdrugs na is de 
verhandeling hiervan grotendeels 
gereguleerd. Desondanks onder-
vinden steden als Amsterdam pro-
blemen aangaande (hard)drugs in 
de vorm van straathandel, overlast 
en zelfs geweld. Bij straathandel 
wordt overigens veelvuldig 
gebruikgemaakt van op harddrugs 
gelijkende middelen. Denk hierbij 
aan verpulverde paracetamol dat 
dienstdoet als cocaïne en heroïne 
en vitaminepillen die verkocht 
worden als xtc. Hierbij richten de 

oplichters zich vooral op jonge 
buitenlandse toeristen.

Nederland grootmacht
Handel in synthetische/harddrugs 
is algeheel verboden. Desondanks 
is Nederland een absolute groot-
macht inzake de xtc- en speedpro-
ductie, een ‘toppositie’ die ons 
land al tientallen jaren bekleedt. 
Een interessant vraagstuk is wat 
Nederland zo’n geschikt strijdto-
neel maakt voor drugshandelaren. 
Hiervoor bestaan verschillende 
redenen. Allereerst heeft 
Nederland qua infrastructuur en 
ligging een ideaal vestigingskli-
maat voor criminelen. 
Opsporingsambtenaren beschik-
ken over onvoldoende capaciteit 
om strafrechtelijke onderzoeken 
uit te voeren en de straffen zijn 
doorgaans relatief laag. Verder is 
Nederland tolerant als het gaat om 
de productie en het gebruik van 
synthetische drugs, dit geldt al van 
oudsher. Zo zijn speed en mdma 
(3,4 methyleendioxymethamfeta-
mine; de werkzame stof in xtc) in 
Nederland relatief laat verboden. 
Hierdoor slaagden producenten er 
in de jaren ’80 al in om een promi-
nente plaats te bemachtigen op de 
synthetische drugsmarkt. Ook nu 
is de overheid allesbehalve snel in 
het verbieden van zogeheten 
‘designerdrugs’ (ook wel NPS: 
nieuwe psychoactieve stoffen): dit 
zijn drugs met een psychoactieve 

werking die pas recentelijk worden 
aangeboden en/of gebruikt.

Lucratief en verboden
 In het kader van drugscriminali-
teit valt veelvuldig de term ‘onder-
mijning’, samengevat: de verwe-
ving van de onder- en bovenwe-
reld. Neem bijvoorbeeld een 
drugscrimineel die met zijn ille-
gale verdiensten investeert in vast-
goed. Zo belandt geld met een cri-
minele herkomst in de legale eco-
nomie. Drugcriminaliteit is actueel 
en omvangrijk. In grote havens 
worden geregeld grote drugspar-
tijen onderschept, zo werd in 
november 2020 in de Antwerpse 
haven ruim elf ton cocaïne onder-
schept en in maart 2021 ruim vier-
duizend kilo cocaïne in Rotterdam. 
Nederland en België zijn zowel 
notoire producenten als logistieke 
knooppunten voor de verdere ver-
handeling van verdovende midde-
len. Illegale drugshandel is hierin 

geen op zichzelf staand delict, 
maar is inherent aan andere crimi-
naliteitsvormen zoals het witwas-
sen van gelden en geweldgebruik. 
Een actueel voorbeeld hiervan is 
het proces Eris. Hierin staan de 
kopstukken en enkele leden van 
motorclub Caloh Wagoh terecht 
voor drugshandel, afpersing en 
liquidaties. Hoofdzakelijk gaat het 
om 21 verdachten van vijf liquida-
ties en daarnaast nog elf andere 
moorden. Het strafdossier bevat 
maar liefst vijftigduizend pagina’s. 
Drugs(gerelateerde)criminaliteit is 
aan de orde van de dag en lijkt 
alleen maar in omvang en ernst 
toe te nemen. Drugs staan in het 
lijstje van onze grootste exportpro-
ducten en er zijn tal van ‘internet-
drugsdealers’. De modus operandi 
ontwikkelen razendsnel, maar 
vaststaande gegevens zijn dat 
drugscriminaliteit zowel lucratief 
als verboden is.

Nederland is qua 
infrastructuur en 
ligging een ideaal 
vestigingsklimaat 

voor criminelen

Bregje Veltman  
is criminologe en lid  

van deBonjo redactie

Tekening: Minke Veltman

Nederland en België zijn zowel notoire 
producenten als logistieke knooppunten 

voor de verdere verhandeling 
van verdovende middelen
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Geld dat nu wordt besteed aan opsporing en vervolging besteden aan voorlichting

Peter R. de Vries: 
‘War on drugs al heel lang geleden verloren’

Amsterdam - ‘Ik ben veertig jaar misdaadver-
slaggever en volg al die tijd wereldwijd het 
antidrugsbeleid. Ik denk dat als we één con-
clusie kunnen trekken, dan is het wel dat de 
war on drugs al heel lang geleden verloren is. 

Dat het beleid op dat punt bankroet is. Het 
heeft nergens toe geleid. Ja, tot volle gevan-
genissen en een verstopte rechtspraak. Het 
heeft niets opgebracht, want op iedere hoek 
van de straat is drugs nog volop te krijgen. 
We doen ieder jaar in de havens recordvang-
sten aan cocaïne en toch maakt dat hele-
maal niets uit. We hebben te maken met een 

enorme vraag in de wereld en die leidt tot 
dit aanbod. Wereldwijd wordt er driehon-
derd miljard aan drugs omgezet, waarvan 
honderd miljard aan cocaïne, en ieder jaar 
wordt ook door de diverse politie- en justi-
tiediensten wereldwijd honderd miljard 
besteed aan de bestrijding. Dat levert hele-
maal niets op. We moeten het over een hele 
andere boeg gooien. Het wordt nu steeds 
strafrechtelijk aangevlogen en dat betekent 
repressie. De politie jaagt er achteraan en 
heeft voor andere misdrijven vaak geen tijd 
meer. Er zitten grote teams op, en als er dan 
een incident plaatsvindt, een grote drugs-
vangst, of er wordt iemand vermoord, dan 
roept de minister van justitie: we moeten 
een narcoticabrigade!
Dus niet meer repressie en dat strafrechte-
lijk aanvliegen, maar er veel meer een volks-
gezondheidprobleem van maken. Waarbij je 
de accenten, en vooral ook veel geld dat je 
nu besteedt aan politie en gevangenissen en 
justitie en rechtspraak, besteedt aan voor-
lichting.’ 
(Bron: Peter R. de Vries in het televisiepro-
gramma Op1, 21 januari 2020)

foto: Peter R. de Vries op de dag van zijn uitvaart geportretteerd op de gevel van Koninklijk Theater Carré. (Foto 
Paul Grijpma)

Dus niet meer repressie en 
dat strafrechtelijk aanvliegen, 

maar er veel meer een 
volksgezondheidprobleem 

van maken

Zo luidt de officiële verklaring van het ministerie van justitie over de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i)

Minister Dekker: ‘Ver voor einde celstraf vrijkomen, voelt onrechtvaardig’
Den Haag - De Wet straffen en 
beschermen trad per 1 juli in 
werking. Hierdoor komen daders 
van zware misdrijven niet meer na 
twee derde van hun straf voor-
waardelijk vrij. De voorwaardelijke 
invrijheidstelling (v.i.) wordt maxi-
maal 2 jaar. Die periode kon eerder 
nog oplopen tot wel 10 jaar. 
Daarnaast gaat de v.i. niet langer 
van rechtswege in, maar neemt het 
Openbaar Ministerie (OM) voor 
iedere gedetineerde een individu-
ele beslissing of v.i. al aan de orde 
is. Daarbij wordt gekeken naar het 
gedrag van de gedetineerde, 
slachtofferbelangen en het gevaar 
voor de maatschappij.

Minister Dekker: ‘Een dader die ver 
voor het einde van zijn celstraf 
alweer op vrije voeten komt, dat 
voelt onrechtvaardig en is niet uit 
te leggen aan slachtoffers. Dat is 
daarom vanaf 1 juli veranderd: 
straf is straf. En om te voorkomen 
dat een crimineel opnieuw in de 
fout gaat, moet hij voortaan vanaf 
dag één actief aan de slag met 
beter gedrag – in de bak, aan de 
bak.’

Gedrag telt
Niet alleen tegen het einde van de 
gevangenisstraf gaat er iets veran-
deren, ook de invulling van de 
straf gaat op de schop. Meer dan 

nu het geval is gaat vanaf het 
eerste moment gedrag en de mate 
waarin gedetineerden zich inzet-
ten om hun leven weer op de rit te 
krijgen, een rol spelen. Hun gedrag 
heeft invloed op de privileges die 
zij krijgen. Zo is bijvoorbeeld in de 
coronaperiode gebleken dat 
bezoek achter plexiglas invloed 
heeft op de invoer van smokkel-
waar. Voor gedetineerden bij wie 
smokkelwaar wordt aangetroffen, 
kan de maatregel worden opge-
legd dat zij alleen bezoek achter 
glas mogen ontvangen.
Daarnaast heeft het gedrag van 
gedetineerden invloed op het 
verloop van hun detentie. Verlof 

wordt minder vanzelfsprekend en 
vrijblijvend. Gedetineerden die 
goed gedrag vertonen, kunnen 
hier aanspraak op maken, als het 
een concreet re-integratiedoel 
dient. Bijvoorbeeld door te werken 
aan één of meerdere basisvoor-
waarden voor een succesvolle 
terugkeer in de samenleving, zoals 
grip op schulden of zicht op werk. 
Ook voor verlof wordt het gedrag 
van gedetineerden meegewogen.

In de bak, aan de bak 
Om herhaling van crimineel 
gedrag te voorkomen, gaan gedeti-
neerden al vanaf dag één van hun 
gevangenisstraf actief aan de slag 

met een veilige terugkeer in de 
samenleving. Dit doen zij aan de 
hand van een zogeheten Detentie- 
en Re-integratieplan. Daarin wordt 
aandacht besteed aan de beperkin-
gen én mogelijkheden van een 
gedetineerde en worden zijn per-
soonlijke gedrags- en re-integratie-
doelen vastgelegd. De reclassering 
en gemeenten worden in een 
vroeg stadium betrokken bij het 
opstellen en het uitvoeren van dit 
plan. Met de wet wordt het makke-
lijker om onderling informatie uit 
te wisselen. Zo benutten we de 
straf optimaal om recidive te voor-
komen en de maatschappij te 
beschermen.
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Wij, mr. Claartje van Keulen en mr. Claudia Dirkzwager, zijn ervaren strafrechtadvocaten en oprichters
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‘Als het moet, dan moet het’

Condities invoering Wet straffen en beschermen niet optimaal
Van de redactie 

Den Haag - ‘Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich lang voor-
bereid op de gevolgen van de Wet straffen en beschermen die  
1 juli in werking is getreden maar de condities voor invoering 
van de wet zijn niet optimaal.’ Dat zegt Rinus Otte, procureur-
generaal bij het OM in een interview in dagblad De Gelderlan-
der. Het OM heeft- zegt hij - lang getwijfeld of het de partij 
moest zijn die beslist over de resocialisatie van gedetineerden, 
maar ‘als het moet, dan moet het’.

Doel van de voor-
waardelijke 
invrijheidsstel-
ling (v.i.) is reso-
cialisatie van 
gedetineerden, 
maar Otte heeft 

het bij voorkeur over re-integreren. 
Dat kan worden bereikt door aan 
de invrijheidstelling algemene en 
bijzondere voorwaarden te verbin-
den, gericht op het verkleinen van 
de recidivekans en door toezicht 
en begeleiding. Bij niet naleving 
van de voorwaarden dreigt herroe-
ping van de invrijheidstelling. Het 
OM beslist over de toekenning en 

voorwaarden. Dat idee werd door 
het OM niet meteen omarmd. ‘We 
dachten sinds 2010 helemaal af te 
komen van de executie van straf-
fen,’ zegt Otte. ‘Daarom hebben we 
er lang over getwijfeld. We hebben 
toch ja gezegd, want als je magis-
traat bent, moet je die verantwoor-
delijkheid niet ontlopen. We 
hebben per slot van rekening ook 
ruime ervaring met dit soort 
beslissingen.’
Op de vraag of het OM er klaar voor 
is om deze taak erbij te nemen nu 
het al piept en kraakt in de straf-
rechtketen, antwoordt de PG dat 
zijn organisatie zich al heel lang 

voorbereidt op de gevolgen van de 
nieuwe wet. Maar ‘een gevoelig 
aspect’ is nog wel ‘het werk in de 

richting van het slachtoffer,’ aldus 
Otte. ‘We moeten weten of het 
slachtoffer bezwaren heeft tegen 
de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling. Het slachtoffer moet ook 

worden geïnformeerd. Daarnaast 
moeten we van veel organisaties 
andere informatie krijgen.’ Dat is 
een opmerkelijke kanttekening die 
Otte maakt. Als je dit goed leest, is 
er geen v.i. als het slachtoffer dat 
niet wil.
Volgens demissionair minister 
Sander Dekker voor 
Rechtsbescherming zijn de nieuwe 
regels rechtvaardiger en geven zij 
meer gehoor aan de roep uit de 
samenleving om strenger te straf-
fen. Voor de nieuwe wet is veel poli-
tieke steun, maar strafrecht- en 
detentiedeskundigen zijn zeer kri-
tisch. Een punt van kritiek is dat 
gedetineerden minder tijd hebben 
om te werken aan hun terugkeer in 
de maatschappij. Op de vraag of 
Otte die zorg deelt, antwoordt hij: 
‘Veel hangt af van wat er in de 
gevangenis gebeurt. Als die veel 
met de gevangene heeft gedaan, 
aan agressiebeheersing bijvoor-
beeld, zal de re-integratie daarna 

makkelijker gaan. Met een heel 
kaal gevangenisregime ligt er 
inderdaad grote druk op de voor-
waardelijke invrijheidstelling, om 
in die twee jaar nog iets met 
iemand te ondernemen. Ik wil ook 
wel benoemd hebben dat mensen 
niet voor hun zweetvoeten zitten.’
(Bron Dagblad De Gelderlander)

Procureur-generaal Rinus Otte heeft lang 
getwijfeld. (Foto: om.nl) 

Ik wil ook wel 
benoemd hebben 

dat mensen 
niet voor hun 
zweetvoeten 

zitten
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Frank Wieland: ‘Ik vind die kroongetuigen 
een noodzakelijk kwaad en vrees dat we niet 
meer zonder kunnen. Maar het is een lastige 
materie. Ik hoorde VVD-Tweede Kamerlid 
mevrouw Yesilgöz-Zegerius zeggen dat we 
dat veel meer moeten doen. Ze had deskun-
digen gesproken. Nou wie dat zijn, ik wil het 
niet weten, dat zijn enorme oelewappers. 

Afgeknald
Want het hele kroongetuigegedoe is soms 
rampzalig. Ik vind dat je tegen een kroonge-
tuige moet zeggen: Luister, jij wilt kroonge-
tuige worden? Ja? Oké, hou er rekening mee 
dat je broer, je advocaat en je adviseur 
worden afgeknald.’ En Wieland somt een 
lange lijst van narigheid op. De kroonge-
tuige krijgt een andere identiteit. Een deel 
van de daarvoor gemaakte kosten moet 
worden terugbetaald. En de kroongetuige 
moet er rekening mee houden dat hij nooit 
meer dezelfde naam zal krijgen en dat hij 

zijn vrienden kwijt is. En dat hij nooit meer 
kan terugkeren naar Nederland tenzij hij 
zich flink laat verbouwen. Wieland: ‘Kijk, als 
iemand zijn vinger opsteekt en zegt, ik wil 
wel verklaren dan krijgt hij strafverminde-
ring. Zeg in plaats van twaalf jaar zes jaar. 
Maar met die zes jaar vermindering koopt 
hij wel voor de rest van zijn leven een 
enorme hoop ellende.’

Naar wie hebben die talloze verdachten en 
gedetineerden al die jaren zitten te kijken? 
Wie hebben ze daar op zittingen in 
Groningen, de Antillen en Amsterdam voor 
zich gehad?

Frank Wieland: ‘Die hebben iemand gezien 
die onbevooroordeeld aan een zaak begint. 
Die probeert contact te leggen met de ver-
dachte. Ik pas wel op met wat ik zeg, want ik 
wil niet dat iemand zal zeggen dat ik bevoor-
oordeeld ben. 
Ik ga er nog steeds open in. Ik vind het 
gesprek met de verdachte op de zitting van 
wezenlijk belang.’ Wieland vindt alles geoor-
loofd om dat gesprek van de grond te 
krijgen. 

Het mooiste vindt hij als de verdachte wil 
praten en er een ellips te trekken is tussen 
hem en de verdachte waarbij alles wegvalt 
en alle andere mensen er niet meer toe 
doen. Wieland: ‘Als dat lukt en je geeft je als 
rechter dan geeft de verdachte zich ook. Dan 
heb je beiden het gevoel dat het een zinnige 
zitting is geweest. De verdachte heeft 
kunnen zeggen wat hij kwijt wilde en ik heb 
vragen kunnen stellen zonder dat ik op een 
muur stuit. Een contact van mens tot mens. 
Daarbij moet ik niet denken dat ik meer ben 
dan de verdachte. Je moet op gelijke voet 
blijven staan. De verdachte weet donders 
goed dat zijn lot in jouw handen ligt. Maar 
mijn ervaring is dat als je mensen aan het 
woord laat komen dat dan de uiteindelijke 
beslissing beter wordt geaccepteerd.’ 
Wieland ziet dat geregeld bevestigd als hij 
op straat wordt aangesproken door mensen 
die zeggen: ‘U heeft mij veroordeeld.’ 
Wieland: ‘Dat wordt nooit naar en dat komt 
door de relatie die wij op de zitting hebben 
gelegd.’ 

Als u naar een verdachte kijkt, wat ziet u 
dan?    

‘Nou, ik zie iemand met een groot probleem 
die een vergissing heeft gemaakt die geba-
seerd is op gebrek aan kennis, aan weten-
schap. Er zijn rechters die zeggen: je bent 
ergens van verdacht en ik zie de bewijzen, 
dus ik moet jou veroordelen. Ik zeg: je wordt 
ergens van verdacht en of ik je veroordeel 
hangt erg af van de vraag of het bewijs van 
je betrokkenheid rond is. Dat is een miniem 
verschil, maar de instelling is vrij anders. 
Omdat je bij een zwijgende en ontkennende 
verdachte uit moet gaan van de onschuld. 
Daar moet je op sturen en je moet alleen ver-
oordelen als het echt niet anders kan. Maar 
neem van mij maar aan dat in negen van de 
tien gevallen het wel zo is. Zo zitten de zaken 
wel in elkaar.’

Horkerig
Rechter Wieland is ook maar een mens dus 
hij heeft ook wel eens moeite met een ver-
dachte. ‘Ja een lul de behanger, die bestaat, 
en dat gevoel mag ontstaan tijdens de 
zitting. Maar dat moet je wel herkennen bij 
jezelf. En in de Raadkamer moet je dan ach-
teruitstappen en je realiseren dat dat niet 
mag meespelen en dat doet het natuurlijk 
soms wel. Wanneer iemand horkerig is en 
een horkerig misdrijf heeft begaan dan is 
dat iets wat invloed heeft op de sanctie. 
Maar haat...? Nee, maar het omgekeerde is 
ook niet gewenst. Dat je een verdachte tof 
vindt. Dat mag ook, vind ik. Maar ook daar 

moet je van achteruitstappen en je bewust 
zijn van die gevoelens. En als dat lukt kun je 
onbevangen de balans opmaken.’ 

In hoeverre is het mogelijk om tijdens de 
zitting een milder vonnis te krijgen? 

Frank Wieland: ‘Ja, ik denk dat het meespeelt 
als een verdachte zich geeft in die zin dat hij 
ook zegt wat hij vindt en dat hij er blijk van 
geeft dat hij respect heeft voor wat betreft 
de gang van zaken. Dat wordt beloond. Nou 
ja, het creëert een beeld van de verdachte op 
basis waarvan jij de straf bepaalt. Dus het 
heeft geheid invloed. Dat is misschien een 
pavlovreactie om zo te denken, maar dat 
gevoel kreeg ik wel.’
Wieland vindt het belangrijk dat de ver-
dachte zelf ter zitting verschijnt. ‘Als je het 
dossier leest, heb je altijd een beeld. En dat 
beeld kantelt vaak als je de verdachte 
spreekt. Vaak is dat verrassend en dat je 
denkt, oh...hij valt mee. Soms ben je ook 
bevooroordeeld. En die kreukels moeten er 
dan uitgestreken worden ter zitting en daar 
is de verdachte heel belangrijk bij. Ja, ook de 
advocaat, maar die doet zijn werk. Maar de 
verdachte is wie hij is en die kan proberen 
zich beter voor te doen. Ik ben ervan over-
tuigd dat dat effect heeft. 

Wat is het geheim van de Raadkamer? 

‘Het geheim van de Raadkamer is niet meer 
dan dat je weet wat daar wordt gezegd bin-
nenkamers blijft. En dat is heel aangenaam, 
omdat je alles kwijt kunt wat je maar kwijt 
wilt. En ander aspect van het geheim van de 
Raadkamer is dat als er verschillen van 
mening zijn, dan de meerderheid beslist. 
Veel rechters en dat deed ik ook altijd begin-
nen het overleg daar met de jongste rechter. 
Ja, en ook de griffier. Ik was al rechter toen 
dat begon. Zo’n griffier heeft alle tijd gehad 
om het dossier te kennen. De griffier doet de 
voorbereidingen, de samenvattingen van de 
stukken en weet waar je wat kunt vinden. En 
op een bepaald moment werd er gezegd: 
wat raar dat jullie er voor spek en bonen bij 

zitten. De griffier krijgt nu als eerste het 
woord, maar heeft geen stemrecht.’

Wat geeft vaak de doorslag in Raadkamer? 

Frank Wieland: ‘Het dossier is uiteindelijk 
bepalend en wat je op de zitting hebt opge-
stoken. Wat je eigenlijk doet in Raadkamer is 
optellen. Wat hebben we? Is het bewijs er? 
Wat is de eis van de officier? En wat vinden 
wij daarvan?’ En daar komt volgens Wieland 
vaak de vraag bij naar voren: Wat zegt jouw 
gevoel? Toen je de eis van de officier hoorde, 
dacht je toen ho, ho...? Wieland: ‘Er zijn offi-
cieren die er graag een klap op geven. Mag 
van mij. Hangt vaak van de officier af. Er zijn 
erbij die met eisen komen die conform zijn 
met wat wij over het algemeen opleggen. 
Maar die richtlijnen mogen niet doorslagge-
vend zijn.’ Maar er zijn volgens Wieland ook 
officieren die voor het effect in de bus blazen 
en als er dan een mindere straf uitkomt dan 
is dat oké, maar dan hebben ze toch een 
symbolische vuist laten zien. ‘Ik vind dat 
niet fraai en het heeft ook een effect. Want 
als je lager straft wil je daarmee geen situa-
tie creëren waarin je de verdachte een hoger 
beroep van de kant van de officier aandoet. 
Je moet iemand niet tweemaal door die 
molen sleuren. Ja, het zal altijd enige 
invloed hebben. Maar wat je wel doet bij een 
straf na een forse eis van de officier is dat je 
je beslissing zo kunt formuleren dat je 
daarmee de officier de wind uit de zeilen 
kunt nemen. 

In hoeverre kan bij het zien en horen van 
een verdachte de gedachte opkomen: deze 
persoon kan het nooit gedaan hebben?  

Frank Wieland: Nee, nee, dat is gevaarlijk. 
Dat heet dan intuïtie, dat kan niet.’ In de 
juridische wereld bestaat de sprong van 
Scholtens. Dat was een rechtsgeleerde die 
vond dat een rechter soms een sprong moet 
maken naar zijn beslissing. Dat gebeurt dan 
kennelijk uit sterke gevoelsmatige overtui-
gingen die niet geheel rationeel te verklaren 
zijn.
Wieland: ‘Maar ik weet dat dat niet geldt 
voor het strafrecht. Want het bewijs is er wel 
of het bewijs is er niet. En als de optelsom 
niet voldoet dan moet je zeggen we komen 
te kort. Dan valt er niets te springen en dan 
moet je zeggen dat we niet meegaan met 
Openbaar Ministerie en spreken we de ver-
dachte vrij. Mijn motto en voor veel rechters 
hoop ik: Beter tien daders vrij dan één ver-
dachte ten onrechte veroordeeld.’

(In onze editie van december deel 2 van het 
interview met rechter Frank Wieland) 

HET BONJO INTERVIEW

Een contact van 
mens tot mens

Er zijn officieren die de 
crimefighter uithangen en 
er graag een klap op geven.
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Dit is een brief aan mezelf. Aan mijn ‘ik’.

‘Blijf niet onzichtbaar met  
je tranen in de ogen’

Jamal Sie-loek-mooi

Heerhugowaard - Je was vijftien jaar. Je toekomstperspectief was nog 
ongeschreven. Je bent net vijftien en de rechter heeft besloten dat je 
wordt opgesloten in een jeugdgevangenis. Je voelt je waarschijnlijk net 
Peter Pan. Omdat je letterlijk in je jeugd gevangen zit. De muren komen 
op je af. Niemand die je snapt. Maar in de stilte ben ‘ik’ de stem die je 
begrijpt. Je hebt vaak ene grote mond. Maar dat is een schreeuw om 
hulp en dat zal je leren met de tijd. Op dit moment voel je je onbegrepen. 
Maar blijf niet onzichtbaar met je tranen in de ogen. Ook al voel je je 
eenzaam. Toch maak ik deel uit van jou in deze leegte. Jouw boosheid 
is een combinatie van frustratie, angst en onbegrip. En ik snap dat dat 
lastig is. Maar jij toont geen zwaktes en beseft nog niet dat kwetsbaar 
zijn ook krachtig is. Je bent niet minder dan een ander. Je bent meer dan 
die jongen uit Amsterdam-West. Want het is een zonde om zondes te 
begaan en afgezonderd te worden van de rest. Reclassering schiet te 
hulp, maar dat helpt niet. En zolang jij niks zegt, dan zegt dat iets. Waar 
zijn al die zogenaamde vrienden waar jij zo graag bij wilt horen? Maar 
juist door hen nu te verliezen, ben jij nu niet verloren. Ik begrijp dat jij 
het leven even niet begrijpt. Maar dit is een beproeving. Ooit zal jij je 
stem laten horen, want dichten is je roeping. Je zult leren houden van 
jezelf. Jij zal jezelf leren zijn. Jij zult liefde verspreiden. Maar jouw cirkel 
hou je klein. Ik wens jou succes, liefde en kracht en ooit schrijf jij een 
brief naar jezelf. Dus tot die dag. 
(Jamal Sie-loek-mooi zit in PI Zuyderbos) 

Gevangeniswinkels duurder?  
Jazeker, er zijn weer klachten
Ronald Bos

Amsterdam - ‘Heb sinds vorige week aantal tele-
foontjes gehad over de nieuwe prijslijsten van de 
boodschappen die Sligro levert aan de gevangenis-
winkels. Wat blijkt? Alles is abnormaal duurder 
geworden. Voorbeelden: een kippenbout was € 1.15 
nu € 1.86, een cake was € 3,00 euro en is nu € 7,00 
euro.’ Dat schrijft Marion van het Bonjokantoor in 
Amsterdam.

De gevangeniswinkels worden sinds 15 juli door de 
nieuwe leverancier Van Hoeckel/Sligro bevoorraad. 
Ook via medewerkers van het Juridisch Spreekuur 
Gedetineerden in Amsterdam hoorden we veront-
rustende geluiden. De bestellingen via de lijstenaf-
rekening bleken toch duurder te zijn. Daarbij ging 
het bijvoorbeeld om blikjes cola.

Navraag bij de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) 
leverde via de woordvoerdster Julia Rademaker van 
minister Sander Dekker de volgende verklaring op:
‘Alle prijzen van de oude leverancier zijn vergeleken met 
die van de nieuwe leverancier. De prijs van het gehele 
assortiment in gelijke eenheden, is iets lager dan bij de 
oude leverancier. Wel is te zien dat sommige producten 
iets goedkoper zijn en sommige artikelen iets duurder 
zijn. Bij een aantal producten (bijvoorbeeld aftershave, 
shampoo) zien we dat er een grotere prijsstijging te 
zien is. Over deze producten zullen we met nieuwe leve-
rancier in overleg gaan om te bespreken of hier eventu-
eel vervangende producten voor zijn.

(Wordt vervolgd)

De volgende deBonjo verschijnt  

op 1 december 2021
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Nieuwe verlofregeling van kracht 

Maak de borst maar nat bij aanvragen verlof
Jaap Brandligt 

Amsterdam - Nieuw, nieuw, nieuw, veel onze-
kerheid over de nieuwe verlofprocedures. Hoe 
gaat dat in het vervolg? Er dient voor elk re-
integratieverlof een aparte aanvraag gedaan te 
worden. Het moment van re-integratieverlof is 
afhankelijk van de hoeveelheid straf die iemand 
heeft.

Langdurig re-integratieverlof is maximaal 
een keer per kalendermaand, verlofuren van 
toekomstige maanden kunnen niet vooraf 
worden aangevraagd. Een gedetineerde 
moet tijdens detentie al gewerkt hebben 
aan het doel waarvoor verlof wordt aange-
vraagd. Het verlof wordt voor- en nabespro-
ken in een trajectgesprek. Iemand die aan de 
criteria voldoet komt in aanmerking voor 
maximaal 72 uur (maximaal drie nachten) 
langdurig re-integratieverlof per kalender-
maand. Kortdurend re-integratieverlof 
begint en eindigt op dezelfde dag. Het is 
alleen bestemd voor een re-integratiedoel. 
Er wordt met de casemanager afgesproken 
hoeveel tijd er nodig is. Iemand krijgt niet 
zomaar re-integratieverlof. Dat krijgt 
iemand alleen als dat nodig is voor de re-
integratie. In het detentie- en re-integratie-
plan zijn door betrokkene concrete doelen 
en acties voorgesteld. Wie een re-integratie-
verlof aanvraag doet, moet in het pluspro-
gramma zitten, heeft een geldig legitimatie-
bewijs en heeft positief gedrag vertoont 

tijdens detentie. Zestig procent positief voor 
kortdurend en zeventig procent voor lang-
durig verlof. 

Politie wordt geïnformeerd
Dan nog het volgende: De politie wordt 
altijd geïnformeerd en heeft een positief 
advies afgegeven, bij een geweldsdelict 
wordt altijd het openbaar ministerie advies 
gevraagd en bij langdurig verlof is tenmin-
ste de helft van de straf uitgezeten. De 
bewoner van het verlofadres dient als het 
gaat om langdurig verlof een ingevulde ver-
klaring te hebben gestuurd, de reclassering 
kan een inschattingsrisico gevraagd worden 

en als er sprake is van elektronische con-
trole dient er een deeladvies te zijn van de 
reclassering. Als het verlof is goedgekeurd 
en er is sprake van elektronische controle 
duurt het aanvragen van de enkelband vier 
tot acht dagen. Als er sprake is van een 

slachtoffer (slachtoffers) zit er minimaal 
acht dagen tussen de goedkeuring en het 
verlof. Slachtoffer(s) worden geïnformeerd 
dat er vrijheden komen. Nadat alle adviezen 
zijn ontvangen wordt de aanvraag in het 
Multidisciplinair Overleg (MDO) en ook nog 
in de vrijhedencommissie besproken. Bij 
een straf van meer dan twee jaar neemt de 
selectiefunctionaris de beslissing. In het 
geval dat het gaat om een maatregel van ter 

beschikkingsstelling met dwangverpleging 
is er geen sprake van verlof. Tenslotte. Als het 
verlofadres wijzigt, begint de hele proce-
dure opnieuw. In de instellingen zijn formu-
lieren aanwezig waarop het re-integratiever-
lof kan worden aangevraagd. Ten over-
vloede, alle afspraken van voor het ingaan 
van de nieuwe verlofregeling gelden dan 
niet meer.

Een groot deel van de detenties in Nederland duurt kort. Gemeenten spelen een belangrijke rol als het gaat om de terugkeer van een kortgedetineerde in de samenleving. Mark Boumans is bijna een 
jaar lid van de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Daarnaast is hij burgemeester van de gemeente Doetinchem in Gelderland. In deze weblog 

deelt hij de dilemma’s waar hij als burgemeester mee te maken krijgt.

‘Ik kom in mijn werk als burgemeester geregeld de zogenoemde verwarde personen tegen’

Korte detenties: van de regen in de drup?
Mark Boumans

Doetichem - Meer dan de helft van 
alle detenties duurt korter dan een 
maand, ongeveer driekwart korter 
dan drie maanden en 85 procent 
korter dan zes maanden. Uit de prak-
tijk blijkt dat een korte gevangenis-
straf verregaande gevolgen heeft 
en zelden leidt tot het gewenste 
effect: het voorkomen van recidive 
en een goede re-integratie in de 
samenleving.

Gemeenten spelen een belangrijke 
rol als het gaat om de terugkeer 
van de ex-gedetineerden. Iemand 
wordt weer inwoner van de 
gemeente en dat brengt dilemma’s 
met zich mee. De terugkeerder 
heeft zijn straf uitgezeten en heeft 
recht op een nieuwe kans. In de 
praktijk is dit lastig omdat de ex-
gedetineerde in zijn of haar woon-
wijk al bekend staat bijvoorbeeld 
als veelpleger. Buurtbewoners 
hebben zorgen over de terugkeer 
van een ex-gedetineerde, terwijl 
deze zorgen niet altijd op feiten 

gebaseerd zijn. 
Een ander probleem dat ik regel-
matig tegenkom in mijn werk als 

burgemeester zijn de zogenoemde 
verwarde personen. Er zijn steeds 
meer mensen met GGZ-
gerelateerde problematiek. Zij 
dalen af en zweven tussen de psy-
chiatrie en de gevangenis, het 
strafrecht. Met een korte gevange-
nisstraf, is er voor een korte 
periode een bepaalde rust omdat 
deze persoon even van de straat is. 
Maar dit brengt ook gevolgen met 
zich mee. Ook deze mensen keren 
terug, maar hebben vaak geen 
sociaal netwerk om ze daarbij te 
helpen. Hun uitkering wordt stop-
gezet, iemand verliest zijn plek op 
de dagbesteding. Dit maakt het 
moeilijk voor iemand om zijn of 
haar leven weer op te pakken na 
zo’n korte gevangenisstraf. Het is 
ook niet het geval dat deze ver-
warde personen tijdens hun korte 
tijd in detentie nadenken over wat 
zij verkeerd hebben gedaan. De 
kans op herhaling is vaak nog even 
groot aanwezig.

Burgemeester van alle burgers
Als burgemeester probeer ik mij zo 
goed mogelijk in te zetten voor de 
verschillende betrokkenen: de 
belangen van de samenleving, 
slachtoffers, maar ook die van de 
ex-gedetineerde. Mijn ervaring is 
dat we goede stappen zetten, maar 
voorkomen is beter dan genezen. 
Inzet op preventie en voorkomen 
van recidive is voor de samenle-
ving effectiever dan willen vergel-
den. Dat laatste is ook van belang, 
maar een alternatieve straf is dan 
vaak toch passender.
De RSJ brengt in het najaar een 
advies uit over korte detenties. Ik 
hoop dat ons advies een bijdrage 
kan leveren aan de maatschappe-
lijke discussie over dit onderwerp 
en de politieke keuzes die moeten 
worden gemaakt. Op 25 november 
is er een congres over. Ga voor 
meer informatie naar rsj.nl

Elk re-integratieverlof moet apart worden aangevraagd

Als het verlofadres 
wijzigt, begint de hele 

procedure opnieuw

Dit maakt het 
moeilijk voor 
iemand om 
zijn of haar 
leven weer 

op te pakken 
na zo’n korte 

gevangenisstraf. 

Mark Boumans, 
burgemeester van Doetinchem
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De heilige Franciscus van Assisi bekommerde zich om planten en dieren.

Juffrouw Winter uit Brno in Tsjechië bedacht in 1927 dierendag 
Eva van Heijningen 

Amsterdam - De herfst kent veel feestdagen: een hele leuke vind 
ik zelf Dierendag. Wij hadden vroeger een volière met parkietjes 
– hun namen refereerden aan hun kleur: Grassprietje, Citroentje, 
Blauwtje. Op 4 oktober kregen ze extra zangzaad. Onze schildpad 
tante Betsy mocht in tuin wandelen en kreeg een extra blaadje 
sla en de konijntjes, waarvan ik de namen niet meer weet, extra 
wortels. 

Ik heb me altijd afgevraagd waarom Dierendag op 4 
oktober gevierd wordt. 
Dat is de feestdag van de heilige Franciscus van 
Assisi. Hij bekommerde zich niet alleen om het lot 
van melaatsen, zwervers en andere armen, maar 
ook van planten en dieren. Hij preekte zelfs voor 
de dieren! Of hij ook met planten sprak, vertelt de 
geschiedenis niet. 

De volgende legende is een voorbeeld van zijn kennis van de 
dierentaal: 
Er was eens een wolf die in het dorpje Gubbio in Italië die 
mensen opvrat. Franciscus zei tegen de wolf in wolventaal: 
‘Broeder Wolf, je bereidt de mensen veel verdriet. Gister heb 
je het kleine zoontje van weduwe Francesca opgegeten. Jij 
en het kleine baby’tje zijn beiden schepselen Gods. Zal je het 
nooit meer doen? In ruil zullen de mensen je elke dag eten 
geven. Kippen, ganzen, ander vlees…wat je wilt.’ De wolf 
gromt akkoord en ze leven in vrede naast elkaar. 

Ridder
Wie was deze bijzondere man? Giovanni Francesco 
Bernardone komt ter wereld in 1182 in Assisi, een plaatsje in 
de Italiaanse landstreek Umbrië. Zijn vader is een rijke 
lakenkoopman. Omdat hij veel handeldrijft in Frankrijk en 
daar op het moment van Giovanni’s geboorte ook verblijft, 
noemt hij zijn zoon Francesco; Fransmannetje. Francesco 
groeit op in welvaart en als puber wil hij graag ridder 
worden. Wanneer er oorlog uitbreekt tussen Assisi en 
Perugia trekt hij ten strijde. Tijdens deze oorlog wordt 
Francesco gevangengenomen. Pas een jaar later komt hij 
vrij, nadat zijn vader een flink bedrag aan losgeld heeft 
betaald. Ziek en verzwakt keert hij terug naar zijn geboorte-
stad. De oorlog en zijn gevangenschap hebben hem veran-
derd. Hij begrijpt dat liefde onmisbaar is voor een goed 
leven en hij besluit afstand te doen van al zijn aardse bezit-
tingen. Hij gaat in een klooster in Assisi wonen.
Na twee jaar begint Franciscus in de omgeving te preken. 
Zijn boodschap is liefde: liefde voor de Schepper, voor de 
mens, dieren en planten. 
‘Alle levende wezens zijn mijn broeders en zusters, ook de 
slangen en wormen.
Mensen die enig schepsel Gods uitsluiten van hun compas-
sie en medelijden zullen op soortgelijke wijze handelen 
tegenover hun medemensen,’ zo zei Franciscus. De andere 
mensen lachen hem uit over zijn dierenliefde; toch zijn er 
ook velen die hem bewonderen om zijn compassie. 

Uiteindelijk richt Franciscus in 1217 de kloosterorde der 
Franciscanen op. 

Leeuw gaapt
Helaas worden er wereldwijd nog heel veel dieren mishan-
deld of ‘onmenselijk’ behandeld in de bio-industrie. 
Daarom bedacht Juffrouw Winter uit Brno in Tsjechië in 1927 
dat mensen één dag per jaar speciaal aan de dieren moesten 
denken. Ze schreef een brief met haar idee naar Margaret 
Ford, de voorzitster van de wereldvereniging van de dieren-
bescherming. Mevrouw Ford vond het geweldig. Over een 

toepasselijke datum hoefden ze niet lang na te denken:  
4 oktober, de feestdag van Franciscus! 

Ik eindig met deze fabel: Een man en een leeuw wandelen 
door een park. De man zegt: ‘Wij mensen zijn machtiger dan 
een leeuw, de koning de dieren. Kijk maar,’ en hij wijst naar 
een marmeren beeld van een man die een leeuw overwint 
met een speer. De leeuw gaapt en zegt: ‘Als wij leeuwen 
beelden zouden kunnen maken, zou de leeuw de man 
verscheuren.’

 Franciscus: ‘Alle levende wezens zijn mijn broeders en zusters’

Medelijden met dieren hangt met de 
goedheid van het karakter zó nauw 

samen, dat men gerust beweren kan: 
wie wreed is tegenover dieren, kan 

geen goed mens zijn 
 

Schopenhauer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Planten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dieren_(rijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_melaatsheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dakloze
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dieren_(rijk)


11oktober 2021

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

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,

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

Als vrijheid de
enige optie is

Kritisch blijven kijken naar voorlichting ministerie over tbs 

Gemiddelde behandelduur tbs niet zo eenvoudig te bere-
kenen als het ministerie wil doen geloven
Job Knoester 

Den Haag - Er bestaan nog altijd zowel bij het grote publiek, als bij professionals veel misver-
standen over tbs. Voorlichting is belangrijk. Het is daarom goed dat de Dienst Justitiële Inrich-
tingen ( DJI is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) hier vorige maand via 
social media aandacht aan besteedde. In een gemakkelijk te lezen overzicht werd aangegeven 
welke zes stappen worden doorlopen tijdens tbs met dwangverpleging. Ook werden cijfers 
gegeven. En daar gaat het nogal eens mis.

Opnieuw stelde 
het ministerie 
dat de gemid-
delde behandel-
duur iets 
minder dan 
acht jaar is. 

Maar klopt dat wel? Het gaat niet 
om een echt gemiddelde. Er is 
sprake van een mediaan. Dat bete-
kent dat bij de berekening wordt 
gekeken hoeveel mensen in een 
bepaald jaar met hun tbs-behande-
ling starten. Als de helft daarvan 
weer is uitgestroomd, noemt men 
dat de gemiddelde behandelduur. 
Een voorbeeld. Als men 2010 als 
instroomjaar neemt en de helft is 
acht jaar later (2018) uitgestroomd, 
spreekt men van een gemiddelde 
van acht jaar. Om een aantal 
redenen is dit niet juist.

Misleidend
Om te beginnen ondergaat onge-
veer vijfentwintig procent van alle 
tbs-gestelden langer dan vijftien 
jaar behandeling. Patiënten die op 
de LFPZ (vroeger wel longstay 

genoemd) verblijven vallen 
sowieso in de tweede vijftig 
procent van de mediaan. Er zijn 
behoorlijk wat tbs-gestelden die 
zeer lang in het systeem zitten. Het 
is heel waarschijnlijk dat er van de 
eerste groep van tbs-gestelden die 
uitstromen maar heel weinig zijn 
die veel korter dan acht jaar hun 
tbs-behandeling ondergaan. Daar 
zijn geen exacte cijfers over 
bekend.
Het is dus misleidend om van een 
gemiddelde te spreken. Dat zou bij-
voorbeeld inhouden dat tegenover 
iemand met dertien jaar tbs een 
tbs-gestelde staat met drie jaar. Dat 
is niet zo. En dan is er nog iets dat 
het ministerie niet vermeldt als 
wordt gesproken over de gemid-
delde behandelduur. De gepresen-
teerde cijfers hebben alleen betrek-
king op het einde van de behande-
ling in de kliniek en transmuraal 
verlof*. Dat laatste is verlof met 
overnachtingen. De ‘gemiddelde 
cijfers’ gaan dus niet om het einde 
van de tbs. De periodes van proef-
verlof en een voorwaardelijke 
beëindiging van de dwangverple-
ging worden hierbij niet meege-
teld. Deze fases kunnen ook nog 
jaren duren. Als het ministerie niet 
het hele verhaal vertelt, is het aan 
de advocaat om dat wel te doen. 
Goede rechtsbijstand door een 
gespecialiseerde advocaat is voor 
een verdachte bij wie tbs-opleg-
ging dreigt, of als hij die tbs al 
heeft, is van groot belang. Het gaat 
om jarenlange vrijheidsbeneming.

Positieve, negatieve kanten
Natuurlijk moet een advocaat aan 
een verdachte de positieve kanten 

van het tbs-systeem benadrukken. 
Zo vallen mensen na een succes-
volle tbs-behandeling wel drie tot 
vier keer minder vaak in herhaling 
als het gaat om ernstige delicten 
dan mensen die onbehandeld uit 
de gevangenis komen. Ook de 
meeste verdachten en veroordeel-
den willen liever niet opnieuw met 
het strafrecht in aanraking komen. 
Daarbij wordt echt geprobeerd 
iemand na zijn tbs goed te laten 
terugkeren in de samenleving. Dan 
is het van belang dat het risico op 
nieuwe delicten laag is en iemand 
goede huisvesting, dagbesteding 
en een gezond sociaal netwerk 
heeft. Daar wordt al tijdens de tbs 
aan gewerkt. De andere kant van 
het verhaal is dat er ook veel 
nadelen aan tbs zitten. De lange 
behandelduur wordt vaak als 
grootste nadeel gezien, samen met 
de onzekerheid over die duur. Er 
zijn advocaten die om die reden 
betogen dat vaker een maximale 
duur aan een tbs-behandeling 
moet worden gekoppeld. Dat is een 
begrijpelijke gedachte die ik ook 
zelf vaak heb verdedigd. Helaas is 
dit niet realistisch. Veel deskundi-
gen vinden het gegeven dat de 
behandeling pas wordt gestopt als 
die voldoende succes heeft gehad 
een van de belangrijkste factoren 
voor het succes van het tbs-sys-
teem. Dit vergroot de behandelmo-
tivatie, zo is de gedachte. De vrees 
bestaat dat tbs-gestelden hun tijd 
gaan uitzitten als van tevoren de 
maximale duur bekend is. Cijfers 
geven steun aan die zorgen. Voor 
een beperkte groep kan de tbs 
maximaal vier jaar duren. Dat is 
het geval als de veroordeling geen 

betrekking heeft op een gewelds-
delict. Hierbij is te denken aan een 
bedreiging die alleen maar verbaal 
of schriftelijk wordt gedaan. Of aan 
een brandstichting waarbij geen 
gevaar voor personen, maar wel 
voor goederen is ontstaan. Ook 
iemand die kinderporno in zijn 
bezit heeft gehad en dat bijvoor-
beeld niet ook zelf gemaakt heeft, 
kan te maken hebben met een 
gemaximeerde tbs. De recidivecij-
fers voor deze variant zijn een stuk 
ongunstiger dan de cijfers bij 
mensen die een tbs opgelegd 
hebben gekregen die niet gemaxi-
meerd was. Het is goed om te besef-
fen dat kritisch moet worden 
gekeken naar de voorlichting die 
DJI van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid over tbs geeft. 

Raadplegen van een gespeciali-
seerde advocaat is verstandig, of 
anders zorgen dat de eigen advo-
caat zich hier in verdiept.
*Transmuraal verlof houdt in dat de 
patiënt buiten de beveiligde zone van 
het forensisch psychiatrisch centrum 
(FPC) gaat wonen.

(Job Knoester is strafrechtadvocaat in 
Den Haag)

Scorebord bij de ingang van de Pompekliniek in Nijmegen waarop te zien is hoeveel tbs-
gestelden op dat moment binnen zijn en hoeveel er met verlof zijn. 

Natuurlijk moet een 
advocaat aan een 

verdachte de positieve 
kanten van het tbs-

systeem benadrukken
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John Lemmers ging van verslaafde naar medewerker verslavingsreclassering

‘Veel naars meegemaakt: gevangenis en om me heen  
bedreiging, verslaving en ellende’ 
Jaap Brandligt

Amsterdam - ‘Op mijn dertiende begon ik met softdrugs en ging ik om met ou-
dere jongens. Zij hielden zich bezig met criminaliteit. Ik zag dat respect en aan-
zien werden afgedwongen door machtsvertoon en geld. Mijn droom veranderde 
van ondernemer worden naar rijke crimineel. Op een onbewoond eiland met een 
villa, bakken geld en mooie blonde vrouwen. Softdrugs werden harddrugs en de 
delicten werden ook zwaarder. Van inbraken en heling naar drugshandel en over-
vallen. Ik snoof en dronk om niets te voelen. Status vergaren in het criminele 
milieu. Dat was wat me dreef.’ John Remmers vertelde in het tijdschrift Mainline 
hoe hij op het criminele pad belandde. Het is het bekend liedje, het verhaal van 
John Remmers. Hij heeft veel naars meegemaakt: ‘Gevangenis en om me heen 
bedreiging, verslaving en ellende.’ 

Ik sprak John aan de telefoon. Hij is 
nu ervaringsdeskundige bij De 
Reden, een ervaringsgroep bij de 
verslavingsreclassering van Novadic-
Kentron. De Reden is een project 
waar vrijwillige ervaringswerkers 
samen met mensen van de reclasse-

ring cliënten begeleiden. De mensen die bij 
het project als vrijwilliger werken, zijn alle-
maal – zoals het daar genoemd wordt – in 
herstel van een verslaving. ‘Het mes snijdt 
aan twee kanten,’ zegt John, ‘want het werk 
als ervaringsdeskundige helpt onze vrijwilli-
gers bij hun eigen herstelproces, terwijl de 
ondersteuning die zij vanuit hun ervaring 
aan de cliënten van de verslavings-
reclassering bieden, een grote meerwaarde 
heeft voor het herstelproces en hen helpt 

definitief te breken met het criminele 
verleden.’

Onrust
Het is een nieuwe trend in de reclasserings-
wereld. Er worden vrijwilligers ingezet om 
het werk te doen dat heel lang geleden door 

hulpverleners gedaan werd. Je kunt een 
vraagteken zetten bij die ontwikkeling, 
zeker omdat deze vrijwilligers toch gebon-
den zijn aan de doelstellingen binnen de 
hiërarchie van de verslavingsreclasserings-
instelling. Zeker in vergelijking met de vrij-
willigers zoals die actief zijn binnen de vrij-
willigersorganisaties van Bonjo. Ik leg dat 
aan Lemmers voor. Hij herkent zich daar 
niet in. En onmiskenbaar is het een voordeel 
dat ervaringsmensen op deze wijze actief 
kunnen zijn. Niet dat de hulpverleners niet 
moeten wennen aan het werken met 
mensen die zij eerst als verslaafde of afkic-
kende klant gehad hebben. John Lemmers: 
‘De mededeling dat mensen met ervarings-
kennis het team van de reclassering 
kwamen versterken, riep bij sommige colle-
ga’s in eerste instantie wat onrust op.’ Het 
vooroordeel ‘eens gestolen altijd een dief’ 
bleek ook bij sommige reclasseringsmede-
werkers diep van binnen aanwezig te zijn. 
Maar de hulpverleners stonden wel open 
voor dit project en zagen al gauw ook de 
voordelen in. Bovendien past het project uit-
stekend in het beleid van Novadic-Kentron 
om ervaringskennis in heel de organisatie 
toe te passen. Het succes van De Reden is zo 
groot dat Novadic-Kentron besloten heeft 
het project ook in andere regio’s uit te 

rollen. Aardig is dat er, als vervolg op erva-
ringsgroepen zoals De Reden, ook 
coachings groepen zijn waar mensen in de 
verslavingszorg ondersteuning krijgen om 
hun eigen ervaringen in te kunnen zetten 

om andere mensen te helpen. Zoals De 
Reden het stelt: ‘Jouw verleden omzetten in 
een positieve toekomst’. Uit evaluaties blijkt 
dat deze manier van werken met vrijwilli-
gers met een ervaringsverleden succesvol is. 
Opvallend is verder nog dat men actief is in 
zowel de gewone bajesen als ook in de 
Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI’s), waar ver-
slaving een echt probleem is. En zelfs na de 
voorwaardelijke invrijheidsstelling is men 
actief. Reden om De Reden te volgen.

‘Eens gestolen 
altijd een dief ’

‘Jouw verleden 
omzetten in een 

positieve toekomst’
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Zit uw ISD-maatregel muurvast? 

Vraag nu  snel een rechtbanktoet-
sing aan door mr drs F.G.J. Staals,  
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tenschapper te Amsterdam 
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In het zojuist genoemde 
arrest was er sprake van de 
volgende optelsom: twee 
mannen, een Oost-
Europeaan en een 
Hindoestaans/Surinamer, 
die in een gehuurde BMW 

X6 reden. Het verhuurbedrijf zou 
bekend staan bij de politie als ver-
huurbedrijf dat vaker aan crimine-
len auto’s zou verhuren. 
Daarbij zou het ongewoon zijn dat 
een dergelijke auto in een 
bepaalde wijk in Amsterdam- West 
zou rijden. Al met al volgens de 
politie genoeg redenen om de 
bestuurders van de auto staande te 
houden.
Momenteel doet een zaak in het 
verlengde hiervan zich voor. De 
vraag die bij de rechtbank ligt is of 
de marechaussee zogenaamde risi-
coprofielen toe mag passen waarin 
huidskleur/etniciteit tevens een 
zogenaamde risico-indicator is. Op 
22 september deed de rechtbank 
uitspraak.*

‘Bias’**

Zelf denk ik dat men etniciteit los 
moet zien te koppelen van opspo-
ringshandelingen. In bepaalde 
gevallen zal dit inderdaad tot 

succesvolle aanhoudingen leiden, 
maar in hoeverre heeft het structu-
reel aanhouden van bepaalde 
uiterlijke kenmerken geen ‘bias’* 
als gevolg? Deze bias ziet toe op het 
structureel staande houden van 
personen met een migratieachter-
grond. De uitkomst die hieruit 
volgt geeft een vertekend beeld 
van de werkelijkheid, namelijk het 
percentage overtredingen en mis-
daden is hoger dan dit daadwerke-
lijk zou zijn. Echter, komt dit 
doordat deze ‘groep’ crimineler is, 
of komt dit doordat de andere 
‘groep’ de autochtonen minder 
vaak staande worden gehouden? 
En hierdoor de criminaliteitscijfers 
dus lager uit komen te vallen. 
zSimpel gezegd de cri-
minaliteitscijfers liggen hoger 
doordat men veel  
vaker niet toevallig (structureel) 
controleert. 

Westerse dame minste plusjes
Neem een gemakkelijk uit te 
voeren hypothetisch experiment, 
waarvoor het volgende nodig is: 
een dure of duur uitziende auto op 
naam van iemand met een goed 
gevuld strafblad, een westers uit-
ziende dame, een niet-westers 

uitziende dame, een westers uit-
ziende heer en niet-westers uit-
ziende heer. Vervolgens gaat ieder-
een op hetzelfde tijdstip, bij voor-
keur in de avonduren, een aantal 
uur door Amsterdam of Rotterdam 
- ergens anders is overigens ook 
goed mogelijk- rijden. De kans is 
heel groot dat de westers uitziende 
dame geen enkele keer staande 
wordt gehouden, de niet-westerse 
dame mogelijk een enkele keer of 
ook niet en de westerse heer moge-
lijk net als de niet-westerse dame 
een enkele keer. Echter, de niet-
westerse heer zal mogelijkerwijs 
een aantal keer staande gehouden 

worden, simpelweg omdat zijn 
etnische kenmerken zorgen voor 
een extra ‘plusje’. De westers uit-
ziende dame heeft de minste 
plusjes doordat zij vrouw is en 
doordat zij een westers uiterlijk 
heeft. Naast onderscheid op grond 
van etniciteit gebeurt dit dus 
tevens op sekse.
Concluderend vind ik dat etnisch 
profileren in stand gehouden 
wordt door de vicieuze cirkel die 
men in het leven heeft geroepen 
door te blijven hangen in een bias 
die de regel telkens ten onrechte 
bevestigd. Dit maakt dan ook dat 
in detentie een dermate groter 
deel van de gedetineerde een 
migratie achtergrond heeft. 
Althans dit percentage is niet in 
samenhang met de samenstelling 
van de maatschappij ‘buiten’. 

* Bij het ter perse gaan van deze 
editie was er nog geen uitspraak.

** Bias: Wanneer een onderzoek is 
opgezet of wordt geanalyseerd 
zodanig dat dit leidt tot een syste-
matische vertekening van die 
relatie, is er sprake van bias. De ver-
tekening is systematisch en berust 
dus niet op toevallige variatie.

De gevolgen van (etnisch) profileren in detentie 

Etnisch profileren leidt tot groter deel van de  
gedetineerden met migratie achtergrond

Violette Steijvers van 
Orselen is bestuurslid van 
het Juridisch Spreekuur 

Gedetineerden in 
Amsterdam

De kans is heel 
groot dat de 

westers uitziende 
dame geen enkele 

keer staande 
wordt gehouden

Violette Steijvers van Orselen

Amsterdam - In de huidige tijd is etnisch 
profileren nog steeds een probleem, 
misschien wel zichtbaarder dan ooit 
tevoren. Uit een uitzending van Brand-
punt in 2016 kwam dit naar voren. Er is 
duidelijk sprake van etnisch profileren. 
Echter, de situatie zou ‘niet zo zwart-
wit zijn als men zou doen vermoeden’. 
Hoe gekleurd is de situatie dan wel?  
De Hoge Raad heeft in 2016 uitspraak ge-
daan in het arrest ‘dynamische verkeers-
controle’. In deze uitspraak bepaalde de 
Hoge Raad heel kort samengevat dat de 
politie niet alleen op basis van etniciteit 
een risicoprofiel op mag stellen. De politie 
mag wel ‘plussen’. 
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Laura van Duin promoveert op onderzoek: ‘Een complex pad van jongvolwassenen met multiproblematiek’ 

‘Durf terug te kijken om jezelf een mooie toekomst te geven’
Toine Bakermans

Rotterdam - Een betere toekomst dan je verleden? Vaak willen mensen niet heel 
graag weten hoe het echt met ze gaat en hoe dat komt. Helemaal niet als je in 
een slechte situatie zit. Heel begrijpelijk, maar zitten er ook voordelen aan, en 
welke zouden dat dan kunnen zijn?
Laura van Duin deed daar onderzoek na en promoveert op deze maand  
oktober aan het Vrije Universiteit in Amsterdam. De titel van haar onderzoek: 
‘Een complex pad van jongvolwassenen met multiproblematiek’ 
Prof. dr. Arne Popma, Prof. dr. Theo Doreleijers, dr. Reshmi Marhe en  
dr. Floor Bevaart zijn de (co)promotoren die haar hebben begeleid. 

Met het H.E.T. onder-
zoek (Hersen-, 
Effect-, en 
Trajectonderzoek) 
promoveren drie 
mensen en één van 
hen is Laura van 

Duin. Zij nam het trajectonderzoek voor 
haar rekening en is begonnen met het 
onderzoek in 2013. In totaal deden 696 
jongemannen mee tussen 18-27 jaar uit 
Rotterdam met meerdere problemen: geen 
inkomen, geen dagbesteding, schulden, 
vaak een verslaving, psychische problemen, 
slechte huisvesting, beperkte positieve 
sociale contacten en vaak politie/justitie 
contact. Ongeveer de helft van de 
jongemannen bleek een licht verstandelijke 
beperking te hebben. Het proefschrift is heel 
cijfermatig, droge stof, waar de gewone 
mens weinig van begrijpt. Dus laat ik het 
anders uitleggen, misschien wat poëtisch.

Levenspad
Het verleden is als een droom. Er zijn herin-
neringen die ons vormen en ons maken tot 
wat we zijn. Deze herinneringen en ervarin-
gen bepalen voor een groot deel ons leven. 
Waar het met de een goed zal gaan, gaat het 

met de ander weer net wat anders. De cover 
van haar proefschrift laat zien dat een 
levenspad zich opsplitst. Dit is waar het in 
haar onderzoek ook over gaat, een goed en 
een slecht pad. Het doel van het onderzoek 
was om meer duidelijkheid te krijgen over 
hun jeugd: eerdere hulpverlening, ernstige 
gebeurtenissen in het gezin waarin ze 
opgroeiden en wat voor delicten ze hebben 
gepleegd. En daarna is gekeken hoe het ver-
leden invloed had op de problemen nu. 
Komen die problemen door hun jeugd? 

Nu is het zo dat jongeren niet graag achter-
omkijken. Gebeurtenissen moeten maar ver-
geten worden, weggestopt, zeker als de her-
innering niet zo fijn is. Heel begrijpelijk ook, 
maar vergis je niet zegt Van Duin, de herin-
neringen zitten er wel en ze zullen nooit ver-
dwijnen. Volgens Van Duin kun je pas echt 
iemand goed begrijpen door het verleden in 
kaart te brengen. Het vergroot de kans dat je 
dan verder kunt om tot een oplossing te 
komen van zijn of haar problematiek.
Het onderzoeksteam werkte vanaf het begin 
samen met De Nieuwe Kans omdat de jonge-
mannen daar een traject konden volgen. Nu 
is het zo dat niet iedereen zich zomaar laat 
bevragen. Om vertrouwen te winnen 
mengde zij zich onder de jongeren. Van 
Duin voetbalde geregeld mee met de jonge-
mannen, niet alleen omdat dat dit haar favo-
riete sport is, maar omdat samen sporten 
een band schept. Bij De Nieuwe Kans 

verbonden Van Duin en ik de praktijk en de 
wetenschap. We hebben veel van elkaar 
kunnen leren door naar elkaar te luisteren. 
‘Als ik mijn ervaringen uit het verleden niet 
in kaart had gebracht dan was ik waarschijn-
lijk nog steeds crimineel geweest. Mijn leven 
is een mozaïek van beelden en emoties die 
laten zien hoe ik hier gekomen ben. Ik kan 
nu heel goed begrijpen waar het mis ging in 
mijn leven en dat was niet aan het begin van 
mijn criminele carrière, maar door de koude 
persoonlijkheid van mijn moeder die mij 
heeft gevormd. Laura van Duin knikt beves-
tigend. Zie je wel,’ zegt ze, ‘het zit altijd veel 
dieper en je kunt pas echt aan de slag als je 
daar bent aangekomen.’

Terugkijken
Het verleden is als een droom en 
dromen zijn vaak opgebouwd uit fragmen-
ten van ervaringen. Plaatsen waar we zijn 
geweest, mensen die we hebben gezien of 
dingen die we hebben meegemaakt. Maar 
ook (onbewuste) gedachtes komen vaak 
terug in je. Deze kunnen zonder logische 
volgorde aan elkaar worden geplakt. 
Hiermee zou iedereen moeten kunnen 
begrijpen dat je wel iets kunt wegstoppen, 
maar dat je het eenvoudigweg niet kunt uit-
wissen. Ervaringen blijven bij je en soms 
kun je niet begrijpen hoe je hier mee om 
moet gaan. Zelfs als de details vervagen 
blijven ze toch aanwezig in het 
onderbewuste.
Je kunt het verleden niet vergeten. Durf 
terug te kijken om jezelf een mooie toe-
komst te geven.
(*De Nieuwe Kans is een ‘verandertraject’ 
waarin multiprobleem jongvolwassenen 
mannen (18-27) jaar met hun complexe proble-
men worden ondersteund.)
De foto van de cover bevat een QR-code, door 
het scannen van deze code op
14 oktober 2021 om 09:45 uur is de livestream 
van de presentatie te bekijken.)

Ongeveer de helft van 
de jongemannen bleek 
een licht verstandelijke 

beperking te hebben

Het verleden is  
als een droom

Laura van Duin: ‘Het zit altijd veel dieper en 
je kunt pas echt aan de slag als je daar bent 

aangekomen.’
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Van de redactie 

Den Haag - De beslissing van de Hoge Raad in 
de zogenoemde Pettense camping-moordzaak 
kan gevolgen hebben voor andere zaken waarin 
iemand alleen op basis van een bekentenis is 
veroordeeld. Dat zegt Diederik Aben, advocaat-
generaal bij de Hoge Raad. In deze strafzaak 
werd de Duitser Frank Vick in 1995 veroordeeld 
voor de moord op zijn schoonvader. Hij bekende 
in 1994 hem te hebben doodgestoken tijdens 
een vakantie in Petten, maar trok die bekente-
nis al snel weer in en zegt sindsdien onschuldig 
te zijn. Vick zegt dat hij tijdens de politieverho-
ren onder druk is gezet. 

Zijn advocaten dienden in vorig jaar een 
herzieningsverzoek in en hebben daarin een 
novum aangedragen: het rapport van de 
rechtspsycholoog over de geloofwaardig-
heid van de bekennende verklaringen van 
de veroordeelde en een nieuwe getuigenver-
klaring. Op 21 januari dit jaar adviseerde 
advocaat-generaal (AG) Aben dat het herzie-
ningsverzoek moet worden toegewezen. Op 
grond van het rapport van de rechtspsycho-
loog is er volgens de AG voldoende ernstige 
twijfel over de juistheid van de 

veroordeling. Volgens hem is er sprake van 
nieuwe aanwijzingen. Drie maanden later, 
op 20 april besliste de Hoge Raad dat de zaak 
moet worden overgedaan. De zaak is terug-
verwezen naar het hof Den Haag.
De advocaat-generaal verdiepte zich in deze 
strafzaak in de politieverhoren en consta-
teert dat de politie Vick informatie heeft 
aangereikt, waardoor hij bekende. Maar Vick 

betwijfelde tijdens de verhoren ook of hij 
wel echt de dader was. ‘Gaandeweg is het 
voor hem duidelijk dat hij het gedaan moet 
hebben. Het zorgwekkende is dat je een 

aantal kenmerken ziet waarvan we nu beter 
weten dan vijfentwintig jaar geleden dat dit 
kenmerken zijn die je ziet bij valse bekente-
nissen,’ aldus Aben. Hij benadrukt dat als 
een verdachte zelf toegeeft iemand om het 
leven te hebben gebracht, dit niet betekent 
dat het ook zo is. ‘Ik zou van mezelf denken 
dat ik nooit iets zou bekennen wat ik niet 
heb gedaan. Daarom geloven wij ook vaak 
iemand die iets bekent. Maar de praktijk 
wijst nou eenmaal uit dat het toch gebeurt. 
Dat mensen onder bepaalde omstandighe-
den in staat zijn om iets te bekennen, als je 
de druk maar voldoende opvoert.’

Gevaarlijk
Het arrest van de Hoge Raad is volgens Aben 
opnieuw een waarschuwing dat het gevaar-
lijk is iemand alleen op basis van een beken-
nende verklaring te veroordelen. Daarnaast 
is het volgens hem van belang om de 
betrouwbaarheid van die bekentenis te 
laten onderzoeken, eventueel door deskun-
digen zoals een rechtspsycholoog. Zo’n 
onderzoek door een rechtspsycholoog kan 
volgens hem een novum opleveren, en dat is 
nieuw, zo stelt hij. ‘Bij mijn weten is het niet 
eerder voorgekomen dat een rapport van 

een rechtspsycholoog als novum is aangeno-
men. Het is wel eerder aangeboden, maar 
dit heeft niet geleid tot nova.’ De uitspraak 
in deze strafzaak kan betekenen dat er ook 
in andere zaken waar valse bekentenissen 
zijn afgelegd nieuwe mogelijkheden zijn. 

Daarbij wil hij geen valse hoop geven. ‘Het 
enkel wapperen met een rechtspsychologi-
sche rapportage hoeft niet genoeg te zijn. 
Maar het kan wel.’

(Bron: www.mr-online)

Rapport van een rechtspsycholoog niet eerder aangenomen als novum 

Pettense campingmoord-uitspraak  
kan gevolgen hebben  

voor andere veroordelingen

 In 1994 zou een Duitser zijn schoonvader hebben vermoord op deze camping in Petten. (Foto: Google streetview)

Hij benadrukt dat als een 
verdachte zelf toegeeft 
iemand om het leven te 

hebben gebracht, dit niet 
betekent dat het ook zo is

 ‘Het enkel wapperen met 
een rechtspsychologische 

rapportage hoeft 
niet genoeg te zijn.
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‘Herkenningen’ worden niet altijd even kritisch beoordeeld en getoetst tijdens een strafproces

Hoe betrouwbaar is de herkenning door  
een opsporingsambtenaar?

Mandy Ortner 

Maastricht - Met grote regelmaat worden herkenningen door een opsporingsambtenaar als bewijsmiddel ingebracht in een strafzaak. In een ambtsedig 
proces-verbaal staat dan opgenomen dat de opsporingsambtenaar de verdachte voor honderd procent herkend op bijvoorbeeld de camerabeelden. De 

herkenning wordt vervolgens vaak weinig specifiek onderbouwd. Vaak is de herkenning gebaseerd op algemeenheden, zoals herkend aan postuur, uiterlijk 
of haardracht. Algemeen, omdat iedereen een postuur, uiterlijk en haardracht heeft. Omdat opsporingsambtenaren op ambtseed verklaren, zal de rechtbank 

niet snel aannemen dat de opsporingsambtenaar liegt. Maar vergissen is menselijk. Dit brengt ons bij de vraag: In hoeverre zijn dergelijke herkenningen 
betrouwbaar en bruikbaar als bewijs? 

Bij het beoordelen van de betrouwbaarheid 
van een herkenning door een opsporings-
ambtenaar dient allereerst een onder-
scheid te worden gemaakt in het type 
herkenning. 
Het eerste type herkenningen betreft de 
situatie dat de opsporingsambtenaar de 

verdachte goed kent van eerdere ontmoetingen. Om de 
betrouwbaarheid van dergelijke herkenningen te beoor-
delen is een aantal factoren van belang, zoals de intensi-
teit en frequentie van eerdere ontmoetingen, hoe recent 
het laatste contact is geweest en de wijze waarop de her-
kenning tot stand is gekomen. 
Herkenningen van het eerste type worden eerder 
betrouwbaar geacht. Wie iemand goed kent, heeft immers 
soms maar weinig informatie nodig om iemand te her-
kennen. Dat niet altijd tot in detail kan worden verklaard 
waar iemand dan aan wordt herkend, komt ook omdat 
herkennen een zogenaamd holistisch proces is. Dit houdt 
in dat gezichten veelal worden herkend aan het gehele 
gelaat of lichaam dan wel de manier van bewegen en niet 
aan één specifiek kenmerk. 

Kwaliteit van het beeld
Het tweede type herkenningen betreft het herkennen van 
personen die de opsporingsambtenaar niet eerder heeft 
gezien. Het gaat dan bijvoorbeeld om het herkennen van 
verdachte tijdens het verhoor, terwijl van tevoren de 
camerabeelden zijn bekeken of een herkenning door de 
verdachte te vergelijken met de persoon op de beelden. Bij 
dit soort herkenningen speelt de kwaliteit van de beelden, 
of de beelden bewegend of stills zijn en de voorkennis een 
grote rol. Hierbij dient voor de betrouwbaarheid van de 
herkenning te worden achterhaald of de herkenning op 
de juiste wijze tot stand is gekomen of dat deze door 
externe factoren is beïnvloed. Bijvoorbeeld omdat er om 
andere redenen een vermoeden bestond dat de verdachte 
op de beelden te zien zou kunnen zijn. 
Een herkenning is dus niet zomaar bruikbaar voor het 
bewijs, maar hier is wel een actieve rol voor de verdedi-
ging weggelegd. Zo is het belangrijk om te weten waarom 
en waaraan een verbalisant een verdachte meent te 
kunnen herkennen. De redenen daarvan worden lang niet 
altijd in het proces-verbaal van herkenning opgenomen. 

Ander licht
Helaas worden ‘herkenningen’ niet altijd even kritisch 
beoordeeld en getoetst tijdens een strafproces. Zolang de 
rechter geen reden ziet om aan de betrouwbaarheid van 
de herkenning te twijfelen, wordt deze voor het bewijs 
gebruikt. Ook als verder geen onderzoek wordt gedaan 
naar de factoren die niet in het proces-verbaal zijn opge-
nomen, maar wel doorslaggevend zijn voor de betrouw-
baarheid van de herkenning. Zo kan een verbalisant wel 
zeggen dat hij iemand herkend, maar wanneer heeft hij 
de persoon voor het laatst gezien? En hoelang duurde dat 
contact? Deze informatie is essentieel en kan een heel 
ander licht op de zaak werpen. Bewust of onbewust willen 
opsporingsambtenaren vaak ook een persoon herkennen. 
Een zaak dient immers te worden opgelost. 
Volgens rechtspraak van de Hoge Raad dient de vraag of 
een herkenning door een opsporingsambtenaar wel of 
niet voor het bewijs mag worden gebruikt, te worden 
beantwoord door de rechtbank of het gerechtshof. 
Oftewel de feitenrechters. Zij gaan over de selectie en 
waardering van het bewijs. Niet de Hoge Raad. Wanneer 
het dossier herkenningen door opsporingsambtenaren 
bevat, dient de verdediging te overwegen om de desbetref-
fende opsporingsambtenaren als getuige op te roepen. 
Tijdens een getuigenverhoor kunnen dan nadere vragen 
worden gesteld over de omstandigheden waarop de her-
kenning zou berusten. Op die manier kan de verdediging 
de betrouwbaarheid van de herkenning toetsen en zo 

mogelijk uiteindelijk de rechter vragen de beweerdelijke 
herkenning uit te sluiten voor het bewijs.
Het voorgaande lijkt misschien logisch. Toch blijken recht-
banken en gerechtshoven vaak nog te gemakkelijk een 
beweerdelijke herkenning van een opsporingsambtenaar 
over te nemen. Sterker nog, het gerechtshof Amsterdam 
presteerde het een verzoek tot het horen van een verbali-
sant af te wijzen omdat ‘het Hof geen reden heeft om te twij-
felen aan de juistheid van de door hen opgemaakte processen-
verbaal van herkenning van verdachte.’ Deze uitspraak is 
deze zomer door de Hoge Raad vernietigd omdat de verde-
diging wel degelijk de mogelijkheid moet worden 
geboden om de betrouwbaarheid van de herkenning te 
toetsten wanneer de juistheid van de herkenning wordt 
betwist. Het verdedigingsbelang mag in dat geval worden 

verondersteld. Een herkenning mag dus niet meer klakke-
loos worden aangenomen, maar de verdediging zal wel 
tijdig om het horen van de verbalisant moeten vragen. Zo 
wordt in ieder geval bereikt dat de herkenning kritisch 
wordt beoordeeld. Vervolgens is de verdediging aan de 
beurt de rechter ervan te overtuigen dat de herkenningen 
onbetrouwbaar zijn en bewijsuitsluiting dient te volgen. 
(Mandy Ortner is advocaat bij Penn Advocaten in Maastrticht)

‘Een herkenning niet meer klakkeloos aannemen.’

Bewust of onbewust willen 
opsporingsambtenaren vaak ook 

een persoon herkennen 
Zo kan een verbalisant wel zeggen 

dat hij iemand herkend, maar 
wanneer heeft hij de persoon 

voor het laatst gezien?
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Minister: ‘Intimideren en verspreiden is meer dan schofterig’

Strafrechtelijke aanpak intimida-
tie door delen persoonsgegevens 
Den Haag - Het delen van privégegevens om iemand te intimideren moet strafrechtelijk kunnen 
worden aangepakt. Doxing, waaronder het verspreiden van identificerende persoonsgegevens 
om iemand angst aan te jagen, heeft mede door de opkomst van internet en social media een 
vlucht genomen. Daarom heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel 
in consultatie gebracht om deze vorm van intimidatie strafrechtelijk aan te kunnen pakken. 

Het rond- en doorsturen van per-
soonsgegevens met als doel vrees 
aan te jagen, ernstige overlast te 
veroorzaken of iemand te hinde-
ren in de uitoefening van zijn 
beroep, raakt in toenemende mate 
hulpverleners, opiniemakers, 
wetenschappers, journalisten en 
politici. Het gaat niet alleen om 
bekende mensen, maar ook om 
burgers, politieagenten en mede-
werkers van gemeenten die in hun 
dagelijks werk veel direct contact 
hebben met publiek. De Tweede 
Kamer en de politie hebben hier-
over ook hun zorgen geuit en aan-
gedrongen op een strafrechtelijke 
aanpak van doxing.
‘Het grote gemak waarmee sommi-
gen denken te kunnen intimideren 
door privégegevens over anderen 
te verspreiden is meer dan schofte-
rig. Het gaat over de grens van het 
toelaatbare als mensen in hun 
leven worden belemmerd, onze 
agenten worden gehinderd in hun 
werk en wetenschappers niet meer 
vrij uit kunnen spreken. Hele 
gezinnen voelen zich vaak niet 

meer veilig thuis, mensen durven 
niet meer onbevangen naar buiten 
te treden en zichzelf te zijn. Ook 
collega’s worden erdoor geraakt. 
Dit gaat echt een grens over en dat 
moeten we duidelijker in de wet 
vastleggen,’ aldus minister 
Grapperhaus.

Journalisten en klokkenluiders
Veel intimiderende gedragingen, 
zoals bedreigingen en stalking, 
zijn al strafbaar. Maar doxing is in 
de praktijk vaak niet strafrechtelijk 
aan te pakken. Bijvoorbeeld omdat 
er geen sprake is van een bedrei-
ging met een ernstig misdrijf of 
van een stelselmatige inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkene. Met het wetsvoorstel 
dat minister Grapperhaus in con-
sultatie brengt, wordt de lat voor 
strafrechtelijke aansprakelijkheid 
lager gelegd.
 Er komt een maximale gevange-
nisstraf te staan van één jaar op het 
verschaffen, verspreiden of anders-
zins ter beschikking stellen van 
identificerende persoonsgegevens 

van een ander of een derde met het 
oogmerk om die ander vrees aan te 
(laten) jagen, ernstige overlast aan 
te (laten) doen of ernstig te (laten) 
hinderen in de uitoefening van 
zijn ambt of beroep. Journalisten 
en klokkenluiders, die nieuwsfei-
ten en misstanden openbaar 
maken, zijn niet strafbaar als de 
bekendmaking van gegevens 
noodzakelijk is in het algemeen 
belang. De bedoeling is immers 

dan niet om anderen te 
intimideren. 
De verwachting is dat het wets-
voorstel van minister Grapperhaus 
niet alleen de politie en het 
Openbaar Ministerie een steviger 
basis zal geven om op te treden 
tegen doxing. Het zorgt er ook voor 
dat mensen eenvoudiger zelf een 
beroep kunnen doen 

op internetproviders of online-
platformen om onrechtmatige 
content verwijderd te krijgen. 
Tevens kan de nieuwe strafrechte-
lijke norm slachtoffers behulp-
zaam zijn in civiele procedures 
waarin schadevergoeding of het 
offline halen van de onrechtmatige 
content wordt geëist.

Minister Grapperhaus vindt doxing meer dan schofterig (Foto: Paul Grijpma)

Hele gezinnen 
voelen zich vaak niet 

meer veilig thuis

Een advocaat helpt
Van de redactie

Amsterdam - Maar een klein deel van de ver-
dachten maakt gebruik van een advocaat 
tijdens een politieverhoor: 36 procent. Zo’n 
23 procent spreekt de advocaat voorafgaand 
aan het verhoor en 41 procent maakt geen 
gebruik van een advocaat in of rondom een 
politieverhoor. Het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) heeft daar onderzoek naar gedaan 
door processen-verbaal van de politie te ana-
lyseren en advocaten te bevragen. Sinds 

maart 2016 hebben verdachten van een 
strafbaar feit recht op een advocaat tijdens 
het politieverhoor. Het WODC heeft naar de 
werkprocessen gekeken en is van mening 
dat deze goed verlopen. Haaks op die con-
clusies staan de knelpunten. Die hebben te 
maken met de praktische afstemming 
tussen de advocaat en de politie. Ook te 
lezen als: de politie kan niet wachten en de 
advocaat is nog niet beschikbaar. Advocaten 
vinden – leert het WODC ons – dat het 

ingevoerde recht van meerwaarde is. Het 
voorkomt dat de verklaring van de ver-
dachte incompleet in het proces-verbaal 
wordt opgenomen wat geen ongewoon 
verschijnsel is. Via de advocaat is er enige 
sturing op de druk die op de verdachte 
wordt uitgeoefend. Bovendien vergroot 
het de dossierkennis. Het helpt in het 
opbouwen van een band tussen de ver-
dachte en de advocaat. Er is nog een 
wereld te winnen.
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Den Haag - ‘Tientallen jaren toe-

passing der celstraf hebben ons 

wijs gemaakt. Ze hebben ons ge-

leerd dat de nobele, van optimisme 

doortrokken verwachtingen onzer 

voorvaderen niet zijn vervuld en 

dat de celstraf allerminst geschikt 

is om de gevangene zedelijk te 

verbeteren en moreel te verheffen’. 

Dat schreef de ‘Commissie voor de 

verdere uitbouw van het gevange-

niswezen’ in 1947 in een rapport 

aan de minister van Justitie.

Mooie taal, maar in dat jaar 1947 stam-

den vrijwel alle huizen van bewaring en 

strafgevangenissen in Nederland nog uit 

de tijd dat juist alle heil werd verwacht 

van eenzame opsluiting. In alle steden 

met een rechtbank stonden indrukwek-

kende celgebouwen, aanvankelijk 

allemaal huizen van bewaring, waarvan 

die in Breda, Arnhem en Haarlem het 

meeste opvielen. Nu ook die drie wereld-

wijd unieke koepelgevangenissen geen 

gedetineerden meer herbergen, is er een 

tijdperk afgesloten dat in 1847 begon met 

de bouw van de eerste cellulaire vleu-

gelgevangenis, aan het Kleine Gartman-

plantsoen (bij de Weteringschans) in Am-

sterdam. Vleugelgevangenissen kwamen 

er aan het einde van de negentiende eeuw 

ook in steden als Den Bosch (Leuvense-

poort), Utrecht (Wolvenplein), Rotterdam 

(Noordsingel), Groningen (later Mes-

dagkliniek), Den Haag (Casuariestraat)  

en Leeuwarden (Blokhuispoort). De wet 

van 1851 waarmee het cellulaire stelsel 

werd bekrachtigd, bepaalde overigens 

dat de eenzame opsluiting slechts kon 

worden opgelegd in de gevallen waarin 

de rechter een gevangenisstraf van één 

jaar of minder uitsprak, en in geen geval 

voor langer dan de helft van de duur der 

gevangenisstraf. Geleidelijk aan werden 

de wettelijke mogelijkheden tot cellulaire 

opsluiting verder uitgebreid en parallel 

hiermee werden er steeds meer cellulaire 

gevangenissen in de rechtbanksteden 

gebouwd. 

Eenzame celstraf                                                                                                     
Na de bezettingsjaren, toen de Duitsers 

dankbaar gebruik maakten van ons cellu-

laire gevangenissen, gebeurde het tegen-

overgestelde. De eenzame celstraf werd 

steeds meer vervangen door of gecombi-

neerd met een gemeenschapsregime. Ook 

in de koepelgevangenissen die naar een 

in 1792 gepubliceerd idee van de Engelse 
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waren dat alle cellen vanuit één centraal 

punt konden worden geobserveerd. In 

feite was Benthams systeem erop gericht 

om veel mensen tegelijk in het oog te 

houden, maar die zaten in het cellulaire 

systeem juist achter de deuren. De door 

Johan Metzelaar ontworpen koepelge-

vangenissen in Breda en Arnhem zijn  

voorzien van middeleeuws aandoende 

poortgebouwen met imposante torens. 

Die ontbreken bij de door zijn zoon 

Willem Metzelaar ontworpen koepelge-

vangenis in Haarlem. De drie koepels 

werden trouwens honderd jaar later, in 

de periode van het cellentekort, nog on-

misbaar geacht en zelfs gerenoveerd. Het 

zijn nu rijksmonumenten en die mogen 

niet worden gesloopt. Het is trouwens 

zeer de vraag of er, buiten opvang asiel-

zoekers, alternatieve bestemmingen voor 

de koepels gevonden kunnen worden. 

Want eigenlijk zijn ze maar voor één doel 

geschikt:  mensen opsluiten. 

Te koop                                                                                                                   

‘Arnhem’ en ‘Haarlem’ en ook Breda 

zijn te koop, maar voorlopig nog niet. 

De koepel in Breda (ooit verblijfplaats 

van Duitse oorlogsmisdadigers) biedt 

nog huisvesting aan asielzoekers. En dat 

gaan ook ‘Arnhem’ en ‘Haarlem’ doen 

voor  350 tot 400 asielzoekers, zij het 

met de nodige tegenzin en bij gebrek 

aan beter, want de cellen zijn daarvoor 

zeker niet geschikt.Ook de oudste 

vleugelgevangenissen staan inmiddels 

leeg, kregen een andere bestemming of 

zijn afgebroken. Het Huis van Bewa-

ring  ‘Weteringschans’ in Amsterdam 

ging al in 1979 tegen de vlakte, nadat de 

Bijlmerbajes in gebruik was genomen. 

De in 1856 gebouwde gevangenis aan 

het Wolvenplein in Utrecht bleef nog tot 

2014 in gebruik. Het huis van bewaring 

in Den Bosch staat, net als het Paleis van 

Justitie, als rijksmonument leeg sinds 

2008. De voormalige strafgevangenis in 

Groningen (later Mesdagkliniek), die ook 

werd ontworpen door Johan Metzelaar 

(compleet met toegangspoort en torens), 

is eveneens een rijksmonument. Dat geldt 

ook voor de oude celgebouwen in Utrecht 

en Leeuwarden. De voormalige gevange-

nissen (en rijksmonumenten) in Hoorn en 

Almelo kregen een horecabestemming. 

Afschrikwekkende symbolen                                                                                
In zijn veelgelezen boekje ’Achter slot en 

grendel’ schreef de Utrechtse strafrechts-

geleerde prof. dr. R. Rijksen in 1968: 

‘De meeste gevangenissen liggen als 

een gesloten, massief blok in het drukke 

gedoe van de stad. Zij lijken een symbool 

van de gevangenisstraf, onaantastbaar, 

onveranderlijk’. Dat beeld is duidelijk 

veranderd. De oude gevangenissen en 

huizen van bewaring zijn inmiddels uit 

de binnensteden verdwenen. En zelfs de 

eerste naoorlogse nieuwbouw (Overmaze 

en Bijlmerbajes) is of wordt afgedankt. 

De nieuwere en nieuwste gevangenis-

sen en huizen van bewaring zijn (maar 

veel minder opzichtig) te vinden in de 

aloude rechtbanksteden Rotterdam, 

Arnhem, Leeuwarden, Almelo,  Zwolle, 

Zutphen, Dordrecht en Middelburg. Maar 

nu en straks ook in de buitenwijken van 

slaapsteden, forensenoorden en dorpen:  

Zoetermeer, Alphen aan de Rijn, Krimpen 

aan de IJssel,  Almere, Lelystad, Zaans-

tad, Zwaag, Heerhugowaard, Nieuwegein, 

Vught, Sittard, Grave, Evertsoord, Horst 

aan de Maas en (sinds jaar en dag) Veen-

huizen. Die gebouwen ogen niet meer als 

afschrikwekkende symbolen van misdaad 

en straf. Maar of de gedetineerden zich 

daarin prettiger voelen dan vroeger in de 

historische stadsbajesen is zeer de vraag.                                                           

Hans Smits is oud-verslaggever van 

Vrij Nederland en Het Parool.
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misdaad en straf

KOEPELS VOOR ASIELZOEKERS

Hans Smits

Koepelgevangenis Haarlem. Koepelgevangenis Breda.

Koepelgevangenis Arnhem

Adverteren in deBonjo 
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Wiene van Hattum

Den Haag - Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft onlangs duidelijk ge-
maakt dat hij – als het gaat om levenslanggestraften – de huidige taakverdeling 
in de Gratiewet tussen de rechter en de minister onwenselijk acht, omdat de 
rechter daarin een bijna doorslaggevende stem heeft. Hij zei hierover: ‘Ik loop 
ertegen aan – dat bleek wel heel duidelijk in de zaak-Y. – dat de Gratiewet aan 
de ene kant discretionaire ruimte geeft, maar dat daar in het samenspel tussen 
mij en de rechter uiteindelijk niet zo veel meer van over is. Als dat het geval is, 
dan is de vraag wie nou eigenlijk nog de beslissing neemt. Is dat de minister, of 
is dat de rechter? Is het misschien sowieso niet beter om dat bij een rechter neer 
te leggen? Dat is ook degene die aanvankelijk de straf heeft opgelegd.’

Dat zei de demissionaire 
minister tijdens een 
gesprek met de vaste 
Commissie van Justitie en 
Veiligheid over zijn schrif-
telijke reacties op de zeer 
kritische brief van de 

Nationale ombudsman over gratieverlening 

aan de levenslang gestrafte Y en het bericht 
in de media dat de leden van het 
Adviescollege Levenslanggestraften (ACL) 
zouden dreigen op te stappen.
De minister opperde twee oplossingen: wij-
ziging van de Gratiewet of een regeling van 
voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) voor 
levenslanggestraften, waarbij hij zei te 
neigen naar die tweede oplossing. Over deze 
tweede optie (een v.i.-regeling) zei de minis-
ter dat hij momenteel de regelingen in 
andere landen bekijkt. Hij schetste daarbij 
het volgende vergezicht: ‘Dan heeft iemand 

dus wel levenslang, maar hoeft hij niet 
levenslang in de gevangenis te zitten, maar 
kan hij zijn straf naar verloop van tijd onder 
toezicht buiten de muren uitzitten.’ De 
minister zegde toe aan het einde van dit 
kalenderjaar met de contouren voor een 
wetsvoorstel te komen.

Foutloosheid
Een tussenoplossing, aangedragen door 
Tweede Kamerlid Barbara Kathmann (PvdA), 
om de gratiebeslissing alvast bij het 
Adviescollege Levenslanggestraften te 
leggen, wees de minister als strijdig met de 
wet van de hand. Hij gaf daarbij bovendien 
aan niet de kans te willen lopen door de 
Kamer ter verantwoording te worden geroe-
pen als het mis zou gaan, waarop Kathmann 
opmerkte dat ‘op heel veel terreinen fout-
loosheid gewoon niet bestaat’ en daarvoor 
misschien eerlijk uitgekomen zou moeten 
worden. Forum Levenslang juicht toe dat de 
minister momenteel nadenkt over een rege-
ling die het vereiste ‘prospect of release’ bij de 
rechter legt. Daar hoort die beslissing ook te 
liggen, nu het de rechter is geweest die de 
straf-zonder-einde heeft opgelegd. Dit argu-
ment gebruikt de minister nu ook. Het argu-
ment dat in levenslang-zaken de rechter een 
te zwaarwegende stem heeft, klopt echter 
niet, zegt het Forum. Niet alleen in geval van 
een levenslange gevangenisstraf is de stem 
van de adviserende rechter zowat bindend; 
dat geldt in alle gratieprocedures. Met name 
bij lange gevangenisstraffen wil de minister 
het advies van de rechter wel eens naast zich 
neerleggen. In die zaken is hij echter net 

zoveel gebonden aan het advies van de 
rechter als in geval van levenslang. Wil hij in 
die verhouding verandering brengen dan 
zal hij de Gratiewet moeten wijzigen.

‘Buiten de muren uitzitten’ 
Naast een eventuele v.i.-regeling als herbe-

oordelingsprocedure blijft gratie overigens 
een rechtsmiddel dat ook in geval van een 
levenslange gevangenisstraf moet kunnen 
worden aangewend. Aandacht verdient nog 

dat, wat de beoogde v.i.-regeling betreft, het 
erop lijkt dat de minister niet een v.i.-rege-
ling op het oog heeft die aansluit bij de 
huidige v.i.-regeling voor tijdelijke straffen. 
Zo spreekt hij over het ‘buiten de muren uit-
zitten’ van de levenslange straf. Dat lijkt op 
een life licence, zoals het Verenigd 
Koninkrijk kent. Dat is toezicht voor de rest 
van het leven en dus heel iets anders dan het 
Forum Levenslang wil. Hoe het plan van de 
demissionair minister eruit gaat zien zal 
voor het einde van dit jaar wellicht duidelij-
ker zijn. Wat betreft het voorstel van 
Kamerlid Kathmann (PvdA) om het 
Adviescollege gratiebevoegdheid te geven: 
dat is inderdaad niet uitvoerbaar. De gratie-
beslissing ligt volgens de Gratiewet uitslui-
tend bij de Kroon. Dat neemt echter niet 
weg dat het idee van Kathmann wel degelijk 
hout snijdt: de adviezen van het 
Adviescollege omtrent re-integratie zouden 
bindend kunnen worden gemaakt. 
Daartegen verzet de wet zich niet.

(Mr. dr. Wiene F. van Hattum is voorzitter Forum 
humane tenuitvoerlegging levenslange 
gevangenisstraf.)

Nationaal ombudsman Reinier van Zutphen stuurde kritische brief  
(Foto: nationaleombudsman.nl)

Minister ‘neigt’ naar een gerechtelijke herbeoordelingsprocedure

Minister Dekker is er nog niet uit: 
beslist hij of de rechter?

‘Is het misschien sowieso 
niet beter om dat bij een 
rechter neer te leggen?’

Het argument dat in 
levenslang-zaken de rechter 
een te zwaarwegende stem 

heeft, klopt echter niet
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Herfst 

Even ontstressen
Rouven

Zachtjes waait de wind door de kale bomen. 
De laatste bladeren dwarrelen omlaag en bedekken de velden met mooie herfstkleuren.

Het park is gevuld met dagjesmensen die een kleurtje willen opdoen met het najaarszonnetje. 
Lachende kinderen van verschillende pluimage bezetten de speeltuin. 
Ouders met thermoskannen genieten van hun zelf meegenomen koffie. 
Hier en daar een hardloper en wat sportievelingen die rek en strekoefeningen doen op het grasveld.

Ik zit alleen op een bankje wachtend op iemand die naast mij komt zitten om een praatje mee te 
maken. Mijn zakje brood dat ik heb meegenomen voer ik op aan de kraaien die zich om mij heen hebben verzameld. 
De brutaalste noem ik Gerrit. 
Hij komt zelfs naast mij op het bankje zitten. 
Ik praat tegen hem en het lijkt wel of hij me begrijpt als ik zie hoe hij bij ieder woord dat ik zeg zijn kop draait.  
Het doet mijn humeur in positieve zin veranderen.

Een jongedame met een mooie herdershond komt mijn kant opgelopen.  
De hond benadert mij om aangehaald te worden. 
De jongedame neemt plaats naast mij. Eindelijk! Ik heb een praatje. 
Het is mijn manier om contact te maken en zo mijn eenzaamheid invulling te geven. 
Ik vraag of zij een trekje van mijn zojuist gedraaide jointje wil maar daar heeft ze geen behoefte aan. 
De hond vraagt aandacht en die krijgt hij gewoon van mij.  
Met een stok probeer ik hem te vermoeien maar hij is niet te stoppen. 
Ik ben gek op honden en heb die ook altijd gehad. 
Om mijn eenzaamheid op te heffen denk ik eraan nog eens een hond te nemen.

Wanneer de dame met hond wegloopt, geef ik de hond nog een knuffel als afscheid.

Het begint al te schemeren, ik denk dat ik ook maar huiswaarts ga. 
Ik heb mij even niet alleen gevoeld met al die prachtige verschillende mensen in het park. 
Ik trek mij terug om eenzaam de avond invulling te gaan geven.

Een statistiek 

Aantal levenslanggestraften in Nederland  
per 1 september 2021

42 9 5
3 2
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Bron: Forum Levenslang
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Jet Hiemstra 

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 laatst-
genoemde mijn aandacht, de term ‘cri-
mineel’. 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. Dat 
geldt evengoed buiten een academische 
context, maar toch wordt de term in 
onze hedendaagse maatschappij veel-
vuldig gebruikt. Is de term ‘misdadiger’ 
dan beter? Of ‘veroordeelde’? Of ‘delin-
quent’? Is ‘mens’ misschien ook een 
optie? 

What’s in a name? 
Welke mogelijke invloed heeft een term 
als ‘crimineel’ op hen naar wie de spre-
kers refereren? De term is een soort-
naam. Net zoals ‘delinquent’ en ‘mens’, 
bijvoorbeeld. Maar om de invloed van 
een soortnaam te kunnen begrijpen, is 
het van belang om dezelfde vraag te 
stellen bij 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 refere-
ren. Ik bedoel de persoonsnaam en de 
eigennaam. Kort gezegd: jouw naam. In 
het boek ‘Dus ik ben’ behandelen Rob 

Wijnberg en Stine Jensen de vraag: ‘Hoe 
vormend zijn namen voor de identiteit?’ 
Hebben namen invloed op je levensloop?’ 
Het antwoord is bevestigend. Namen 
schetsen een bepaalde verwachting, zo 
stellen Wijnberg en Jensen, al voordat 
we de persoon erachter kennen. De 
naam Obama, bijvoorbeeld. Op het NOS-
journaal 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 levensloop.
Namen maken wezenlijk deel uit van 
wie we zijn. Ze zijn bovendien niet enkel 
een weergave van de realiteit, maar 
vormen ook de realiteit, zo wordt bena-
drukt door poststructuralistische filo-
sofen. Hoe wij mensen noemen is cruci-
aal voor hoe wij hen zien en hoe wij hen 
begrijpen. Dit betekent dat wie een 
naam geeft, macht heeft over de desbe-
treffende persoon. En dit principe blijft 
niet beperkt tot persoonsnamen en 
eigennamen. Ook in het toekennen van 
soortnamen ligt macht besloten. 

Van Flappie naar Wappie 
Eén specifieke soortnaam die de afgelo-
pen anderhalf jaar veel is gebruikt, 
betreft ‘viruswappie’. Tijdens de coron-
acrisis is er veel verdeeldheid ontstaan. 
Verdeeldheid tussen hen die corona als 
een gevaar zien en de regels van de over-
heid opvolgen, en zij die een kritische 
houding innemen ten opzichte van het 
coronabeleid of wellicht een stap verder 
gaan en in complottheorieën geloven. 
Maar dan gaat de eerste groep de laatst-
genoemde ‘viruswappies’ noemen. Youp 
van ’t Hek past speciaal zijn bekende 
kerstnummer aan van Flappie naar 
Wappie. En de term eindigde op de derde 
plaats in de verkiezing tot het woord van 
het jaar. Welke invloed heeft deze soort-
naam gehad op zij naar wie de sprekers 
met deze term refereren? Welke invloed 
heeft deze soortnaam gehad op de maat-
schappij als geheel? Een dergelijke term 
benadrukt het feit dat mensen het niet 
met elkaar eens zijn. Het gevolg bleek 
dan ook allesbehalve minder verdeeld-
heid te zijn. Socioloog Jaron Harambam 
schreef een boek over aanhangers van 
complottheorieën en werd onlangs 

geïnterviewd voor de NRC-Handelsblad. 
‘Neem deze mensen serieus en probeer te 
begrijpen waar deze ideeën vandaan 
komen,’ aldus Harambam. ‘Het komt neer 

op deze mensen insluiten, in plaats van 
uitsluiten.’ En de term ‘viruswappie’ sluit 
dus uit. Hieruit blijkt: wie een soort-
naam geeft, heeft macht. 

Een etiket
De achternamen van Romeo en Julia 
hadden een desastreuze invloed op hun 
levens. De naam ‘viruswappie’ heeft 
geenszins bijgedragen aan het verbin-
den van twee tegenover elkaar staande 
groepen. Maar welke mogelijke invloed 
heeft de term ‘crimineel’ op hen naar 
wie de sprekers refereren? Volgens John 
Braithwaite en andere aanhangers van 
de etiketteringstheorie kan het gevolg 
juist crimineel gedrag zijn. Dit kunnen 
we beschouwen als volgt. Een term is 
een etiket dat de persoon naar wie geref-
ereerd wordt, opgeplakt krijgt. En 

doordat een persoon dit etiket opge-
plakt krijgt, gaat hij zich er mogelijk 
naar gedragen. Omdat hij zichzelf als de 
term in kwestie gaat beschouwen. Hoe 
vaker de term gebruikt wordt, hoe 
groter de invloed zal zijn, zeker bij de 
zwaar geladen soortnaam ‘crimineel’. 
Gedetineerden, die zich achter de tralies 
bevinden en dus crimineel gedrag 
hebben vertoond, krijgen dit etiket 
opgeplakt. Met als gevolg dat zij zichzelf 
des te meer gaan zien als precies dat: een 
crimineel. Toegegeven, de etiketterings-
theorie behandelt slechts één van vele 
mogelijke oorzaken voor crimineel 
gedrag, maar ze toont hoe machtig ons 
taalgebruik kan zijn.  Zoals de 
achternamen van Romeo en Julia, die 
niet alleen hun realiteit omschreven, 
maar hun realiteit vormden. Zoals 
‘viruswappie’ niet alleen verdeeldheid 
omschrijft, maar verdere verdeeldheid 
vormt. Zo kan ook de soortnaam 
‘crimineel’ vormend zijn. Dan rest er nog 
een belangrijke vraag: willen wij als 
maatschappij dat zij naar wie we 
refereren zichzelf als ‘crimineel’ gaan 
zien, dat zij zichzelf als deze term gaan 
beschouwen? Een gedetineerde is niet 
simpelweg iemand die crimineel gedrag 
heeft begaan. Zijn identiteit is zoveel 
meer dan de soortnaam ‘crimineel’. 
Daarom is het van belang dat eenieder 
voorzichtig met het gebruik van 
dergelijke termen omgaat. Voor deze 
keer pas ik dan ook de tekst van 
Supertramp aan: ‘Watch what you say, or 
you’ll be calling them a criminal.’ ( Jet 
Hiemstra is maatschappelijk filosoof en 
specialiseert zich in de forensische 
filosofie.)

De negatieve invloed van namen

Crimineel? Is de term ‘misdadiger’ dan beter? 
Of ‘veroordeelde’? Of ‘delinquent’? 
Is ‘mens’ misschien ook een optie? 

De achternamen van Romeo en Julia hadden een desastreuze invloed op hun levens. Toen ik zo’n twee jaar 
geleden aan mijn 
afstudeerproject 
werkte, werd ik 

erop gewezen dat 
ik die term beter 

niet kon gebruiken

Een gedetineerde 
is niet simpelweg 

iemand die crimineel 
gedrag heeft begaan

Jet Hiemstra is 
maatschappelijk 
filosoof en speci-
aliseert zich in de 

forensische filosofie 
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Met ‘onveroordeel-
den’ werden natuur-
lijk de voorlopig 
gehechten bedoeld. 
Die wettelijke bepa-
ling bevatte het 
beginsel van mini-

male beperkingen en was terug te voeren op 
de zogenoemde onschuldpresumptie. 
Volgens de Commissie-Van Hattum (die in 
1977 onderzoek deed naar HvB’s) vloeide er 
drie belangrijke opdrachten uit voort: 
namelijk dat de penitentiaire autoriteiten 
ervoor zorgen dat de gedetineerde wordt 
beveiligd, dat de zogenoemde detentie-
schade zoveel mogelijk wordt beperkt en 
dat een goede rechtsgang wordt bevorderd. 
In verband met dat laatste schreef de com-
missie dat ‘dienstverlening naar eigentijdse 
maatstaven mogelijk blijft’. 
Het beginsel van minimale beperkingen 
geldt inmiddels voor alle gedetineerden 
(artikel 2 Penitentiaire Beginselenwet). In de 
jaren 1990 stelde minister van Justitie 
Winnie Sorgdrager nog onomwonden dat 
het bevorderen van een goede rechtsgang 
voor onveroordeelden een belangrijke 
functie blijft van de HvB’s: ‘Een goede bereik-
baarheid van de inrichting en toegang tot 
de gedetineerde voor (…) rechtshulpverle-
ners (…) staat voorop.’ Dat betekent bijvoor-
beeld dat een advocaat zijn cliënt moet 
kunnen bezoeken. En de eerdergenoemde 
‘eigentijdse maatstaven’ suggereren ook dat 
de dienstverlening van de advocaat met 
haar tijd mee mag gaan. Daarbij denken we 
dan al gauw aan moderne wijzen van 

communiceren, zoals telefoneren en 
mailen/appen. Iedere gedetineerde weet 
echter dat het maar in zeer beperkte mate 
mogelijk is om met de raadsman te spreken, 
of dat nu face to face is of via de telefoon. 
Mailen of appen is al helemaal niet 
gebruikelijk. 

MyTelio
De vraag is natuurlijk of deze praktijk 
strookt met het beginsel van minimale 
beperkingen en met de taak van het HvB om 
de goede rechtsgang te bevorderen. Het 
staat immers als een paal boven water dat 
advocaten met hun cliënten moeten com-
municeren om de strafzaak voor te berei-
den. In dat verband willen we in dit stukje 
wat nader stilstaan bij het systeem MyTelio.
Sinds de invoering in 2018 is de app MyTelio 
in veel PI’s de enige manier waarop advoca-
ten zelf contact kunnen leggen met hun 
cliënt. Het idee was om op deze manier 
terugbelverzoeken (advocaat belt PI, PI moet 
vervolgens zorg dragen van het doorgeven 
van het terugbelverzoek aan de gedeti-
neerde) niet meer nodig te maken – alhoe-
wel het in sommige PI’s nog steeds mogelijk 
is om een terugbelverzoek te doen. 
Advocaten kunnen in de app (bijvoorbeeld 
op hun telefoon) een gesproken bericht ach-
terlaten voor hun cliënt. Dat bericht kan een 
terugbelverzoek zijn, maar kan ook een 
mededeling zijn over de voortgang van de 
zaak. Dat laatste doen advocaten niet vaak, 
omdat er signalen zijn (geweest) dat alle 
gesproken berichten op MyTelio worden 
opgenomen en dus kunnen worden 

teruggeluisterd. Lastig aan het systeem is 
dat gedetineerden alleen weten dat iemand 
een bericht voor ze heeft ingesproken als ze 
uit zichzelf hun account controleren op 
voicemailberichten. Ze krijgen bijvoorbeeld 
geen seintje dat ze een bericht hebben 
ontvangen.
Dat is problematisch met het oog op het 
(hierboven besproken) uitgangspunt dat 
gedetineerden en advocaten vrijelijk en 
gemakkelijk met elkaar moeten kunnen 
communiceren. Dat wordt moeilijk 
gemaakt als een advocaat afhankelijk is van 
de vraag of de gedetineerde uit zichzelf, 
zonder seintje, zijn MyTelio-account contro-
leert op berichten. Dat geldt niet alleen waar 
het gaat om de strafzaak zelf, maar ook bij 
bijvoorbeeld klachten over de behandeling 
in de PI of (bezwaar of beroep tegen) een 
eventuele overplaatsing. Ook bij zulke kwes-
ties verlenen advocaten vaak rechtsbijstand 
en is het noodzakelijk om snel contact te 
kunnen leggen. Bij de invoering voelden 
den Nederlandse Vereniging van 
Strafrechtadvocaten en de Nederlandse 
Vereniging van Jonge strafrechtadvocaten 
deze problemen al aankomen. Daarom (en 
omdat de advocaat geld moet betalen voor 
het gebruiken van de app) spanden zij toen 
een kort geding aan tegen de verplichte 
invoering van dit systeem. De rechter ging 
in die eis niet mee, maar gelastte wel enige 
aanpassingen in het systeem.
Er zijn de laatste tijd wel een paar verbete-
ringen doorgevoerd. Na verschillende klach-
ten moet elke PI het mogelijk maken voor 
advocaten om in gevallen van spoed de 

receptie van de PI te benaderen. Dat moet 
ook mogelijk zijn indien geen sprake is van 
spoed, maar de advocaat geen contact krijgt 
met zijn cliënt. Als hij al (tevergeefs) een 
voicemailbericht heeft ingesproken, dient 
de receptiemedewerker dit door te geven 
aan de PIW’er, die bij de gedetineerde nagaat 
waarom hij geen contact heeft opgenomen 
met zijn advocaat. Indien nodig wordt de 
gedetineerde begeleid bij het uitluisteren 
van de voicemail.
Dit najaar vindt een nadere evaluatie plaats 
van de ervaringen met MyTelio. De in deze 
tekst besproken bezwaren zullen dan onge-
twijfeld naar voren komen, samen met mis-
schien nog meer problemen waar advocaten 
en hun cliënten tegenaan lopen. Aanpassing 
van het systeem door gedetineerden een 
seintje te geven dat ze een bericht hebben 
ontvangen of door gedetineerden een (door 
de PI geleverde) telefoon op cel of op de 
afdeling te laten hebben, zou hier voor een 
sterke verbetering kunnen zorgen. 
Al met al lijkt met de MyTelio app enerzijds 
invulling te zijn gegeven aan de taak van het 
HvB om de rechtsgang te bevorderen en 
contact tussen raadsman en cliënt te facili-
teren. Anderzijds zitten er haken en ogen 
aan de app die dat contact juist weer belem-
meren. Van het echt minimaliseren van de 
beperkingen kan dus niet worden 
gesproken.  
(Joep Lindeman, Universitair Hoofddocent 
Straf(procesrecht) aan de Universiteit Utrecht, 
Wouter de Zanger is advocaat te Amsterdam. 
Beide auteurs zijn ook actief voor de Stichting 
Mens en Strafrecht). 

Joep Lindeman & Wouter de Zanger 

Utrecht - Van de totale gedetineerdenpopulatie in 
Nederland, zit ca 44 procent in ‘voorlopige hech-
tenis’. Dat wil zeggen dat deze gedetineerden in 
afwachting zijn van de behandeling van hun straf-
zaak. Deze gedetineerden zitten veelal in een Huis 
van Bewaring (HvB). Deze Huizen van Bewaring zijn 
vaak een onderdeel van een grotere Penitentiaire 
Inrichting (PI). In diezelfde PI zit dan vaak ook een 
‘gewone’ gevangenis.

Het voorbereiden van een strafzaak vanuit de cel is 
niet gemakkelijk en daarom mag van een HvB ver-
wacht worden dat het zich inspant om deze voor-
bereiding zo goed mogelijk te faciliteren. Vroeger 
stond er in artikel 26bis van de Beginselenwet ge-
vangeniswezen (Bgw) een hele duidelijke instructie: 
‘Onveroordeelden worden aan geen andere beper-
kingen onderworpen dan die voor het doel hunner 
opsluiting of in het belang der orde volstrekt nood-
zakelijk zijn.’

App MyTelio in veel PI’s enige manier om contact kunnen leggen met cliënt 

Communicatieproblemen tussen advocaat en cliënt in Huizen 
van Bewaring nog niet van de baan

Voormalig Huis van Bewaring in Assen heette vroeger Huis van Arrest

Iedere gedetineerde weet 
echter dat het maar in zeer 

beperkte mate mogelijk is om 
met de raadsman te spreken
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Sommigen hebben om soms onnaspeurlijke reden  

de verkeerde afslag genomen

Waarom gaat de één wel 
in de fout  

en de andere niet?
Jaap Brandligt

Den Haag - Waarom gaat de één wel het foute 
pad op en de ander niet? Deze vraag stelde 
Inge Schilperoord zichzelf onlangs in één van 
haar columns die ze geregeld schrijft. Die vraag 
is intrigerend want we weten dat vaak niet of 
denken het hooguit te weten met verklaringen 
als achterstandswijk, moeilijke jeugd, incest of 
noem maar op. Na enig zoeken kwam ik erach-
ter dat ze als forensisch psycholoog bij het Pie-
ter Baan Centrum (PBC) werkt. Dat maakt die 
vraag nog spannender want daar doet zij on-
derzoek naar de toerekeningsvatbaarheid van 
lieden die iets misdaan hebben en waarvan bin-
nen zes weken duidelijk moet zijn of ze toereke-
ningsvatbaar zijn of juist niet of iets ertussenin.

Ze heeft ook een boek geschreven 
Muidhond waarin een jongen 
centraal staat die op kleine 
meisjes valt, daartegen vecht, 
en de spanningen die dat 
oproept. Al googelend kwam 
ik een aantal columns tegen 

die ze in het Psychologie Magazine heeft gepu-
bliceerd en die allemaal over spannende 
levensvragen gaan. Genoeg reden om met haar 
af te spreken. We kwamen elkaar tegen op een 
terras op de Oude Bierkade in Den Haag. Een 
mooie kadenaam om elkaar te ontmoeten.
 Waar ging het gesprek over? Over die dingen 
die ze ook in haar columns benoemt en die 
veelzeggend zijn over de twijfels die je als 
behandelaar en beoordelaar hebt. ‘Ik beoor-
deel uit mijn professie in hoeverre iemands 
geweten goed functioneert.’ In haar column 
over ‘trots en schaamte’ beschrijft ze hoe ze 
zelf tot een daad kwam als kind die op de grens 
lag van wat soms misdaad wordt genoemd. 
Dat deed ze als kind. In het Pieter Baancentrum 
(PBC) komt ze volwassenen tegen. Die hebben 
om soms onnaspeurlijke reden die verkeerde 
afslag genomen. Ik herken in haar verhalen 
veel wat wij bij Bonjo aan de telefoon mee 
krijgen. Bijvoorbeeld de man die zo maar een 
baantje had omdat hij niks beters dorst te 
zoeken. Hij woonde tot zijn middelbare leeftijd 
bij zijn ouders op zolder. Zijn delict was dan 
ook een grote verrassing voor iedereen. Hij 
wilde gewoon een daad plegen. Hij zegt zich 
te schamen, maar ‘ik zie zijn blik over het 

vuistdikke dossier gaan en ik zie dat hij denkt: 
dat heb ik toch maar mooi voor elkaar gekre-
gen.’ Ook ontzettend herkenbaar: Een stotte-
rende 20-jarige jongen die een geschiedenis 
heeft met instellingen en gevangenissen. Hij 
stichtte brand. Hij had geleerd over zichzelf 
te spreken in diagnostische termen. Dat krijg 
je ervan als je van hulpverlening naar hulp-
verlening wordt getransporteerd. ‘Ik heb een 
IQ-score van 67’. Maar dat klopte niet volgens 
hem. Het was meer. Zo’n vijf punten, vond hij 
zelf. Hij eiste dus een nieuwe intelligentietest. 
‘Zo kon hij losbreken uit het vakje licht ver-
standelijke beperking (LVB) , waarin hij terecht 
was gekomen.’ In zijn cel had hij een verzame-
ling politiethrillers, in kaarsrechte stapels, 
ingedeeld naar kleur.’ Zijn manier om zijn 
leven te ordenen. Hij was een schoolvoorbeeld 
van iemand met een karrenvracht rapporten 
van de hulpverlening en justitie. Getallen, 
codes en percentages. Voor de hulpverleners 
inzichtelijk. En ver verwijderd van het bestaan 
van iemand die in wanhoop over zijn bestaan 
verkeert.

Koning Willem Alexander
Een man die zij in haar column ‘In de put’ 
beschrijft, is ook oh zo herkenbaar. Hij is 
onschuldig. Dat weet hij zeker. Dat staat in 
vuistdikke mappen die hij in zijn cel heeft. 

Iedereen liegt om hem erbij te lappen. 
Schilperoord beschrijft waar hij doorheen is 
gegaan. Ooit failliet verklaard, op straat 
geleefd. Hij vertrouwde niemand. Maar het 
lag, zo zei hij, niet aan hem. Politie, justitie, 
hulpverleners, iedereen was tegen hem. Het 
werd en was een eenzaam gevecht. Op een 
moment sprak Schilperoord hem toen hij net 
terug was van zijn zoveelste rechtszitting. ‘Hij 
had zich zo opgewonden dat de rechter hem 
uit de zaal had laten zetten. Hij zat bij het raam 
in de enige trui die hij nog had. Voor hem 
lagen zijn mappen, een pen en een envelop en 
een half volgeschreven vel papier. Hij was een 
document aan het opstellen voor Willem 
Alexander’. ‘Ik heb goede hoop dat hij me wel 
begrijpt’, zei hij. ‘Dat hij wel begrijpt hoeveel 
onrecht er in Nederland is’. Wat een herken-
baar beeld voor wie een tijdje in de wereld 
rondom detentie verkeert. 

Piloot worden 
Van weer een heel ander chapiter is het verhaal 
van Rico. Twintig jaar oud, schichtig en wan-
trouwend. Een moeder met een verstandelijke 
beperking, die rookte, snoof en hoereerde. 
Zijn vader verdween al snel als sneeuw voor 
de zon. Uit huis geplaatst dus. Dat wilde hij 
niet. Een wegloper. Hij verslijt 42 behandelin-
stellingen en na zijn 18de gevangenissen. Hij 

verzamelt een hele hoop diagnosis. 
Chronische traumatische hechtstoornis, bor-
derline. Maakt een kind bij een prostituee, is 
overmatig jaloers, stalkt en werd dus opgepakt 
en weer de straat op. En dan, de heroïne. Met 
hem kwam het niet meer goed. Terwijl in een 
veel ouder rapport, toen hij negen jaar was, 
sprake was van veel potentie en het allemaal 
nog mogelijk was. ‘Toen hij zich veilig voelde, 
ontmoette ik,’ schrijft de vorige psycholoog, 
‘een nieuwgierige levendige jongen die op een 
leuke manier contact maakt en die piloot wil 
worden en daar de potentie toe bezit.’ 

Riemen
Dat brengt ons terug naar de hamvraag: 
waarom gaat de een in de fout en de ander 
niet? Inge Schilperoord vraagt zich af of ze zo 
heel anders is als de mensen achter de tralies. 
‘Dat vraag ik me af als ik mijn werkplek verlaat 
en naar de uitgangspoort loop.  Mijn antwoord 
is nee. Ja, ik ben anders dan degenen die er 
plezier aan beleven anderen de pijnigen, de 
psychopaten en de sadisten. Maar dat is een 
minderheid. Ik ben niet echt anders dan de 
meesten van degenen die achter de tralies 
zitten. De meesten zoeken net als ik naar veilig-
heid en bescherming, naar comfort en ook 
naar opwinding. Maar zij moeten net als ik 
roeien met de riemen die ze hebben en die 
zijn bij hen vaak beschadigd. Bij sommigen 
werden de riemen gewoonweg uit de handen 
geslagen. Door het lot of door henzelf. Doordat 
ze een verkeerde afslag namen waarna de weg 
steeds moeilijker werd.’ Ze verhaalt van een 
keer dat ze als zestienjarige half verliefd bijna 
in de verleiding kwam met een wat oudere 
jongen mee naar Thailand te gaan. Ze was een 
boze en opstandige puber. Later bleek die 
jongen een coke dealer te zijn, die alleen haar 
nodig had voor transport. Langs de rand 
gelopen en de goede afslag genomen.
Ik ben benieuwd naar haar volgende boek. 
‘Het licht in de stad’ over een eenzaam gym-
nasiummeisje dat door allerlei omstandig-
heden flirt met het islamitisch fundamenta-
lisme. Ook weer zo’n onderwerp waar die 
keuze naar de ene of de andere kant er is.
(Uitgeverij PODIUM. Verwacht moment Lente 
2022)

Inge Schilperoord doet onderzoek naar de toerekeningsvatbaarheid
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1. Ken het recht
2. Ken het dossier
3. Verplaats je in je cliënt
4. Verplaats je in de rechter
5. Kies de juiste woorden

Wij behandelen alle soorten 
strafzaken en voeren de 
verdediging bij alle rechtbanken 
en hoven in het land. Op 
betalende basis, maar ook pro 
deo. 

Daarnaast staan wij u graag 
terzijde in procedures bij:

• 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

P E N N
A D V O C A T E N
"Sinds 2004 gefocust op het 
strafrecht. Duidelijke advisering 
en strategiebepaling in alle 
soorten strafzaken. U kunt ons ook 
bellen als u vrijblijvend wil 
kennismaken"

Wij houden deze  
volgorde voor ogen:

De data en de miljoenen buitgemaakte berichten vormen de basis van tientallen strafrechtelijke onderzoeken

Ennetcom , Encrochat , en het onrechtmatige bulk-onderzoek.
Arthur van der Biezen 

‘s-Hertogenbosch - In 2016 werden de servers van het bedrijf Ennetcom in Canada gekopieerd waardoor justitie de 
beschikking kreeg over miljoenen versleutelde berichten. Sinds 2016 wordt er uitvoerig onderzoek verricht naar 
deze ‘bulk data’ en tracht men uit deze bulk van miljoenen berichten strafbare handelingen te distelleren. De En-
netcom data en de miljoenen buitgemaakte berichten vormen de basis van tientallen strafrechtelijke onderzoeken 
die inmiddels hebben geleid tot hoge gevangenisstraffen.

Het onderscheppen van 
bulkdata en het door-
zoeken van miljoenen 
berichten van willekeu-
rige en veelal onbe-
kende individuen is een 
(nieuwe) opsporingsme-

thode waaromtrent niets bij wet is geregeld. 
Het onbeperkt en met een (technisch) sleep-
net doorzoeken van telecom data is in strijd 
met uiteenlopende privacy verdragen en 
wettelijke bepalingen, een verweer dat 
inmiddels door uiteenlopende raadslieden 
helaas vruchteloos is gevoerd.      
De verweren worden telkenmale verworpen 
met de redenering dat aan de zoektochten 
van politie en justitie in de miljoenen 
Ennetcom berichten, en meer recent in de 
berichten verkregen via een ‘Encrochat Hack’, 
voorafgaande toestemming van een rechter-
commissaris  is verkregen. Deze toestem-
ming zou de legitimatie zijn waardoor de 
ongekende zoektocht in miljoenen privacy 
gevoelige berichten rechtmatig zou zijn 
ondanks het feit dat deze zoeking in bulk-
data niet bij wet is geregeld…sterker nog, 
juist is strijd is met vele privacy wetten.

Wettelijke bevoegdheid ontbreekt 
De rechtbank Gelderland overwoog omtrent 
het ontbreken van een wettelijke bevoegd-
heid het volgende: 
‘De uitvoerende macht, politie en justitie en het 
Openbaar Ministerie, en de rechtelijke macht 
mogen géén nieuwe opsporingsbevoegdheden 
scheppen, waardoor inbreuken op rechten en 
vrijheden van burgers mogelijk worden. 
Hieronder valt ook de inbreuk op het recht van 
privacy. Zoals hiervoor reeds is vermeld, kent de 
Nederlandse wet geen bepaling die is geschre-
ven voor de toetsing die de Canadese rechter als 
voorwaarde stelt aan het gebruik van 
Enntecom-data in andere strafzaken.’

Hoewel uiteenlopende rechtelijke colleges 
erkennen dat Nederlandse (strafvorder-
lijke-) wetgeving niet voorziet in onderzoek 
aan bulkdata en het dus hier feitelijk een 
nieuwe opsporingsmethode en 

-bevoegdheid betreft waarin niet bij wet 
voorzien is, heeft tot op heden nog géén 
enkele Nederlandse rechter het aangedurfd 
om de verregaande (buitenwettelijke-) 
methode als onrechtmatig te doen betitelen 
en het zo verkregen (onrechtmatige-) mate-
riaal niet tot bewijs te gebruiken.

Berlijnse rechter
In Europees verband beginnen zich echter 
steeds meer rechters te buigen over de vraag 
of deze ‘bulkdata aanpak’ wel door de beugel 
kan en of er wel voldoende zicht is omtrent 
de wijze waarop deze politieonderzoeken 
vorm worden gegeven en uitgevoerd. 
Kritische buitenlandse rechters oordelen 
inmiddels niet meer zo gelaten als mee-
gaande als onze Nederlandse rechters. Op 1 
juli 2021 oordeelde de rechtbank te Berlijn 
dat het bewijsmateriaal dat is verkregen uit 
een hack van Encrochat onrechtmatig is 

verkregen. De rechtbank oordeelt dat de 
Franse opsporingsautoriteiten Encro-
telefoons van gebruikers in Duitsland heeft 
gehackt zonder toestemming van Duitse 
autoriteiten en dat het hier niet enkel gaat 
om berichtenverkeer dat is onderschept als 
bijvangst. Volgens de rechter blijkt uit 
Franse en Britse informatie dat het onder-
zoek zich niet enkel richtte op het bedrijf 
Encrochat doch ook op alle individuele 
gebruikers. Een datasleepnet door data van 
onbekende gebruikers vergelijkbaar is met 
de ennetcom zaken. Omdat de betrokken 
opsporingsdiensten, na verzoeken van de 
Duitse rechters, niets wilden onthullen over 
de precieze aard en omvang van het politie-
hack en de methodiek geheim moest 
blijven, oordeelde de Berlijnse rechtbank als 
volgt:
‘Het Encro-bewijs kan niet tot bewijs gebruikt 
worden nu de rechtmatigheid van het ingezette 
opsporingsmiddel in Duitsland niet getoetst 
kan worden.’    
Een eerste moedige stap om een halt toe te 
roepen aan een opsporingsmiddel dat niet 
bij wet is geregeld en waarmee nationale en 
internationale wet en regelgeving op het 
gebied van privacy en eerlijke proces met 
voeten worden getreden.

(Arthur van der Biezen is strafrechtadvocaat in 
‘s-Hertogenbosch.)

Op 1 juli 2021 oordeelde 
de rechtbank te Berlijn 

dat het bewijsmateriaal 
dat is verkregen uit een 

hack van Encrochat 
onrechtmatig is verkregen
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Adverteren in de Bonjo 
brengt u in de bajes

Kantoor van de landsadvocaat  
in opspraak 
F.J Stoker 

Den Haag - Het prestigieuze kantoor 
van de landsadvocaat Pels Rijcken 
in de Residentie is al geruime tijd 
in opspraak. Het kantoor van de 
landsadvocaat komt onder meer op 
voor de juridische belangen van de 
Nederlandse Staat en ook vaak voor 
gemeenten en waterschappen. De 
landsadvocaat komt ook in beeld als 
een burger niet door de Bibob-toets* 
is gekomen en zich tegen een nega-
tieve beslissing van de overheid bij 
de bestuursrechter wenst te verzet-
ten. Indien een bedrijf overheidsop-
drachten wenst te krijgen, komt het 
vaak voor dat de landsadvocaat de 
betrouwbaarheid toetst van een der-
gelijke onderneming zodat daarmee 
kan worden voorkomen dat de over-
heid zakendoet met een crimineel 
gezelschap. 

Wie anderen de maat wil nemen 
moet zelf voldoen aan de hoogste 
maatstaven van betrouwbaarheid. 
Aan deze eisen voldoet het advoca-
tenkantoor van de Nederlandse 
Staat al lang niet meer. De deken 
van de orde van advocaten in Den 
Haag kreeg ernstige signalen van 
grootschalige fraude bij het 
kantoor Pels Rijcken. Na uitvoerig 

onderzoek is zelfs besloten de 
landsadvocaat onder verscherpt 
toezicht van de Deken te brengen. 
De inmiddels overleden bestuurs-
voorzitter Frank Oranje van het 
kantoor heeft bijna 14 miljoen euro 
verduisterd, zo blijkt uit de uitvoe-
rige rapportage van de fiscale 
inlichtingen- en opsporingsdienst 
(FIOD) en het Bureau Financieel 
Toezicht (BFT).
 De minister van Justitie heeft 
inmiddels aan de Tweede Kamer 
verslag gedaan van de voorlopige 
bevindingen en heeft maatregelen 
aangekondigd en dat terwijl 
sommige overheden zeer strin-
gente integriteitsrichtlijnen hante-
ren indien een ondernemer met 
hen zaken wil doen. Aan deze eisen 
voldoet het kantoor van de lands-
advocaat zelf niet. 

Pannenkoek
 Naast het extern uitgezette onder-
zoek door accountantskantoor 
Deloitte loopt er nog een strafrech-
telijk onderzoek. Inmiddels is het 
woonhuis van wijlen Frank Oranje 
verkocht voor een bedrag van 3.4 
miljoen euro. De opbrengst van 
deze verkoop wordt geparkeerd 

totdat duidelijk is wie voor welk 
bedrag zou zijn benadeeld. Het 
kantoor Pels Rijcken heeft vele 
gedupeerde cliënten inmiddels 
schadeloosgesteld. Niet onvermeld 
mag blijven dat de overige kan-
toorgenoten van Frank Oranje 
geen directe bemoeienis hadden 
bij de grootscheepse malversaties 
zo bleek uit een eerste onderzoek. 
Of daarmee de kous voor alle part-
ners en medewerkers van het 
kantoor af is zal de toekomst uit-
wijzen. Vooralsnog kan Pels 
Rijcken aanblijven als landsadvo-
caat. Al is de pannenkoek nog zo 
dun hij heeft altijd twee kanten. 
Eén van die kanten is dat de gedra-
gingen van één persoon niet auto-
matisch alle andere kantoorgeno-
ten kunnen worden aangerekend. 
* De Wet Bibob is een (preventief) 
bestuursrechtelijk instrument. Als 
er een ernstig gevaar dreigt dat 
bijvoorbeeld een vergunning 
wordt misbruikt, kan de bevoegde 
overheidsinstantie de aanvraag 
weigeren of de afgegeven 
vergunning intrekken.

(F.J Stoker is redacteur van deze 
krant.)

Banken hebben toestemming 
informatie over klant te delen 
F.J. Stoker 

Wassenaar - Recent hebben de banken formeel toestemming gekregen 
van de Autoriteit Persoonsgegevens om de gegevens van (oud-)klanten 
met elkaar te delen. Klanten die een mogelijke dreiging kunnen vormen 
voor financiële instellingen kunnen onder voorwaarden gemeld worden in 
een register. Weliswaar moet er worden voldaan aan voorwaarden die zijn 
opgenomen in een ‘protocol incidentenwaarschuwing’ maar doorneming 
van deze eisen brengt aan het licht dat er niet dan wel nauwelijks sprake 
is van een serieuze rechtsbescherming.  

Alle instellingen die lid zijn van 
het Verbond van Verzekeraars, de 
Nederlandse Vereniging van 
Banken, de Vereniging van 
Financieringsinstellingen en de 
Zorgverzekeraars Nederland 
mogen beschikken over de voor 
de betrokkene nadelige informa-
tie. Zelfs banken of andere finan-

ciële instellingen die geen lid zijn 
van deze brancheverenigingen 
waaronder leasemaatschappijen 
kunnen onder voorwaarden ook 
deelgenoot worden van deze 
gegevens.

Onterecht signaleren 
Er is niks tegen het signaleren van 
personen of bedrijven die er stel-
selmatig op uit zijn om banken of 
andere financiële dienstverleners 
te benadelen. Maar een veroorde-
ling zonder rechterlijke toetsing 
is onwenselijk. Hoewel de betrok-
kene het recht heeft om uitsluit-
sel te verkrijgen of hij of zij is 
opgenomen in het incidentenre-
gister en er een verplichting van 
de instelling bestaat om medede-
ling van de opname in het inci-
dentenregister schriftelijk te 
doen, is de rechtsbescherming 
volstrekt onvoldoende. Daarbij is 
het onbegrijpelijk dat de 

Autoriteit Persoonsgegevens 
zonder al te veel voorwaarden 
akkoord is gegaan en toestem-
ming aan de banken heeft 
gegeven.
Bij een geschil over de juistheid 
en de rechtmatigheid van de ver-
werking van de persoonsgegevens 
kan de gesignaleerde persoon 
zich in eerste instantie wenden 
tot de directie van de financiële 
instelling. Mocht dat geen posi-
tief resultaat opleveren dan moet 
de betrokkene tegen de bank zelf 
een procedure bij de geschillen-
commissie financiële dienstverle-
ning KIFID opstarten. De instel-
ling signaleert een persoon in het 
register en de gesignaleerde moet 
dus zelf een procedure aanhangig 

maken om een signalering van 
fraude ongedaan te maken met 
alle kosten van rechtsbijstand die 
dat nodig maakt. Men kan veilig 
aannemen dat veel mensen het 
slachtoffer zullen worden van 
onterechte signaleren in het 
register en zich daartegen niet 
zullen meer verzetten. 
(F.J Stoker is redacteur van deze 
krant)

Hoofdkantoor landsadvocaat  
Pels Rijcken in Den Haag 
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Preventieve detentie als nieuwe sanctie

Gedetineerden die tóch nog te gevaarlijk worden geacht 
komen niet zomaar vrij na uitzitten straf
Erik van der Maal

Haarlem - Bij Justitie overweegt men de mogelijkheid van een nieuwe sanctie voor daders van ernstige ge-
welds-, zeden- of terroristische misdrijven die wegens het ontbreken van een stoornis niet in aanmerking 
komen voor tbs, terwijl ze wel een gevaar vormen voor de samenleving. Deze sanctie houdt in dat de rechter 
in bepaalde gevallen daders die worden veroordeeld tot gevangenisstraf daar bovenop ook nog kan veroor-
delen tot een aanvullende maatregel in de vorm van Preventieve Detentie (hierna PD te noemen).

Het komt er in het kort op neer dat een 
gedetineerde die onder de doelgroep 
valt, na het uitzitten van zijn straf voor 
‘onbepaalde tijd’ opgesloten kan 
blijven tot het ondergaan van deze vei-
ligheidsmaatregel. Waarbij de rechter 
dan periodiek toetst of voortzetting van 

de maatregel nodig is. Omdat zo’n maatregel ingrijpende 
wijzigingen in ons huidige strafrechtsysteem met zich 
mee zal brengen, heeft minister Sander Dekker 
voor Rechtsbescherming advies gevraagd aan 
een adviesgroep van topambtenaren, die 
een onderzoek heeft ingesteld naar de 
gevolgen van het invoeren van zo’n 
nieuwe maatregel. De adviesgroep heeft 
haar bevindingen inmiddels in 
een rapport (‘Zicht op stoornis 
én gevaar. Aanvulling of her-
ziening van het preventieve 
sanctiestelsel’) gestuurd naar 
de Tweede Kamer. Voor zo’n 
nieuwe maatregel is immers 
een wetswijziging 
nodig, en daar moet de 
Tweede Kamer over 
beslissen.
Over welke daders 
gaat het nu? Het gaat 
om ‘delinquen-

ten die een zeer ernstig strafbaar feit hebben gepleegd, en 
waarbij niet direct sprake is van een stoornis.’ En waarvoor 
de huidige sancties en maatregelen, zoals langdurige 
gevangenisstraf, tbs, en andere recent ingevoerde maatre-
gelen op grond van onder andere de Wet Langdurig 
Toezicht, ontoereikend worden geacht om onze samenle-
ving te beschermen tegen zeer gevaarlijke daders met een 
hoog recidiverisico. Of anders gezegd: het gaat om perso-
nen die, na het uitzitten van de door de rechter opgelegde 
gevangenisstraf, tóch nog te gevaarlijk worden geacht om 
op vrije voeten te stellen.
Ik vind belangrijk dat In het rapport van de adviesgroep 
wordt gewezen op het feit dat PD een ingrijpende 

maatregel is die ook kan raken aan een aantal fundamen-
tele uitgangspunten en principes die ten grondslag liggen 
aan ons rechtssysteem. Denk hierbij ook aan 
mensenrechtenverdragen.

Het rapport oppert drie mogelijke beleidsopties voor 
PD: 1) binnen het kader van de bestaande wetgeving 
verbeteringen aanbrengen: 2) de huidige wetgeving 
uitbreiden met de opneming van PD als nieuwe maatre-
gel: 3) een gehele stelselherziening van het 
sanctiestelsel.
Ook adviseert het rapport om eerst onderzoek te laten 
doen naar de omvang en aard van de doelgroep, en 
naar de resultaten van recent ingevoerde maatrege-
len. En om relevante instellingen en professionals te 
informeren en consulteren, en de uitkomsten daarvan 
met de Tweede Kamer te bespreken.

‘Onverbeterlijke delinquenten’
Hoe denk ik hier nu zelf over? Natuurlijk is het goed dat 
onze samenleving (beter) beschermd wordt tegen zeer 
gevaarlijke criminelen met een zeer hoge recidiveprognose. 
Maar om hiervoor een gehele nieuwe sanctie met verstrek-
kende gevolgen voor de betrokkenen op te tuigen, terwijl 
het volgens het rapport structureel gaat om een groep van 
hooguit 45 delinquenten, lijkt mij niet de oplossing. Al was 
het alleen maar omdat daarmee de lappendeken van op 
preventie gerichte straffen en maatregelen nog onoverzich-
telijker en ingewikkelder wordt. Misschien is zo’n maatre-
gel alleen zinvol voor duidelijk ‘onverbeterlijke’ delinquen-
ten die zelf aangeven dat ze door zullen gaan met hun mis-
drijven, en op geen enkele wijze op andere gedachten te 
brengen zijn. Denk hierbij aan onverbeterlijke plegers van 
terroristische aanslagen. Maar bij dergelijke daders zal de 
recidiveprognose door de rechter al in de oorspronkelijke 
veroordeling (levenslang en/of tbs) verdisconteerd zijn. 

Bovendien zie ik als risico’s van invoering van zo’n maatre-
gel: de ‘aanzuigende werking: onder druk van en uit angst 
voor de in de afgelopen decennia toch al verharde publieke 
opinie zal Justitie de PD steeds meer als ‘vuilnisvat’ gebrui-
ken voor gevallen waar men geen raad mee weet. 
Vervolgens het gevaar dat na invoering deze maatregel 
alleen maar verder uitgebreid zal worden wat betreft doel-
groep. Er is nu al sprake van delicten waar een maximum-
straf van vier jaar op staat, en daar valt veel onder! Door de 
‘onbepaalde termijn’ wordt het mogelijk om bepaalde 
delinquenten die tot tijdelijke gevangenisstraffen zijn ver-
oordeeld, tóch levenslang uit de samenleving te bannen. 
Mensen worden definitief afgeschreven. 

Nazi-Duitsland 
Willekeur bij de risico-taxatie: wie gaat de recidive-
prognose beoordelen? Daar heb ik een persoonlijk 
voorbeeldje van: op negentienjarige leeftijd kreeg ik 
een tbr-vonnis wegens diefstal van een bromfiets. 
Het vonnis was gebaseerd op de rapportage van een 

‘gristelijke’ reclasseringsambtenaar die 
had vastgesteld dat ik ‘onverbeterlijk’ 

was. 

In alle dictaturen heeft men vergelijkbare maatregelen 
gebruikt om onaangepasten, dwarsliggers, dissidenten 
enzovoorts op te ruimen, bijvoorbeeld in Nazi-Duitsland 
vanaf 1933. Nu hebben we momenteel in ons land gelukkig 
nog een democratisch stelsel, gebaseerd op een Rechtsstaat, 
maar die Rechtsstaat is wel aan erosie onderhevig, en invoe-
ring van maatregelen als PD zouden die erosie wel eens 
kunnen versnellen. Maar mijn voornaamste bezwaar tegen 
invoering van PD is dat alle kosten en personeel die hiermee 
gepaard gaan, niet meer ingezet kunnen worden voor veel 
zinniger vormen van zowel primaire als secundaire preven-
tie waarmee een menselijke en veilige samenleving beter 
gebaat zou zijn.

(Erik van der Maal is juridisch commentator voor deBonjo)

Misschien is zo’n maatregel 
alleen zinvol voor 

duidelijk ‘onverbeterlijke’ 
delinquenten’

In alle dictaturen heeft men 
vergelijkbare maatregelen 

gebruikt om onaangepasten, 
dwarsliggers, dissidenten 
enzovoorts op te ruimen,
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Tbs in cijfers

Van de 46.500 (on)begeleide 
verlofbewegingen 11 
onttrekkingen
Van de redactie 

Den Haag - TBS Nederland heeft 
cijfers gepubliceerd over 2020. TBS 
Nederland is een samenwerking van 
de forensisch psychiatrische centra 
(fpc) en de klinieken (fpk). Hierbij een 
aantal belangwekkende zaken die we 
in de rapportage vinden.

Opvallend is dat het aantal tbs-
opleggingen voor 2019 redelijk 
stabiel was. Nu zien we stijgingen. 
In 2018 stroomden er 138 in, in 
2019 145 en in 2020 159. Gemiddeld 
zijn er in 2020 1403 patiënten. 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 behan-
deling. Dat komt dus nog.
 Er is altijd veel te doen over ont-
trekkingen tijdens verloven. Dat 
maakt het des te belangrijkere dat 
van de 46.500 (on)begeleide verlof-
bewegingen er één onttrekking 
was tijdens begeleid verlof en 10 
onttrekkingen tijdens onbegeleid 

verlof. Dat is 0,024 procent. 

Twee ontvluchtingen
Tijdens transmuraal en proefver-
lof woont de patiënt buiten de 
inrichting. Het is negen keer voor-
gekomen dat iemand zich onttrok 
uit een woonvoorziening van fpc 
of fpk, zes keer vanaf een GGZ-
terrein en vier keer uit een eigen 
woning. Interessant is dat er in 
2020 twee keer sprake is geweest 
van een ontvluchting.  In de rap-
portage wordt geen melding 
gemaakt van het aantal geweldsin-
cident en. Er wordt slecht opge-
merkt dat elk incident onaccepta-
bel 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 verwor-
ven diploma’s tijdens tbs: 111. De 
rapportage noemt wel door-
stroom in- en uitstroom via bij-
voorbeeld proefverlof. Evenmin 
vinden we gegevens over voor-
waardelijke beëindiging en fpt.

RSJ: zorg dat vreemdeling met verlof document bij zich draagt 

Verlofregeling vreemdelingen in 
tbs verruimd
Van de redactie 

Den Haag - De Afdeling advisering van de Raad voor 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft 
een advies uitgebracht over de voorgenomen wijziging 
van de Verlofregeling TBS. De voorgestelde wijzigingen 
gaan over het verruimen van de mogelijkheden voor 
begeleid verlof voor ter beschikking gestelde vreemde-
lingen zonder rechtmatig verblijf. 

Op dit moment kan begeleid verlof alleen worden 
aangevraagd als dit naar het oordeel van de Minister 
noodzakelijk is als het gaat om vertrek uit Nederland. 
Met de voorgenomen wijziging van de Verlofregeling 
TBS wordt de mogelijkheid tot het aanvragen van een 
machtiging voor begeleid verlof verruimd tot alle 
gevallen waarin bedoeld verlof vanuit behandeloog-
punt geïndiceerd is. De RSJ is positief over de voorge-
stelde verruiming van begeleid verlof voor ter 
beschikking gestelde vreemdelingen zonder recht-
matig verblijf. Dit is een stap in de goede richting om 
de behandeling en resocialisatie van vreemdelingen 
zonder rechtmatig verblijf te bevorderen. 
De RSJ is van mening dat verlofmogelijkheden die 
verder gaan dan de voorgestelde wijziging nodig zijn 
om de problematiek van vreemdelingen in de tbs 
effectief aan te pakken. Om uitzichtloze situaties 
door stagnerende behandelingen te voorkomen en 
repatriëring te bevorderen, zouden ook onbegeleid 
en transmuraal verlof tot de mogelijkheden moeten 
behoren. Het verlenen van verlof maakt het mogelijk 
de behandeling verder te brengen en de tbs-maatre-
gel uit te voeren. 

Passende voorziening
Ook kan hiermee worden voorkomen dat beperkte 
verlofmogelijkheden opnieuw aanleiding geven tot 
jurisprudentie van de Nederlandse strafrechter over 

(dreigende) uitzichtloze situaties van vreemdelingen 
in de tbs zonder rechtmatig verblijf. Een positief 
resultaat van onbegeleid en/of transmuraal verlof 
kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn voor het 
vinden van een passende voorziening in het land van 
herkomst, waar een (minder ingrijpende) behande-

ling kan worden voortgezet. Dit bevordert de repatri-
ering en daarmee de uitstroom uit de tbs. 
Het ontbreken van verblijfsrecht en/of een geldig 
identiteitsbewijs, kan de ter beschikking gestelde 
vreemdeling tijdens zijn verlof in de problemen 
brengen. Bijvoorbeeld als hij gevraagd wordt zich te 
legitimeren door de politie of ambtenaren belast 
met het toezicht op vreemdelingen. Daarom beveelt 
de RSJ aan ervoor te zorgen dat de vreemdeling die 
met verlof gaat een document bij zich draagt 
waarmee hij kan aantonen dat hij buiten de kliniek 
mag verblijven (namelijk op basis van een 
verlofmachtiging). 

Het ontbreken van verblijfsrecht 
en/of een geldig identiteitsbewijs, 

kan de ter beschikking gestelde 
vreemdeling tijdens zijn verlof 

in de problemen brengen
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Den Haag - De Raad voor Strafrechtstoepassing 
en Jeugdbescherming (RSJ) adviseert de 
minister van Rechtsbescherming ongewenste 
neveneffecten van de nieuwe regeling voor 
uitplaatsing van gedetineerden naar een instel-
ling voor forensische zorg te gaan monitoren. 
Ook adviseert de RSJ de relatie tussen de direc-
teuren die betrokken zijn bij de uitplaatsing en 
verlening van verlof en de onderlinge verdeling 
van verantwoordelijkheden nader toe te lichten. 

De RSJ is bezorgd over mogelijke onge-
wenste neveneffecten van de nieuwe rege-
ling voor de uitplaatsing van gedetineerden 
naar een instelling voor forensische zorg, 
aan het einde van hun detentie. De RSJ advi-
seert dit te gaan monitoren. Het niet of 
korter verlenen van de noodzakelijke foren-
sische zorg kan uiteindelijk leiden tot 
grotere veiligheidsrisico’s bij de terugkeer 
van een gedetineerde in de samenleving na 
detentie. Bij een uitplaatsing worden gedeti-
neerden behandeld voor bijvoorbeeld een 
verslaving. De voorgestelde wijzigingen 

kunnen ertoe leiden dat veiligheidsrisico’s 
te veel overheersen, waardoor het aantal uit-
plaatsingen drastisch terug zou kunnen 
lopen. Een ander gevolg kan zijn dat uit-
plaatsing en behandeling later starten en 
korter duren, omdat de uitvoering van een 
risicotaxatie en delict-analyse te veel tijd in 
beslag neemt.

Rol van de directeur
Ook meent de RSJ dat de verantwoordelijk-
heden van de betrokken directeuren bij uit-
plaatsing onvoldoende zijn uitgeschreven. 

Hoewel de directeur van de penitentiaire 
inrichting eindverantwoordelijk is voor de 
uitplaatsing en het verlenen van verlof, 
heeft de directeur van de forensische zorgin-
stelling het meeste zicht op het gedrag en de 
situatie van de gedetineerde. De RSJ vraagt 
zich af welke rol de directeur van de forensi-
sche zorginstelling speelt en adviseert de 
verantwoordelijkheden van de directeuren 
en hun onderlinge relatie nader toe te 
lichten.

(Bron: nieuwsbericht RSJ)

‘Niemand uit de strafpraktijk stond achter dit voorstel’

Verdachten voortaan verplicht aanwezig in rechts-
zaal: ‘slechte zaak’
Den Haag - Strafrechtadvocaten vinden het maar niks dat verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven 
voortaan verplicht aanwezig moeten zijn op de zitting en bij de uitspraak in hun strafzaak. Minister Dekker 
gaat dat wel regelen in een nieuwe wet. Volgens demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) moeten 
slachtoffers en nabestaanden de kans hebben om een verdachte te vertellen wat het misdrijf bij hen heeft 
aangericht. De verplichte aanwezigheid op zitting en bij de uitspraak wordt geregeld in de Wet uitbreiding 
slachtofferrechten van minister Dekker voor Rechtsbescherming. Nu mogen verdachten zelf bepalen of ze 
aanwezig zijn bij hun rechtszaak.

Volgens Dekker is het voor de verdachte zelf ook van belang 
dat hij meemaakt wat op de zitting gebeurt en wat proces-
deelnemers zeggen. Die verdachte kan dan ook door de 
rechter en officier van justitie worden ondervraagd. Dat 
moet bijdragen aan de waarheidsvinding omdat zij zelf een 
indruk krijgen van de persoon van de verdachte. Dekker: 
‘Het kan voor slachtoffers uitermate pijnlijk zijn als ze hun 
verhaal moeten doen tegen een lege stoel. Zeker bij ernstige 
zaken is het daarom niet meer dan normaal dat een ver-
dachte tijdens de zitting gewoon aanwezig is. 
Strafrechtadvocaten zijn daar niet blij mee. Tosca Urbanus 
bijvoorbeeld, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van 
Jonge Strafrechtadvocaten, betreurt het dat wederom is 
gekozen voor een uitbreiding van slachtofferrechten ‘die 
op gespannen voet staat met de rechten van de verdachte’. 
Volgens haar gaat de wetgever met het invoeren van de ver-
schijningsplicht ten onrechte voorbij aan de onschuldpre-
sumptie, een fundamenteel rechtsbeginsel van het straf-
proces. ‘Een verdachte wordt nu verplicht aanwezig te zijn 
bij een (veelal beschuldigende) spreekrechtverklaring van 
het slachtoffer, terwijl zijn schuld nog niet is vastgesteld en 
de rechter al voldoende mogelijkheden had zijn aanwezig-
heid af te dwingen,’ zegt Urbanus. ‘De wetgever is daar in 
de adviezen over wetgeving talloze malen op gewezen, maar 
heeft dit wederom naast zich neergelegd. Het stemt daarbij 
weinig hoopvol dat slechts één politieke partij wel oog had 
voor deze ongelijkheid.’ Joren Veldheer vindt het een ‘uiterst 
slecht, onverantwoord wetsvoorstel waar niemand op zit 
te wachten’. ‘Niemand uit de strafpraktijk stond achter dit 
voorstel. Rechtspraak niet, Openbaar Ministerie niet, advoca-
tuur niet.’ Veldheer schrijft dat niemand ook maar iets durft 
te doen tegen of te zeggen over de steeds groter wordende 
rol van slachtoffers in het strafproces. ‘Dat is zeer proble-
matisch en heeft verstrekkende negatieve gevolgen voor 
het strafproces.’

Stieffamilie
Strafrechtadvocaat Willem van der Voet vindt dat echter wat 
overdreven. ‘Nog bijna alles in het strafrecht draait om de 
verdachte. Overigens zou ik zelf voorstander zijn van een 
getrapt systeem: aanwezigheid op zitting pas na een bewe-
zenverklaring, de volgende fase waarin de slachtofferrechten 
aanbod komen. Dat zou ook een stuk efficiënter zijn.’ In het 
wetsvoorstel staan ook andere uitbreidingen van slachtof-
ferrechten. Zo krijgt de stieffamilie (stiefouders en stief-
broers en -zussen) van een overleden slachtoffer voortaan 
ook spreekrecht. Het spreekrecht zal op een vast moment 

tijdens de zitting plaatsvinden: voorafgaand aan het requi-
sitoir van de officier van justitie. Zo kan de officier daar 
rekening mee houden bij het formuleren van de strafeis, 
aldus Dekker. 
Verder krijgen slachtoffers en nabestaanden spreekrecht 
tijdens de tbs-verlengingszitting. ‘Zo kunnen zij zelf tegen 
de rechter vertellen wat de terugkeer van de dader in de 
samenleving met hen doet, en waarom zij een contact- of 
straatverbod willen,’ zegt Dekker. ‘Dit kan dan meewegen 
in de bijzondere voorwaarden die aan de voorwaardelijke 
beëindiging van tbs met dwangverpleging kunnen worden 
verbonden.’ Tot slot regelt de nieuwe wet dat de voorschot-
regeling voor slachtoffers en nabestaanden wordt uitge-
breid. Nu kan de overheid al het resterende bedrag aan 
schadevergoeding voorschieten aan slachtoffers van mis-
drijven, als de dader het zelf niet (volledig) binnen acht 
maanden heeft betaald. Die mogelijkheid wordt uitgebreid 
naar slachtoffers van alle strafbare feiten, zodat daar niet 
alleen misdrijven maar ook overtredingen onder vallen. Het 
is te hopen dat een volgende minister van Rechtsbescherming 
– als die er weer komt – meer oog heeft voor de afweging van 
belangen van verdachten aan de ene kant en slechtoffers/
nabestaanden aan de andere. 
(Bron: mr. Onlne.nl)

Dekker: ‘Het kan voor 
slachtoffers uitermate pijnlijk 
zijn als ze hun verhaal moeten 

doen tegen een lege stoel

 De bunker van Justitie in Den Haag (Foto: Paul Grijpma)

RSJ bezorgd over nieuwe regeling uitplaatsing gedetineerden
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Kenmerkende verhaal van de achterblijver

Nederlander in Deense gevangenis
Jaap Brandligt

Kopenhagen - Het gebeurt niet zo vaak dat Bonjo wordt benaderd vanwege ingewikkelde toe-
standen van een Nederlander die in Denemarken een misdrijf heeft gepleegd. Hij wordt conform 
de regels aan Denemarken overgeleverd en dan gebeurt er van alles dat je in een beschaafd land 
als Denemarken niet verwacht en waarin de Nederlandse ambassade in Denemarken en Bureau 
Buitenland van de Reclassering Nederland een opmerkelijke rol spelen. 

Even naar de feiten. 
Hoewel je natuurlijk 
nooit weet hoe 
precies feiten zijn. 
Wat zeker is, is dat de 
man in kwestie in 
een soortement voor-

arrest zit. Of misschien nu wel zat, 
want er is geen hoger beroep tegen 
zijn veroordeling die lager uitviel 
dan de eis die gesteld was. Naar 
verluidt was dat – het lagere vonnis 

dan de eis - een reden om de man 
slecht te behandelen. Het voorar-
rest speelde zich af in een politie-
cel en niet zoals we dat hier in 
Nederland kennen in een Huis van 
Bewaring. En de rechercheur die 
verantwoordelijk was voor de 
arrestatie en die achter de eis zat, 
was de man die toezag op het wel-
bevinden van de Nederlander in de 
cel op het politiebureau. Een merk-
waardige dubbelverantwoordelijk-
heid. De gedetineerde man is 
diabeet en kreeg zijn medicijnen 
niet en mondjesmaat en dus onvol-
doende. Toen hij met een ambu-
lance naar een ziekenhuis vervoerd 
zou worden, werd dat op het 
moment dat dat zou gebeuren 
tegengehouden door – ja wel – die-
zelfde rechercherende man die 

klaarblijkelijk de ruimte kreeg om 
zijn frustratie te uiten. De vrouw 
van de gedetineerde man werd er 
stapelgek van. Ze ging elke week 
uit Nederland naar hem toe. De 
advocaat die de man in Nederland 
had begeleid – Shirley Splinter – 
bevestigde de beelden die de 
vrouw van de gedetineerde ver-
telde. En de advocaat die de man in 
Denemarken bij stond, kon er ook 
al weinig aan doen. Tot zover de 
feiten.

Niet echt helpend
Nu hebben we in Nederland een 
systeem waarin gedetineerden in het 
buitenland worden bijgestaan. Dat 
is via Buitenlandse Zaken de ambas-
sadeur in het betreffende land. Op 
de eigen website zegt Buitenlandse 
Zaken het zo: Een buitenlandse 
detentie brengt complicaties met 
zich mee. Het voorarrest duurt 
vaak lang, de toegang tot rechtsbij-
stand en hulpverlening is beperkt 
en de detentieomstandigheden 
kunnen slecht zijn. Gedetineerden 
kennen vaak de taal en cultuur van 
het land niet en zijn ver van familie 
e n  v r i e n d e n  v e r w i j d e r d . 
Ondersteuning en begeleiding van 
Bureau Buitenland en geregeld 
bezoek van een vrijwilliger kan dan 
veel betekenen. Dat belooft veel 
maar leverde in dit geval weinig op. 
We hebben met elkaar blijkbaar afge-
sproken dat langs die weg bijstand 
verleend wordt, dat de ambassadeur 
bij het waarnemen van misstanden 
ingrijpt. Zeker als dergelijke misstan-
den zich voordoen in een Europees 
land met een hoge standaard voor 
het gevangeniswezen. Dat viel in dit 
geval niet mee. De betreffende 
ambassadeur bleek moeilijk bereik-
baar. Ook voor de partner van de 
gedetineerde die herhaaldelijk aan 

de bel trok, immers doodsbang dat 
haar man in de cel en de slechte ver-
zorging – zeker in het licht van zijn 
diabetes – eraan ten onder zou gaan, 
was de hoop dat de ambassadeur 
erop aan zou dringen dat een meer 
humaan beleid zou komen. By the 
way: Hoe is het trouwens mogelijk 
dat voorarrest in een politiebureau 
plaats moet vinden, een raar feno-
meen. Maar terug naar de rol van de 
ambassadeur. Niet echt helpend en 
slecht bereikbaar. De vrouw van de 
man in detentie ging van het kastje 
naar de muur. Ook bij het Bureau 
Buitenland van de Reclassering 
Nederland. Nu kun je daar nog een 
zeker begrip voor opbrengen, omdat 

reclassering zich primair richt op 
zijn reclasseringstaken, dus tijdens 
de voorwaardelijke invrijheidsstel-
ling. Maar op hun website staat net 
als bij het ministerie wel degelijk dat 
buitenlandse detentie complicaties 
met zich meebrengt. Ondersteuning 
en begeleiding  van Bureau 
Buitenland en geregeld bezoek van 
een vrijwilliger kan dan veel beteke-
nen. Maar ook daar krijgt de vrouw 
van de gedetineerde de pin op de 
neus. Alles bij elkaar het kenmer-
kende verhaal van de achterblijver 
waarbij de instanties die helpend 
zouden moeten en kunnen zijn het 
laten afweten. 

Vanuit de Nederlandse ambassade in Kopenhagen kwam niet veel hulp.

De betreffende 
ambassadeur bleek 
moeilijk bereikbaar

Maar ook daar krijgt 
de vrouw van de 
gedetineerde de 
pin op de neus
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Kimberly Kruijsse 

Rotterdam - Elk mens heeft recht op 
een menswaardig bestaan. Mensen 
zonder verblijfsvergunning 
zouden hier geen uitzondering op 
moeten zijn.
Het Meldpunt Vreemdelingen-
detentie heeft als missie het verbe-
teren van de leefomstandigheden 
in vreemdelingendetentiecentra. 
Om dit te bereiken verzamelen wij 
als centraal meldpunt meldingen 
vanuit vreemdelingendetentie die 
wij binnenkrijgen via onze help-
desk. Daar waar nodig stellen wij 
klaagschriften op, dienen wij deze 
namens ingeslotenen in en staan 
wij hen bij tijdens beklagzittingen. 
Naar aanleiding van alle meldin-
gen schrijven wij nieuwsbrieven en 
rapporten en doen wij aanbevelin-
gen aan beleidsmakers. Ook leggen 
wij bezoeken af in de detentiecen-
tra om de ingeslotenen tot steun te 
zijn en onze relatie met de ingeslo-
tenen te bevorderen. Om ingeslote-
nen te kunnen helpen en bereiken 
verspreiden wij flyers waarop we 
men kort laten weten wat wij voor 
ze kunnen doen en hoe zij ons 
kunnen bereiken: namelijk op ons 
gratis telefoonnummer.

Oproep
Wie gaat het vertellen?
Amsterdam - Mensen in de gevangenis gezocht die vrij-
blijvend willen praten over hun ervaringen met lang-
durig gevangenschap. 
De vraag komt van theatermaker Nic Bruckman. Hij 
werkt aan een nieuwe theatertekst over het leven in 
gevangenschap. Zijn interesse ligt niet in de schuld-
vraag, maar in hoe je verder leeft. Hoe komen we als 
buitenstaanders zo dicht mogelijk binnen bij iemand 
die niet meer naar buiten mag. 
Liefst zou hij een briefuitwisseling beginnen en/of 
bezoeken organiseren. En in een ideale versie zou de 
uiteindelijke tekst deels een samenwerking zijn. 
Volledige anonimiteit gewaarborgd. Hij hoopt met 
deze oproep in contact te komen met mensen die hem 
verder kunnen helpen.
(Nic Bruckman, / nicbruckman@icloud.com / Westerdok 
354 | 1013 BH Amsterdam /www.nicbruckman.nl in co-pro-
ductie met ninetiesproductions.nl) 

Meldpunt Vreemdelingendetentie staat klaar

Zit je vast… en heeft je advocaat geen tijd? 
JSG bellen!
Violette Steijvers van Orselen 

Amsterdam - Zit je vast… en heeft je 
advocaat geen tijd? Wellicht kan het 
Juridisch Spreekuur Gedetineerden 
(JSG) in Amsterdam dan iets voor je 
betekenen. Wij zijn een vrijwilligers-
organisatie die bijstand verleent aan 
gedetineerden in de gevangenis. De 
groep vrijwilligers bestaat uit studen-
ten van verschillende universiteiten, 
zoals de UvA en de VU. 

Wij lopen op de vrijdagen in 
Alphen a/d Rijn en JC Schiphol 
spreekuur en op de woensdagen 
lopen wij in Lelystad spreekuur. De 

gedetineerden kunnen zodoende 
door het indienen van een verzoek-
briefje laagdrempelig juridisch 
advies inwinnen bij JSG. Gelukkig 
vinden deze spreekuren veelal 
weer fysiek doorgang, zodat de 
gedetineerde ook weten wie hun 
vragen behandelen. Ten tijde van 
corona vonden de spreekuren 
namelijk vooral telefonisch door-
gang waardoor dit persoonlijke 
contact ontbrak. 
Wij zijn werkzaam als vrijwilligers 
en (nog) niet als advocaat. Dit bete-
kent dat wij voor bepaalde (veelal) 

strafzaak gerelateerde vragen de 
gedetineerde doorverwijzen naar 
hun advocaat. Er zijn echter ook 
veel zaken te bedenken waarvoor 
de advocaat geen tijd heeft of 
vragen die geen relevantie hebben 
tot de eigen strafzaak. Hierbij kan 
gedacht worden aan penitentiaire 
vragen zoals de bejegening en de 
gang van zaken in de gevangenis, 
maar er kan ook gedacht worden 
aan hulp bij zaken die buiten de 
gevangenis plaats vinden zoals 
problemen met de woning of het 
afsluiten van een verzekering. 

Hiervoor kan het fijn zijn voor de 
gedetineerde om contact op te 
nemen met JSG. 

Contact opnemen met Bonjo
Er zijn er meer organisaties zoals 
JSG. Mocht een gedetineerde geïn-
teresseerd zijn in een bezoek aan 
een JSG en verblijvend zijn in een 
andere PI dan Alphen a/d Rijn, JC 
Schiphol of Lelystad dan is de kans 
erg groot dat de gedetineerde in de 
gevangenis waar hij verblijft 
gebruik kan maken van een ander 
juridisch spreekuur dan JSG 

(Amsterdam). Dit kan altijd 
gevraagd worden op de afdeling 
waar de gedetineerde verblijft. 
Mocht het echter zo zijn dat een 
gedetineerde interesse heeft in een 
dergelijk spreekuur en dit niet aan-
wezig is in de betreffende gevange-
nis dan zou hij contact op kunnen 
nemen met de verenging Bonjo 
(gratis 0800333444) zodat gepoogd 
kan worden om dit in deze gevan-
genis ook in werking te zetten. 

mailto:nicbruckman@icloud.com
http://www.nicbruckman.nl/
http://ninetiesproductions.nl/
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Horizontaal 
1. Dansgelegenheid - 7. Regenscherm - 12. Wereld - 13. Reeds - 14. Inhoudsmaat - 15. Tijdelijk - 16. 
Uitgebreid technische school - 18. Gewoonterecht - 19. Bijbelse priester - 22. Graafwerktuig - 24. Domina 
- 25. Lichaamsdeel - 26. Hoofd - 28. Kledingstuk - 30. Vaartuig - 31. Besloten vennootschap (afk.) - 33. 
Voorzetsel - 34. Tam - 35. Verslavend middel - 36. Deel van vat - 38. Deel van geweer - 40. Zijde - 42. 
Bouwval - 43. Maand - 44. Open Universiteit - 46. Deel van de Bijbel - 47. Verharde huid - 49. 
Aanwijzend vnw. - 50. Toestand van rust - 54. Gedeputeerde Staten (afk.) - 55. Drinkgerei - 56. 
Zandheuvel - 57. Komaan! - 59. Wereldkampioenschap - 60. Winterpeil - 62. Klank - 64. Verenigde 
Staten - 66. Heilig reukwerk - 68. Duizend - 70. Ter zake - 71. Krachtig - 72. Lokspijs. 
 

Verticaal 
1. Gegevens - 2. Ovalen vat - 3. Nummer - 4. Duitse politieke partij - 5. Wat - 6. Bevel - 7. Sporenplant - 
8. Voortdurend - 9. Voormiddag - 10. Stortbui - 11. Enig - 17. Takken verzamelen - 20. Chinese maat - 
21. Kloosterlinge - 23. Aartsbisschop - 25. Bazige vrouw - 26. Kussenvulling - 27. Vrucht - 29. 
Jongstleden - 30. Pilaar - 32. Kattig - 35. Natuurlijke logaritme - 36. Bedompt - 37. Beproefd - 39. Oude 
Testament - 41. Slee - 45. Lansruiter - 47. Sjalot - 48. Hoeveelheid - 50. Chinese braadpan - 51. Ter 
herinnering - 52. Deel van dynamo - 53. Vlokje - 55. Weg - 58. Deel van kachel - 60. Zeker - 61. 
Hoofddeksel - 63. Operatiekamer - 65. Zoals - 67. Noot - 68. Noot - 69. Loofboom. 
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Organisaties die lid zijn van Bonjo:
Advocatenkantoor El Hannouche

Agape4You

Akadis Careers BV

Aktiva

APO Nederland

Aware4youth

Bedrijfsadvieskantoor

Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Bezoekgroep De Geniepoort

Blijf van mijn Dier

Bond Belangenbehartiging Gedetineerden

Bureau Maatschappelijk Herstel & Reïntegratie

Bureau Nieuwe Kansen

Chito uit Ervaring

Cliëntenservicepunt De Woenselse Poort

Currentwerkt

De Harde Leerschool

De Regenboog

Deeper Justice

Detentieshop Benelux B.V.

Drugspastoraat Amsterdam

Een nieuwe start

Eigen Plan

Exter-Art

Forensica Onderzoek en Advies

Het 8ste Wonder

Informatie SteunPunt

Jurcoach

Kriminaliteit & Strafrecht

Landelijk Gedetineerden Commissie

Mainline

Mijn Reclassering

Motiva Straatadvocaten

Naves mentorschap & advies 

Nedlegal

Never Lose Hope

Onterecht Gedetineerd

PI Nieuwegein

Platform Kocon

Platform Relaties van Gedetineerden

PrisonLAW

Re-Boost

Regenboogkind

RESO

Samen Door - Tragel

SimoneAtWerk

Steunpunt Gevangenispastoraat

Stichting 4Diversity

Stichting Agricola

Stichting Arrestantensteungroep

Stichting Bakboord

Stichting de Zijderups

Stichting Dovo

Stichting Duizend Handen

Stichting Eigen Kracht

Stichting Juradi

Stichting Juran

Stichting Moria

Stichting Paard in Nood

Stichting Profor

Stichting Re-Boost

Stichting The Young Ones

Stichting Tijdelijk Eigen Kamer

Stichting Visie R

Stichting Vrij

Stichting Vrouw en Welzijn

Stidag

Straatconsulaat

Surant

Team Enkelband

TIME-WORK Arbeidsbemiddeling

Total Training Service

Ver. Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden Alkmaar

Vrijwillige Hulpverlening aan (ex-)Gedetineerden

Young In Prison

Zorgconcept
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BonjoContactBureau

Eenvoudig en snel berichten ontvangen 

eMates is beschikbaar 
in alle Pi's in Nederland! 

*Geen fotoservice in PI Roermond,
PI Scheveningen en PI Ter Peel

Bekijk onze gedetineerdenwebsite op de 
computers in het RIC of de bibliotheek: 
www.info.emates.nl --::::-� 

eMátes 
We mailen! 

1956
Hallo dames. Ik ben Danny leeftijd 
39 jaar en 1.90 lang. Ik ben sportief 
gebouwd ben van karakter vrij 
rustig en relaxd.En ik geloof wel 
dat ik inhoud heb. Als het gaat om 
criminaliteit heb ik best een 
rumoerig verleden.En ik zit op dit 
moment al maanden gedetineerd. 
Maar zodra ik vrij ben ga ik weer 
voorlichting geven op scholen.En 
ik volg een HBO opleiding tot erva-
ringsdeskundige in de zorg die ik 
ga voortzetten zodra ik vrij ben. Ik 
wil dan met mijn kennis en erva-
ring lotgenoten gaan helpen. Dus 
ik ben niet op zoek naar een 
Bonnie en Clyde verhaal. Maar ik 
hoop wel met deze contact adver-
tentie een leuke lieve verstandige 
dame te leren kennen. Ben jij die 
dame? dan hoop ik snel iets van je 
te horen groetjes Danny.

1957
Ik ben een sportieve man en mijn 
naam is Wim. Ik wil graag kennis 
maken met vrouwen tussen de 18 
jaar en 45 jaar. Eerst gezellig schrij-
ven en bij wederzijdse goed 
keuring een keer bellen.en wie 
weet afspreken. Mijn motto is alles 
mag maar niks hoeft. Mijn hobby,s 
na mijn detentie zijn uit eten ter-
rasje pakken soms na een casino 
en sporten. Spreekt dit je aan stuur 
mij een brief met eventueel een 
foto en ik stuur dan een brief en 
foto z.s.m terug. Eventueel je je 
nummer dan kan ik je een x bellen 
als jij dat goed vind. Liefs Wim.

1958
Leuk dat je mijn advertentie leest 
ik ben Bas 42 jaar 188 lang 95 kilo 
zwaar blauwe ogen en tatoos en 
ben sportief. Ik ben op zoek naar 

een leuke verzorgde dame van dito 
leeftijd  en spontaan en zorgzaam. 
Wil jij mij beter leren kennen 
reageer en ik reageer altijd terug 
zodat ik jou meer kan vertellen 
over mij zelf , een tipje vd sluier.Ik 
ben eerlijk oprecht en zorgzaam 
en goed uitziend.Mensen zeggen 
vaak dat ik op Robby Wiliams lijk. 
groetjes Bas.

1959
2B OR NOT 2 B
Hoi Hoi Ik dikke kale jongeman 
van 55 ben op zoek naar een niet 
rokende dame. Leeftijd kleur rijk 
arm dik dun etc. is niet belangrijk 
(30+/65). Wat is wel belangrijk 
humor met een 
knipoog,eerlijkheid alleenstaand 
zelfstandig. Ben jij ook op zoek 
naar avontuur met kans op een 
toekomst trek dan jou stoute 
schoenen aan en schrijf me.Je krijg 
altijd antwoord. En wie weet trek 
ik je schoenen uit......als je op 
bezoek komt.Kan je lekker koken 
en heb je lekkere recepten ik eet 
alles...... Wie ben ik 25% creools 25% 
chinees 50% hindustaans dus 
Surinaamse roots. Hou van lekker 
eten en drinken en veel reizen en 
veel zon.Kan helaas niet koken 
alleen water lol...Dus altijd uit eten 
. Ik ben nu 5 jaar single en eindelijk 
over vorige relatie heen.In 2023 
kom ik vrij en ben nu op zoek naar 
een vriendschap/relatie. Ik heb op 
dit moment niets te te bieden dus 
helaas voor de gold diggers. Heb 
veel liefde te geven en als jij wilt 
dan wordt dat onvoorwaardelijke 
liefde.... Ben 1.83cm 87 kilo bril 
dragend en ik rook niet geen 
drugs.Ook 7 oosterse sporten beoe-
fend (12-27).Ben in alles wat ik doe 
heel goed. Hou jij van (10000 b 
inair)GROES. En ben je ook stout? 
Kan je een hoge tempo aan en ben 
je niet bang om spontaan samen 
alles te doen. Geen Borderline 
maar wel duidelijk zwart wit.Hou 
je ook van computers en reizen 
reageer dan Altijd antwoord het 
liefst nederlands of engels.Ben al 
bijna 5jaar alleen (gedetineerd) en 
heb na kunnen denken wat ik wil 
in het leven is niet veel maar wel 
belangrijk gezondheid en veel 
liefde .... SOSSO LOBI(Aaron Neville-
everybody plays the fool xxxx

1960
Ik ben Mo 38 jaar oud en zit op dit 
moment in PI Roermond gedeti-
neerd. Mijn hobbie,s sporten 
koken en op vakantie gaan , allen 
gaat dat moeilijk als je binnen zit. 
Als ik geluk heb ben ik zo weer 
buiten heb ik pech dan zit ik 1 a 2 
jaar binnen. Verder heb ik buiten 
alles op orde een eihgen bedrijf en 
een koophuis. Ik hoop een leuk 
schrijf contact te vinden en wie 
weet meer. Hopelijk tot snel en hou 

je sterk alles komt weer goed groet-
jes van Mo xx

1961
Hallo allemaal mijn naam is Boyd 
ik ben 25 jaar en zit in pi Zaanstad. 
Ik ben op zoek naar een leuke 
gezellige spontane pen vriend(in). 
Voel jij je aangesproken? Laat iets 
van je horen tot snel..

1962
Lieve dames .Hallo ik ben een 
jongen van 35 jaar ben zeer ver-
zorgt 1.72 lang licht getint kale kop 
en ik heb groene ogen. Ik loop er 
altijd sportief bij in mijn tranings-
pak en mijn nike,s. Heb 1 arm hele-
maal getatoeerd en om mijn nek. 
Ben wel van stijle en heb mooie 
tanden en naartuurlijk niet te ver-
geten mijn oorbellen haha. kortom 
een zeer verzorgende jongen die 
ook van mooie dames houdt. Liefst 
blond mooie tanden tattoos altijd 
goed en een normaal postuur en ik 
ben een billen man hahaha. Ik zit  
gedetineerd in esserheem en zit al 
14 mnd in voorarrest. Ik hen 3 sep-
tember mijn inhoudelijke zitting.
Wat zijn mij intressens om via 
Bonjo in contact te komen om met 
dames die ook gedetineerd zitten? 
elkaar beter leren kennen schrij-
ven met elkaar en naartuurlijk 
foto,s sturen naar elkaaren elkaars 
instresses op papier zetten lijkt me 
leuk ik hoop tot snel moppies xxx 
Dennis.

1963
Op zoek na jou liefde.Mijn naam is 
Junior en ben 35 jaar oud. Ik ben 
sportief gebouwd en onbehaard 
(overal). Lengte1.85 cm en 80 kg. 
Heb blauwe ogen en opgeschoren 
haar. Ik ben op zoek na een lieve 
betrouwbare meid tussen de 18 en 
40 jaar mijn straf duurt nog onge-
veer 2 jaar.En die hoop ik door 
middel van schrijven en bellen 
samen met jou door te brengen. 
Heb jij intresse in mij schrijf mij 
dan een brief en misschien een 
leuke foto derbij. Ik geef altijd ant-
woord terug. Mocht jij vragen 
hebben over mij stel ze gerust ik 
zal ze beantwoorden maar wel 
prive.Hopelijk bloeit er iets moois 
tussenjou en mij.....

1964
Beste lezer ik ben 28 jaar bijna 29 
doe een oproep voor vrouwelijk 
contact ik verlang naar een vrouw/
dame om mee te schrijven. Altijd 
positief goedgezind en ik kan 
veelal met alles en iedereen goed 
overweg. Mijn detentie loopt af in 
september maar moet nog wel 
naar de tbs kliniek met voorwaar-
den. Maar om jou dan in het echt 
te zien in levende lijven is wel mijn 

streven. Ik ben firstofender en door 
mijn detentie vrijgezel heb geen 
kinderen. Verder ben ik een neder-
lander mannelijk en heb groen 
bruine ogen.Wil jij meer over mij 
te weten komen schrijf mij wat van 
jou zelf. Zoals jou intressens wat jij 
graag wil....kortom ik zal alles 
bekijken dat wat jij met mij wil 
delen probeer het gewoon wie 
weet...Ala jij mij doet intresseren 
behulpzaam over doet komen 
leuke of een spannende indruk 
weet te maken schrijf ik mogelijk 
terug. Liefs Melvin...P.S enkel alleen 
schriftelijk contact foto,s doet ook 
mogelijk positief vibes teweeg 
brengen.

1965
Hoi leuke mannen . Ik ben sharona 
een leuke meid van 31 jaar. Ik hou 
van tennis en van lezen. En nog 
veel meer weeg 60 kg 1,76 lang en 
slank. Ik zit vast in Ter Peel via deze 
weg hoop ik leuke mannen te 
vinden om mee te pennen. Graag 
lees ik wat jij zoek in een vrouw. 
Wie weet wat er uit voort bloeit ik 
sta voor veel open. Dus mannen 
schrijf maar raak groetjes van 
Sharona.

1966
Hoi leuke dames ik ben een jonge-
man van 46 jaar en op zoek na jou 
ben jij niet veroordelend lief en 
hou jij van spanningschrijf mij 
dan snel. Altijd een bericht terug . 
Ik zit in een tbs kliniek vlak bij 
Rotterdam. Leeftijd is onbelang-
rijk. Ik ben zorgzaam en gevoelig 
spontaan en verlegen en ligt er ook 
aan of ik jou ken. Een klik zou leuk 
zijn dus laten we kijken en schrij-
ven om te kijken of die klik er is of 
onstaat Liefs van mij.....

1967
Ik Perry 65 rastacreool bevind zich 
momenteel in justitueel beper-
king. En wil langs deze weg een 
leuke dame leren kennen. Ben een 
zeer musicaal en sportief type. 
Beoefent aikido yoga en tae 
kwondo en brijst nog van het leven 
en ziet er jonger en verzorgt uit. 
Verder in mijn vrije tijd studeer ik 
wat psychologie om mijn horizon 
wat uit te breiden. wat gezelligheid  
kan ik in mijn leven toevoegen 
door eerst te corresponderen en 
wie weet of er wat moois uitkomt. 
Mijn favoriete muziek is Jimi 
Hendriks Micheal Jackson Rod 
Stewart Janus Joplin enz. Dus alles 
wat een byzondere inhoud hebt. 
Dus meiden pak de pen ik ver-
wacht vrouwen tot 43 jaar om mee 
te pennen. Hierbij stop ik met mijn 
advertentie en zou zeggen hou je 
goed wij komen er wel uit. Met de 
lieflijke groeten ,Bye Bye.

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



32 oktober 2021BOEKEN

LE
ZE

N Moordstad

Een bloedspoor door Utrecht
Daniel M. van Doorn & Evert van der Zouw

Utrecht - Dit boek behandelt ruim zestig spraak-
makende moordzaken uit de geschiedenis van de 
oude bisschopsstad. De drama’s voltrokken zich 
zowel in de schimmige duistere steegjes als op de 
statige brede lanen die Utrecht rijk is. Stropdas, 
klewang, zakdoek, elektriciteitssnoer, kettingslot, 
zand, klauwhamer, vuur, betonbeitel, bijl, stenen 
sierkip; het zijn allemaal moordwapens waarmee 
een slachtoffer is gedood in een van de tien wijken 
in Utrecht. 

Auteurs en ‘crimewatchers’ Daniel van Doorn 
en Evert van der Zouw hebben per wijk chrono-
logisch de meest opzienbarende moordzaken 
van toen en nu onderzocht en voorzien van veel 
nieuwe gegevens en details. Hierdoor is het 
boek een interessante tijdreis door de gitzwarte 
stadsgeschiedenis van Utrecht.
In hun zoektocht naar spraakmakende levens-
delicten stuitten de auteurs op onomkeerbare 
misdaden die het daglicht niet konden verda-
gen, maar soms toch midden op de dag plaats-
vonden. Sommigen stilletjes in een verlaten 
krocht in de oude binnenstad, anderen midden 
in een drukke nieuwbouwwijk. 

Verkeerde moment, verkeerde plaats
Een jongeman wordt aan het eind van de 

negentiende eeuw in de rosse buurt van 
Utrecht doodgestoken. Bijna anderhalve eeuw 
later wordt, per vergissing, een jongeman 
tussen de hoge flats van de wijk Overvecht koel-
bloedig geliquideerd. Beide mannen waren op 
het verkeerde moment op de verkeerde plaats, 
ergens binnen de gemeentegrenzen van 
Utrecht. Tussen deze twee levensdelicten zit 
nog een waslijst van mensen die voortijdig het 
leven lieten. Sommigen bekend bij het grote 
publiek, anderen in de vergetelheid geraakt.. 
Waaronder de brute liquidaties van onderwe-
reldfiguren Aziz Anzi en Wout Sabee en de 
spraakmakende moorden op Laura Korsman, 
Nadia van de Ven en ‘Omaatje’ Bindi. Eveneens 
de moord op kaasboertje Kees Witteveen, de 
macabere dubbele moord op de Maliesingel, 
fatale woningovervallen, dodelijke ripdeals en 
een zeer uitgebreide reconstructie van de tram-
aanslag die wereldnieuws werd. Met als conclu-
sie, voor de auteurs is Utrecht na hun onder-
zoek op twee manieren een… moordstad! 

(Daniel M. van Doorn (1986) en Evert van der Zouw 
(1976) verzamelen al vele jaren alle beschikbare 
informatie over True Crime in Nederland en over 
hun woonplaats Utrecht in het bijzonder. Eerder 
verschenen Crimineel Utrecht (6e druk) en Utrecht 
Hooligans (4e druk). Beide auteurs wonen in de 
regio Utrecht. Moordstad, uitgeverij Just Publishers 
97890 8975 4936 / € 20,99) 

BRIGGES

Terug naar de plaats van het misdrijf

Amsterdam - In zijn nieuwe boek blikt oud-
misdaadjournalist Cees Koring terug op 
spraakmakende zaken uit zijn carrière als mis-
daadverslaggever, een vak dat na de liquidatie 
van zijn oud-collega Peter R. de Vries letterlijk 
levensgevaarlijk is geworden. Het zijn zaken 
waar hij zelf een actieve rol in speelde of soms 
samenwerkte met de politie. Koring, ook wel 
de ‘peetvader’ van de misdaadjournalistiek 
genoemd, keerde hiervoor met een aantal pro-
minente hoofdrolspelers (waaronder oud-poli-
tici, slachtoffers, rechters en een moordenaar) 
terug naar de plaats van het misdrijf. 

Maar ook beschrijft hij de grote risico’s die misdaad-
journalisten lopen, toen en vooral nu. Op enige 
bescherming hoefde hij destijds niet te rekenen. 
Koring, die in 1990 in zijn woning in Amsterdam 
door criminelen zwaar werd mishandeld, gaat in een 
openhartig interview met John van den Heuvel uit-
gebreid in op de risico’s van het vak dat nu een mij-
nenveld is geworden. 
Dinsdag, 6 juli 2021 werd de Lange Leidsedwarsstraat 
in Amsterdam een plaats van een misdrijf nadat daar 
Peter R. de Vries werd geliquideerd. Auteur Cees 
Koring werkte bij De Telegraaf jaren nauw met Peter 
samen. In dit boek gaat hij in op die voor hen succes-
volle periode en op Peters eigenzinnige karakter 
waardoor Peter in zijn begintijd slachtoffer werd van 

een ontvoering. 
Halverwege jaren zeventig, toen Cees met het onder-
zoeken en beschrijven van criminaliteit begon, 
waren, net als nu, afrekeningen in het milieu soms 
aan de orde van de dag. En was zijn werk zeker niet 
zonder gevaar. Maar het valt in het niet met wat zijn 
vroegere schrijfmaat Peter R. de Vries is overkomen 
en onder welke druk John van den Heuvel, Paul Vugts 
en Mick van Wely hun werk anno nu moeten doen. 
De belangen zijn kennelijk zo groot dat de misdaad 
op de man is gaan spelen.
Wie dwars ligt gaat eraan tegenwoordig of moet uit 
de weg. Wie zich mengt in misdaadkwesties loopt 
serieus levensgevaar. Ook onderzoeksjournalistiek is 
oorlog geworden.  

Bijna een halve eeuw terug wroet Koring, als jonge 
verslaggever, in duistere zaken: de opkomst van 
heroïne, de corruptie bij de Amsterdamse politie, 
gruwelijke (kinder)moorden, liquidaties en dekman-
tels van de Turkse maffia, de ontvoeringen van 
Caransa en Gerrit Jan Heijn, de rol van de 
Heinekenontvoerders bij grote overvallen en de 
bomaanslagen van Rara. 

(Brigges Cees Koring Uitgeverij Just Publishers 97890 
8975 553 7 € 21,99 www.justpublishers.nl, Bron: 
Achterflaptekst van de uitgever)

http://www.justpublishers.nl
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Door Dini van het Noorden 

Een poosje geleden woonde ik een lezing bij over langgestraften. 
Ik was uitgenodigd voor deze bijeenkomst omdat ik schrijf met 
langgestrafte gevangenen in Amerika, en bezoek- en taalvrij-
willigster ben in een PI. De andere aanwezigen van de lezing 
waren, voor zover mij bekend, vrijwel allemaal deskundigen op 
het gebied van strafrecht en criminologie. Hoogopgeleid dus, en 
met veel kennis van zaken. Ik was de enige aanwezige zonder 
hoge opleiding. Mijn kennis over detentie verkrijg ik dan ook 
niet uit wetenschappelijke studies en onderzoeken, maar uit an-
dere bronnen. Zoals deze lezing. En ik ga graag naar trainingen, 
workshops, cursussen en conferenties over detentie. Die worden 
geregeld aangeboden door de Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI) en door vrijwilligersorganisaties. Deze bijeenkomsten zijn 
onmisbaar voor ons vrijwilligerswerk. 

Er valt immers zoveel 
te leren over deten-
tie. En misschien 
vooral van degenen 
om wie het gaat, de 
gedetineerden en 
ex-gedetineerden. 

Maar ook van Penitentiaire 
Inrichtingen Werkers (PIW’ers). 
Dit zijn immers de mensen die 
bekend zijn met het reilen en 
zeilen achter de tralies. Die over de 
knelpunten kunnen vertellen, 
maar ook over succesverhalen. En 
dat laatste boeit mij vooral. Hoe 
kun je als PIW’er er bij helpen dat 
recidive wordt voorkomen? Al dan 
niet in samen werking met de 
reclassering, vrij-
willigersorganisaties en andere 
instanties? Zodat een ex-gedeti-
neerde een goed bestaan kan 
opbouwen. Of ligt de kracht van 
die hulp toch vooral bij de erva-
ring van ex-gedetineerden? Het 
herstel, het weer opbouwen van 
een nieuw leven. Wie kan daar 

beter over vertellen en bij helpen 
dan degenen die het pad naar een 
nieuw bestaan al hebben 
afgelegd?

Extraatje
Een andere bron van kennis: 
boeken over straf en detentie. 
Oftewel de bajesboeken. 
Belangrijk voor iedereen die met 
gedetineerden werkt. Ik heb in de 
loop der jaren veel over detentie 
en herstel gelezen. Maar ook 
boeken over bijvoorbeeld cultuur-
verschillen zijn in dit kader 
belangrijk. Net als informatie over 
psychische problemen en licht 
verstandelijke beperkingen. Naast 
de boeken en trainingen, haal ik 
mijn kennis over detentie en 
nazorg ook uit kranten en tijd-
schriften. En dan is er nog het 
internet. Met interessante web-
sites en leerzame artikelen, ook op 
social media. Tot slot heb ik als 
extraatje de brieven van langge-
strafte Amerikaanse gevangenen, 

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

met vaak ongelooflijke verhalen 
en interessante inzichten. 
Er zijn dus genoeg bronnen en 
boeken om kennis op te doen 
Maar toch zou er nóg een boek 
moeten verschijnen. Een bajes-
boek voor een breed publiek. In 
begrijpbare taal. Want onder ons 
gezegd en gezwegen: Hoe interes-
sant dit genre boeken ook is, de 
schrijfstijl is niet altijd voor ieder-
een lekker leesbaar. Zeker, er zijn 
boeken met boeiende en met vaart 
geschreven verhalen. Die zijn in 
één adem uit te lezen. Maar er zijn 
ook boeken die blijkbaar meer 
voor hooggeschoolden zijn 
bedoeld. Daar is op zich niks mis 
mee. Maar als je vroeger op school 
geen Latijn in je vakkenpakket 
had, terwijl in het desbetreffende 
boek rijkelijk met Latijnse termen 
wordt gestrooid, dan leest zo’n 
boek op z’n zachts gezegd niet 
echt vlot. Want dan is het zaak om 
zuchtend maar wéér op internet 
de vertaling op te zoeken. Je wilt 
wel begrijpen wat je leest, per slot. 
En al is het nog zo’n boeiend en 
leerzaam boek, dat regelmatig 
zoeken naar een Nederlandse ver-
taling van een Latijnse term of 
onbegrepen woord kan de concen-
tratie behoorlijk doen afnemen. 

Zo’n boek dus
Persoonlijk vind ik dan ook dat 
boeken over detentie voor íedere 
belangstellende goed leesbaar 
moeten zijn. Met aandacht voor 

alles wat met strafrecht en met 
detentie te maken heeft, van het 
begin tot het eind. Uiteraard is het 
ook van belang om in een bajes-
boek voor een breed publiek aan-
dacht te besteden aan de slachtof-
fers van een misdrijf. En aan nabe-
staanden. Ook moet er absoluut 
een hoofdstuk worden geschreven 
over vooroordelen. En tevens, 
want het zal je maar gebeuren, 
over onterechte beschuldigingen. 
Een hoofdstuk over de naasten 
van gedetineerden, met vooral 
aandacht voor hun kinderen is 
ook noodzakelijk. Net als over 
forensische zorg, tbs en het leven 
van langgestraften. Een boek 
waarin al deze onderwerpen in 
alle facetten worden belicht. Een 
boek dat op scholen, voor vrijwilli-
gersorganisaties en voor iedere 
betrokkene interessant is. Een 
boek dat tot boeiende discussies 
kan leiden, en wellicht zelfs tot 
goed uitvoerbare ideeën. Want 
laten we eerlijk zijn: Het lijkt in 
ons land uit de hand te lopen met 
de vechtpartijen, de messen, de 
schietpartijen. De roep om stren-
ger te straffen wordt steeds luider, 
maar naar mijn mening lossen 
strengere straffen niets op. Maar 
het debat aangaan, oplossingen 
proberen te bedenken. Daar kan 
een boek als dit wellicht toe inspi-
reren. Zo’n boek dus. Met bijvoor-
beeld als titel: ‘Detentiedialogen 
voor doordenkers.

Pleidooi voor nieuw bajesboek met als titel:

‘Detentiedialogen voor doordenkers.’

Ook moet er 
absoluut een 

hoofdstuk worden 
geschreven over 

vooroordelen
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Graag samen werken met gedetineerden naar een groenere gevangenis

Plantje Voor Morgen aan de slag met verduurzamen van 
gevangenissen
Van de redactie

Utrecht - ‘Plantje Voor Morgen’ streeft naar duur-
zame detentie met een plan voor morgen. De 
stichting bestaat officieel sinds een paar maanden, 
maar achter de schermen werd er al langer aan 
het plan gewerkt. Het team wordt gevormd door 
gemotiveerde jongeren die duurzame verandering 
teweeg willen brengen, met en voor gedetineerden 
in Nederland. Dus is de vraag wat duurzaamheid 
betekent? En hoe dit in de gevangenis kan worden 
toegepast? Stichting Plantje Voor Morgen wil graag 
meedenken en aan de slag met het verduurzamen 
van Nederlandse gevangenissen. 

Een belangrijke missie, want als we de zogeheten 
‘Duurzame ontwikkelingsdoelen’ van 2030 willen halen, 
zijn er nog heel wat stappen te zetten. Deze doelen zijn 
opgesteld door de Verenigde Naties om de gevolgen van kli-
maatverandering zo klein mogelijk te houden en verdere 
opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar wat betekenen 
deze doelen nu precies voor de gewone burger? En dan 

specifiek voor mensen in detentie? Plantje Voor Morgen wil 
verschillende duurzame doelen voor deze groep mensen 
toegankelijk maken. Dit doen wij door aan de ene kant aan 
de slag te gaan met het vergroenen en verduurzamen van 
de leefomgeving van gedetineerden...meer beplanting op 
luchtplaatsen, moestuinen en meer kamerplanten. Aan de 
andere kant werken wij aan programma’s die gedetineer-
den kunnen volgen om meer te leren over de verschillende 
kanten van duurzaamheid. Want duurzaamheid bestaat 
niet alleen uit windmolens of elektrische auto’s, maar gaat 
ook over eerlijke kansen voor iedereen. 

Zelfgekweekte kruiden
Op dit moment werken wij aan een programma waarbij 
gedetineerden leren koken op een duurzame manier en 
met zelfgekweekte kruiden (en groenten). Onze projecten 
willen we in de toekomst bij iedere gevangenis in 
Nederland aanbieden, zodat elke gedetineerde aan de slag 
kan gaan met zijn of haar duurzame activiteiten. De 
gedachte is nu wellicht: goh, klinkt leuk allemaal, maar wat 
zou dit de gedetineerden nou echt opleveren? Uit onder-
zoek blijkt steeds vaker dat mensen die leven in een omge-
ving met veel natuur, gelukkiger en gezonder zijn. Het viel 
ons op dat gevangenissen vaak het tegenovergestelde zijn 
van die groene omgeving. Door meer beplanting aan te 
brengen in en rondom gevangenissen hopen we de mentale 
en fysieke gezondheid van gedetineerden én personeel te 
verbeteren. Natuurlijke elementen zoals planten en 
bloemen brengen mensen namelijk meer ontspanning. 
Bovendien vinden wij dat mensen in detentie de mogelijk-
heid moeten hebben om aan de slag te gaan met duurzame 
onderwerpen. Immers, de toekomst bestaat voor ons 
mensen alleen als die op een mens- en milieuvriendelijke 
manier wordt ingericht. Daarbij is het van groot belang wat 
gedetineerden zelf willen leren.

Willen zij leren koken met zelfgekweekt voedsel of mis-
schien wel een opleiding volgen om zonnepaneel-installa-
teur te worden? In de toekomst hopen wij met én voor gede-
tineerden te werken aan een duurzaam plan voor morgen.
Plantje Voor Morgen is nog maar net begonnen, maar heeft 
goede hoop voor de toekomst. Verduurzamen kunnen we 
alleen samen. We zijn benieuwd naar de mening van gedeti-
neerden over bovengenoemde duurzame plannen voor 
detentie. Laat ons via Bonjo (gratis 08003334446) weten wat 
de gedachten zijn over deze ideeën! Of misschien is er zelfs 
wel een idee dat bij kan dragen aan de verduurzaming van 
de gevangenissen in Nederland. Wij van team Plantje Voor 
Morgen werken graag met gedetineerden samen toe naar 
een groenere gevangenis.
(contact@plantjevoormorgen.nl / www.plantjevoormorgen.nl / 
Instagram Plantje Voor Morgen) 

In de toekomst hopen wij met én 
voor gedetineerden te werken aan 
een duurzaam plan voor morgen.

Door meer beplanting aan 
te brengen in gevangenissen 

hopen we de mentale en fysieke 
gezondheid van gedetineerden 

én personeel te verbeteren
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Eva van Heijningen 

Amsterdam - Op 11 november 
wordt in sommige delen van 
het land Sint-Maarten ge-
vierd. Kinderen lopen met een 
uitgesneden pompoen met 
een lichtje erin, bellen aan bij 
mensen en zingen: 

Sinte, Sinte Maarten 
De koeien hebben staarten 
De meisjes hebben rokjes aan 
Daar komt Sinte Maarten aan
In de hoop snoep te krijgen.
Maar als degene voor wie ze 
zingen niets geeft, zingen ze:
‘Hier woont juffrouw kikker-
dril, 
Die niets geven wil!’

’Wie was Sint-Maarten? Maarten 
werd rond 316 geboren in 
Hongarije als zoon van Romeinse 
ouders. Op jonge leeftijd werd hij 
soldaat en als 15-jarige trok hij naar 
Gallië (het Frankrijk van Asterix en 
Obelix.) Bij de stadspoort van 
Amiens ziet hij een halfnaakte 

verkleumde bedelaar. De andere 
soldaten deden niets, maar hij kon 
het niet aanzien. Hij pakte zijn 
mantel, sneed er de helft van af en 
gaf de andere helft aan de 
bedelaar. 
Waarom gaf hij maar de helft van 
de mantel? Omdat de mantel in 
het bezit is van het leger. ‘s Nachts 
droomde hij dat hij Jezus zag, die 
die halve mantel droeg. Maarten 
zag hierin een teken en liet zich 
bekeren. De mantel betekent 
pallium in het latijn. Daar komt 
het woord palliatieve zorg vandaan 
- verlichting brengen in het leven 
van iemand die niet meer beter 
wordt. 
Op 19-jarige leeftijd werd hij duivel 
uitdrijver! Hoe deed hij dat? 

Fiets weg
Ik herinner mij de film de 
‘Exorcist!’ die ik als 17-jarige in 
Londen zag. 
Ik had mijn fiets vastgezet in een 
parkje. De film was heel eng: de 

hoofdrolspeelster, een meisje van 
12 jaar, was bezeten door de duivel 
en werd door een priester ‘ge-exor-

cist.’ Zij zat op een bed, haar tong 
werd een soort slang die uit haar 
mond kwam, ze kotste groen spul 
uit en draaide haar hoofd 180 
graden! De arme priester werd 
door een soort wervelwind tegen 
de muur gesmakt. Hoe het afliep 
weet ik niet meer, maar ik vond het 
doodeng.
Na het zien van de film liep ik stoer 

naar mijn fiets. Achter elke boom 
en struik sprong de duivel tevoor-
schijn…Mijn fiets was weg!! 
(De volgende dag bleek het in een 
parkje verderop te staan…)
Mijn nieuwsgierigheid naar hoe je 
de duivel dan wel uitdrijft was 
gewekt. 
Dit heb ik op het alleswetende 
(althans dat hoop ik) internet 
gevonden;  
De priester (alleen een priester 
mag exorcisme toepassen, althans 
in de katholieke kerk) begint met 
het maken van het kruisteken over 
zichzelf, over de overige aanwezi-
gen en de bezetene. Vervolgens 
besprenkelt hij iedereen met 
wijwater. 

‘Oud serpent’
Hij legt het einde van zijn stola in 
de nek van de zieke en zijn rechter-
hand op diens hoofd. Na een aantal 
gebeden spreekt hij de duivel zelf 
toe.  ‘Oud serpent’ en ‘losbandige 
draak! God heeft over het kwade 

gezegevierd en hij beschermt zijn 
getrouwen!’ roept hij, terwijl hij 
kruistekens op verschillende 
lichaamsdelen van de zieke maakt. 
Er wordt gebeden, ook tot de 
heilige Maria. Uiteindelijk wordt 
het huis met wijwater 
besprenkeld.
Kennelijk hielp dit zo goed, dat de 
bevolking van Amiens Maarten tot 
bisschop koos. Hij vond zich echter 
niet waardig genoeg voor dat ambt 
en verstopte hij zich in een ganzen-
hok. Toen zijn aanhangers hem 
gingen zoeken, gakten de ganzen 
zo hard dat zijn schuilplaats 
ontdekt werd. Zo kwam het dat hij 
alsnog tot bisschop gewijd kon 
worden! De kinderen van nu 
hebben het dus aan de ganzen te 
danken dat zij op 11 november om 
snoep mogen bedelen! En tegen-
woordig worden de arme zielen 
die door de duivel bezeten zijn, 
naar een psychiater gebracht om 
daar verlost te worden van hun 
demonen.

Op 19-jarige leeftijd 
werd hij duivel 

uitdrijver!

Wie was Sint-Maarten?

Sinte, Sinte Maarten 
De koeien hebben staarten 

De meisjes hebben rokjes aan 
Daar komt Sinte Maarten aan 

In de hoop snoep te krijgen. 
Maar als degene voor wie ze 
zingen niets geeft, zingen ze: 

‘Hier woont juffrouw kikkerdril, 
Die niets geven wil!’
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Tijd voor  
paddenstoelenrisotto!

INGREDIËNTEN

1,2 liter paddenstoelenfond
1 kleine ui, gesnipperd
2 tenen knoflook, 
fijngesneden
olijfolie
400 gr paddenstoelenmix
350 gr arborio rijst 
(risottorijst)
1 glas witte wijn
25 gr roomboter
Parmezaanse kaas, geraspt
peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de fond (bouillon) in een kookpan.
Fruit in een grote lage pan in een scheut olijf-
olie de gesnipperde ui en knoflook in onge-
veer 2-3 minuten tot ze glazig zijn.

Borstel de paddenstoelen schoon en snijd 
ongeveer de helft in kleine blokjes. Snijd of 
scheur de andere helft in plakjes en/of 
stukken.

Voeg nu de fijngesneden paddenstoelen toe 
bij de ui in de pan en bak deze even mee.
Roer de rijst erdoor en bak dit ongeveer 2 
minuten op middelhoog vuur.

Schenk de witte wijn erbij en laat zo lang 
koken tot de rijst de wijn geabsorbeerd heeft.

Voeg dan al roerend steeds een soeplepel 
bouillon toe, totdat de rijst gaar is en de bouil-
lon is opgenomen. De risotto hoort nog een 
beetje vochtig te zijn.

Roer dan een klont boter en de helft van de 
geraspte kaas door de risotto en breng op 
smaak met peper en zout. Zet het vuur uit en 
laat staan.

Bak in een bakpan met olijfboter de champig-
nons goudbruin.
Serveer de paddenstoelen over de risotto en 
rasp de Parmezaanse kaas erover.

RECEPT



37oktober 2021

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) 

De eerste keer

De eerste keer gedetineerd

Is niet waar je voor hebt gestudeerd

De eerste keer in onzekerheid

Van je vrijheid afgeleid

De eerste keer je leven stuk

Niet meer genieten van je geluk

De eerste keer o wat een pech

En dan denken hoe kom ik weg

De eerste keer van je stuk gebracht

O God, wie had dat van mij gedacht

De eerste keer leert je ook verlangen

Maar ook gelijkheid van kleur ras en rangen

De eerste keer kan ook een ommekeer zijn

Naar betere tijden warm maar ook fijn

De eerste keer leren met elkaar om te gaan

Weten wat je mag en waar je kan staan

De eerste keer hopelijk gerechtigheid

Verder maar weer de gezelligheid

De eerste keer op vrije voeten

Alles weer kunnen, niets meer moeten

De eerste keer je verantwoordelijkheid weer in eigen handen

En dan maar hopen niet terug in de eerste keer te belanden

De eerste keer sluiten we nu af

Ja leven het is best en hopelijk nooit meer straf

Gert Jan Broere

PI Vught

WODC brengt recidive  
tijdens forensische zorg  
in kaart
Den Haag - Tijdens 37 procent van de forensische zorgtrajecten pleegt de ver-
oordeelde opnieuw een delict, waarvan vijf procent van de recidive een ernstig 
delict is met een strafbedreiging van minimaal acht jaar. Dat blijkt uit onder-
zoek van het WODC naar de recidive tijdens forensische zorgtrajecten. 

Forensische zorg is geestelijke gezondheids-
zorg, verslavingszorg en verstandelijk gehan-
dicaptenzorg onder een strafrechtelijke titel. 
Het meest bekende type is de tbs-behande-
ling. Daarnaast zijn er intramurale behande-
lingen in minder beveiligde instellingen, 
ambulante behandelingen door forensische 
poliklinieken, forensische zorg tijdens 
detentie en forensisch beschermd wonen. In 

het onderzoek is ook gekeken naar verschil-
len tussen deze typen forensische zorg. In de 
periode 2013-2017 hebben 44.578 personen op 
enig moment forensische zorg ontvangen en 
eindigden 29.666 forensische zorgtrajecten. 
In bijna de helft van deze trajecten volgden 
meerdere zorgtypen elkaar op. 

Recidivedelicten
In de vijf jaren van 2013 tot en met 2017 
waren er in totaal 30.344 veroordelingen 
voor een recidivedelict tijdens een FZ-traject. 
Bij zes procent hiervan ging het om ernstige 
delicten met een strafdreiging van acht jaar 
vrijheidsstraf of meer. Vermogensdelicten 
zonder geweld komen het meest voor (46 
procent) gevolgd door geweldsdelicten (17 
procent waarvan 0,5 procent levensdelicten). 
Vermogensdelicten met geweld (drie 

procent) en zedendelicten (één procent, 
waarvan aanranding of verkrachting 0,2 
procent) komen duidelijk minder voor.
In bijna de helft van de gevallen vindt de 
recidive plaats wanneer de strafrechtelijke 
titel van kracht is maar de forensische zorg 
nog niet is begonnen of al is beëindigd (47 
procent). Dit wijst erop dat recidivedelicten 
voorkomen zouden kunnen worden door 
snellere plaatsing in forensische zorg na de 
rechterlijke uitspraak. Ook tijdens ambu-
lante zorg is de recidive hoog (39 procent). 
Met name in de eerste drie maanden van de 
ambulante zorg is het recidiverisico hoog. 
Een veel kleiner deel van de recidivedelicten 
wordt gepleegd tijdens intramurale zorg 
(drie procent) forensische verblijfszorg (zes 
procent) en periodes in detentie (vijf 
procent). In hetzelfde aantal zorgdagen 
worden tijdens ambulante behandeling 
bijna drie keer zoveel delicten gepleegd als 
tijdens intramurale behandeling en dubbel 
zo veel ernstige delicten. De verhoudingsge-
wijs hoge recidivecijfers voor ambulante 
forensische zorg suggereren dat voor een 
deel van de patiënten in dit zorgtype een 
zwaarder zorgtype beter geschikt was 
geweest. Daarnaast bevelen de onderzoekers 
aan om te zoeken naar mogelijkheden om 
het risicomanagement met name in de 
beginfase van ambulante forensische zorg te 
versterken.

Persoonlijke kenmerken
Het recidiverisico hangt niet alleen samen 
met het type forensische zorg maar ook met 
kenmerken van de persoon. De kans op reci-
dive tijdens forensische zorgtrajecten is 
hoger bij mannen, naarmate patiënten 
jonger zijn en naarmate zij al meer eerdere 
strafzaken hadden. Zedendelinquenten 
hebben een lagere recidivekans dan andere 
typen daders.

Ook tijdens ambulante 
zorg is de recidive 
hoog (39 procent)
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Den Haag - Vroeger woonde ik achter een openbaar 
kerkhof. Geregeld hoorde ik - als de wind goed 
stond - flarden van psalmen mijn kamertje binnen-
waaien.
Op een dag hoorde ik een donderende stem: ‘En ook 
gij, kinderen, zult uiteindelijk branden in de hel!’
Nieuwsgierigheid dwong mij naar het kerkhof te lo-
pen. Daar stond een man in het zwart, zwarte hoed 
en duister uiterlijk te schreeuwen. Hij wees met zijn 
zwarte gehandschoende vingers in de richting van 
een paar verschrikt kijkende kinderen met hoedjes 
op. ‘Ook gij zijt behept met de erfzonde!’

Was dat de oorzaak van mijn inte-
resse in het dodenrijk? Ik ver-
slond griezelverhalen en las 
boeken over hekserij. 
Zo las ik als 12-jarige hoe je doden 
kon oproepen. 
Ik moest onder het uitspreken 

van bepaalde bezweringen een 6 puntige ster tekenen. Met 
een stuk krijt tekende ik deze afbeelding op de vaste vloer-
bedekking van mijn kamer. 
Maar ik werd, toen de klok ‘s nachts twaalf uur sloeg, zo 
bang dat ik wanhopig met mijn voeten het krijt uitwiste 
wat maar half lukte. 
Geregeld klom ik ‘s nachts over een muur onder de heg 
door, op het kerkhof.
Op een nacht hoorde ik gerinkel van kettingen en voetstap-
pen. Ik was zo bang en verstopte me achter een grafsteen. 
Dit was natuurlijk de duivel! Later bleek dat het de tuinman 
van het kerkhof was die daar in een groot pand woonde.   
Ook deed ik natuurlijk aan glaasje draaien, het oproepen 
van geesten. Je zet een omgekeerd glas op tafel, eromheen 
leg je een cirkel van letters en de woorden ja en nee tegen-
over elkaar. Iedereen om de ronde tafel zet zijn vinger op 
het glas. Je stelt een vraag aan een overledene en het glas 
schuift naar de letters. Zo komen er antwoorden. Het viel 

me wel op dat de overleden tante van mijn vriendinnetje 
destijds wel veel antwoorden gaf, maar mijn oma en opa 
niet… Sceptici beweren dan ook dat men bewust of onbe-
wust het glas naar de letters stuurt. Maar ‘gelovigen’ worden 
soms zo bang, dat ze psychotisch worden…
Vanwaar de angst voor de doden? 

Angsten
Mensen zijn bang voor dat wat ze niet kennen of begrijpen.
De katholieken hebben een mooi feest om die angsten te 
bezweren: op 1 november vieren ze Allerheiligen en op 2 
november Allerzielen.
In Mexico ‘viert’ men de dood, de dag van de doden. Men eet 
schedels van suiker, draagt dodenmaskers en offert hele 
maaltijden en drank op de graven van voorouders zodat die 
ook kunnen meegenieten. 
Zo kan het ook. Het valt mij op dat tegenwoordig Halloween 
aan populariteit wint. In mijn tijd werd het niet gevierd. 
Waar komt dit feest eigenlijk vandaan?
De naam ‘Halloween’ is afgeleid van Hallow-e’en, oftewel All 
Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor 1 november.
Met Allerheiligen worden alle heiligen uit de katholieke 
kerk herdacht.
Als kind zat ik in de kerk met open mond naar de beelden 
van bijvoorbeeld de heilige Sebastiaan die een pijl uit zijn 
hart haalt, te kijken. Zoveel leed in beelden gevat! Maar 
gelukkig voelen beelden geen pijn. 
In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 
31 oktober was Oudejaarsavond. De oogst was dan binnen, 
het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er 
even tijd voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar.
In Groot-Brittannië werd Halloween vooral door 
de Kelten gevierd, die geloofden dat op die dag de geesten 
van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terugkwamen 
om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor 
het komende jaar. 

Vagevuur
De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden 
aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de 
deuren. Maar om bóze geesten af te weren droegen de 
Kelten maskers. 
In de 9de eeuw stak een Europees christelijk gebruik de zee 
over en vermengde zich met het Halloweenfeest. Op 
Allerzielen gingen in lompen gehulde christenen in de 
dorpen rond en bedelden om zielencake (brood met 
krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen 
voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier 

zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te 
versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te 
bespoedigen.
Zo is het geven van snoep aan zingende kinderen ontstaan. 
Wat is het vagevuur? Het is een soort ‘wachtkamer voor de 
hemel’: de zielen van deze mensen zijn niet geheel zonder 
zonden. Als ze lang genoeg in het vagevuur verblijven, 
worden ze door het vuur gereinigd zodat ze alsnog de 
hemel in kunnen gaan. 
Het probleem is echter dat in 2007 het vagevuur door de 
Paus is afgeschaft!
Mijn oma riep ontzet uit: ‘Maar waar moeten die arme 
zielen dan heen?’
De Ieren die naar Amerika emigreerden hebben het feest 
naar Amerika gebracht. En via Amerika is het feest weer 
naar Nederland gebracht.
Een mooi voorbeeld van recycling van feesten. Over de 
doden niets dan goeds. Happy Halloween! 

Op Allerzielen worden de doden geëerd 

Over de  
doden  
niets dan  
goeds

Men eet schedels van suiker

Eva van Heijningen

Dodenmars in Mexico 
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SPEELRONDE 9  
zaterdag 16 oktober  
16.30 Feyenoord RKC Waalwijk 
18.45 sc Heerenveen Ajax 
18.45 Go Ahead Eagles Heracles 
21.00 Fortuna Sittard SC Cambuur 
21.00 PSV PEC Zwolle 

zondag 17 oktober  
12.15 AZ FC Utrecht 
14.30 NEC Vitesse 
14.30 Sparta FC Groningen 
16.45 FC Twente Willem II 

   

SPEELRONDE 10  
vrijdag 22 oktober  
20.00 Willem II Fortuna Sittard 

zaterdag 23 oktober  
18.45 FC Utrecht sc Heerenveen 
20.00 PEC Zwolle Heracles 
21.00 RKC Waalwijk Sparta 

zondag 24 oktober  
12.15 FC Twente NEC 
14.30 SC Cambuur Feyenoord 
14.30 Vitesse Go Ahead Eagles 
16.45 Ajax PSV 
20.00 FC Groningen AZ 

   

SPEELRONDE 11  
zaterdag 30 oktober  
16.30 PSV FC Twente 
18.45 Heracles Ajax 
20.00 sc Heerenveen Vitesse 
21.00 AZ PEC Zwolle 

zondag 31 oktober  
12.15 Sparta Feyenoord 
14.30 NEC FC Groningen 
14.30 RKC Waalwijk SC Cambuur 
16.45 FC Utrecht Willem II 
20.00 Go Ahead Eagles Fortuna Sittard 
   

SPEELRONDE 12  
vrijdag 5 november  
20.00 FC Twente Heracles 

zaterdag 6 november  
18.45 NEC sc Heerenveen 
20.00 Willem II Sparta 
21.00 PEC Zwolle SC Cambuur 

zondag 7 november  
12.15 FC Groningen RKC Waalwijk 
14.30 Fortuna Sittard PSV 
16.45 Feyenoord AZ 
16.45 Vitesse FC Utrecht 
20.00 Ajax Go Ahead Eagles 
   

SPEELRONDE 13  
zaterdag 20 november  
16.30 PSV Vitesse 
18.45 Sparta FC Twente 
20.00 AZ NEC 
21.00 Heracles Fortuna Sittard 

zondag 21 november  
12.15 Go Ahead Eagles FC Groningen 
14.30 Feyenoord PEC Zwolle 
14.30 sc Heerenveen Willem II 
16.45 RKC Waalwijk Ajax 
20.00 SC Cambuur FC Utrecht 
   

SPEELRONDE 14  
vrijdag 26 november  
20.00 NEC SC Cambuur 

zaterdag 27 november  
18.45 Fortuna Sittard FC Groningen 
20.00 PEC Zwolle RKC Waalwijk 
21.00 Willem II Go Ahead Eagles 

zondag 28 november  
12.15 Sparta Ajax 
14.30 FC Twente Feyenoord 
14.30 FC Utrecht Heracles 
16.45 sc Heerenveen PSV 
20.00 Vitesse AZ 

   

PROGRAMMA EREDIVISIE seizoen 2021-2022

SPEELRONDE 15  
woensdag 1 december  
20.00 Feyenoord Heracles Almelo 

donderdag 2 december  
18.45 AZ Fortuna Sittard 
21.00 Ajax Willem II 

vrijdag 3 december  
20.00 FC Groningen PEC Zwolle 

zaterdag 4 december  
16.30 PSV FC Utrecht 
18.45 SC Cambuur Vitesse 
21.00 Heracles sc Heerenveen 

zondag 5 december  
12.15 RKC Waalwijk NEC 
14.30 AZ Sparta 
14.30 Go Ahead Eagles FC Twente 
16.45 Feyenoord Fortuna Sittard
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Een frisse blik op uw strafzaak?
Als er iets in zit, halen wij het eruit!

U kunt ons gratis bereiken op:
0800-9336464 (0800-WEENING)

Wij bezoeken u in elke PI.
Ook pro deo.

Wij hebben specialisten op het gebied van:

• Diefstal
• Drugszaken
• Fraude
• Geweld
• Mensenhandel
• Moord & Doodslag
• Terrorisme

• Wapen & Munitie
• Zeden
• Detentierecht / Beklagzaken
• Cassatie
• Jeugdstrafrecht
• Ontneming
• TBS & PIJ strafrechtadvocaten.nl

Maastricht | Utrecht | Roermond
Postbus 3084 | 6208 NB | Maastricht


