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De beste wensen
Ieder jaar gezegd door miljoenen mensen
Maar wat wordt bedoeld met al die wensen?
De beste wensen
Is het een gebruikelijk gezegde?
Of is het iets normaals in de mond gelegde?
De beste wensen
Wat veel mensen echt niet weten
Dat hierbij gedetineerden vaak worden vergeten

The essence of journalism is
a discipline of verification.
Bill Kovach & Tom Rosenstiel in
‘The Elements of Journalism’

De beste wensen
Dat wij gedetineerden ook vaak van vlees en bloed zijn
Die met de beste wensen verder moeten met verdriet en pijn
De beste wensen
Zij die moeten vechten voor hun eenzaam bestaan
Soms een kleine lach, soms een dikke traan
De beste wensen
Laat iedereen nu eens verder denken
En ons alle waardering schenken
De beste wensen
Voor wat velen van ons hebben gedaan
En moeten vechten voor recht en bestaan
De beste wensen
Mensen, ook wij hebben een leven
Denk aan ons, al is het maar even
De beste wensen
Wij allemaal zijn ook maar mensen
Ja, ik – ik doe ze allemaal de beste wensen
De beste wensen
Vrijwilligers, mentoren, bewakers, directie
En het andere personeel, voor jullie
De beste wensen
Zeg de woorden de beste wensen uit je hart
Dat waarderen wij, al klinkt het apart
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Pleidooi voor parlementair debat over fundament en oorsprong drugsoorlog

Voorzitter Raimond Dufour van
Stichting Drugsbeleid:
‘Je moet het gewoon legaliseren’

Bregje Veltman
is criminologe en lid
van deBonjo redactie

Bregje Veltman
Een kwarteeuw geleden richtte jurist Raimond Dufour vanwege zijn ongenoegen met het drugsbeleid Stichting
Drugsbeleid op. Sindsdien pleit hij als voorzitter vol overgave voor wijzigingen in het huidige drugsbeleid. Een
recent symposium ter ere van het 25-jarig bestaan van de stichting vormde de aanleiding voor dit gesprek over zijn
inzichten, drijfveren en wensen om drugshandel volledig te legaliseren in Nederland.

Haarlem - Voor Raimond Dufour lag een stichting die legalisering van drugs promoot niet voor
de hand: ‘Ik heb niets met drugs, ik gebruik ze niet, het interesseert me eigenlijk ook niet erg.’
Zo’n 25 jaar geleden doken de eerste coffeeshops op in Nederland: ‘Baanbrekend in Europa en
wereldwijd.’ Vanuit Europa kwamen waarschuwingen: Nederland diende netjes in de pas te lopen.
Dufour voorzag problemen en richtte samen met enkele anderen Stichting Drugsbeleid op. ‘En
sindsdien proberen we de stem van het verstand te laten klinken.’ Hij kon niet rekenen op veel
begrip: ‘Toen wij begonnen was het onderwerp ‘legaliseren van drugs’ totaal taboe, daar kon je
niet over praten.’ Drugs werden beschouwd als levensgevaarlijke producten, alleen over cannabis
kon met ‘de meest vooruitstrevende figuren’ worden gesproken.

M

omenteel
ligt de
maat
schappe
lijke focus
op de ernst
van de
drugscriminaliteit, maar niemand
lijkt zich af te vragen waar deze cri
minaliteit daadwerkelijk vandaan
komt. ‘Dat is heel wonderlijk, het
wordt aanvaard als een soort
natuurgegeven: het is er nou
eenmaal, daar moet je tegen
vechten.’ Dufour geeft aan dat de
strategie van de drugsoorlog
gekozen is om een gezondheids
probleem op te lossen, maar dat
dit probleem zwaar overschat
wordt: er zijn zo’n veertig tot vijf
tigduizend drugsgebruikers die
zich tot hulpverlening wenden,
voor alcoholgebruikers zijn dat er
tien keer zoveel en bij tabak
honderd keer zoveel die eraan
doodgaan. ‘En daar hoor je dus
geen sterveling over.’ Dan kan er
misschien gezegd worden: dat
drugs dus niet zo riskant zijn, dat
bewijst dat het beleid succesvol is.
Hierin vergeet men echter dat het
doel van het beleid was om drugs

uit de samenleving te weren en dat
dit totaal mislukt is. De werkelijk
heid bewijst: je kunt gemakkelijk
aan drugs komen en desondanks
blijft de schade beperkt. Ook de
veronderstelling dat softdrugs een
onherroepelijke stepping stone
zouden zijn tot zwaardere midde
len is onwaar gebleken: dan
zouden er namelijk ongeveer net
zoveel gebruikers van deze zwaar
dere middelen zijn en dat is niet
zo. Overigens staan op de roesmid
delenlijst qua gezondheidsproble
matiek heroïne en cocaïne boven
aan op dezelfde hoogte als alcohol
en tabak die wél volledig legaal
verhandeld mogen worden.
Inmiddels is op basis van de
onwaar gebleken veronderstelling
dat je door verbod en vervolging
drugs uit de samenleving kunt
weren, ongehoorde en steeds grim
miger wordende criminaliteit
gegroeid.

Roepende in de woestijn

Al sinds de oprichting van de stich
ting merkt Dufour dat weinig
mensen zich vrij voelen om te ver
tellen hoe ze daadwerkelijk over
drugsbeleid denken. Er is sprake

van een zekere vorm van afhanke
lijkheid in het veld door bijvoor
beeld subsidies: ‘Het aantal onaf
hankelijke stemmen is niet zo
groot.’ Hij noemt hierbij ook de
fractiediscipline binnen politieke
partijen waarbij iedereen een
bepaalde koers moet volgen,
terwijl niet iedereen het hier daad
werkelijk mee eens is. Vanuit de
gebruikers is ook niet veel protest
te verwachten. Ze hebben immers
weinig te klagen: drugs zijn in
principe overal te verkrijgen en
kunnen zelfs thuis worden
bezorgd. Nadeel is wel dat de kwa
liteit van drugs niet wordt gecon
troleerd. ‘Je bent een beetje een

‘Je hebt je nu
eigenlijk zo
risicovol gemaakt
als het maar kan

Tekening: Minke Veltman

roepende in de woestijn,’ conclu
deert Dufour over de boodschap
van Stichting Drugsbeleid. Dufour
denkt dat de drugscriminaliteit
relatief eenvoudig op te lossen is.
Het wordt natuurlijk wel lastig om
alle illegale drugshandel eruit te
werken, maar de weg daar naartoe
is in principe simpel: ‘Je moet het
gewoon legaliseren.’ Het drugsge
bruik zelf lijkt ingewikkeld, maar
betreft hoofdzakelijk vier soorten
drugs: cannabis, xtc, amfetamine/
speed en cocaïne. Bij cannabis
hoeft alleen de kweek nog goed
geregeld te worden, het wetsvoor
stel van D66 hierover is recent
weer in behandeling genomen
door de Eerste Kamer.

Marketingkwestie

Het zogeheten gedoogbeleid van
coffeeshops is halfslachtig: coffee
shops mogen wel drugs verkopen,
maar niet inkopen. Dufour denkt
dat het lopende wietexperiment
nut kan hebben als hierin een
aantal wijzigingen wordt aange
bracht. Zoals het nu is opgezet
moeten de tien gemeenten die zijn
uitgekozen voor het wietexperi
ment, als de legale cannabiskweek
zover is, helemaal overgaan op het
legale product. Op dat moment is
nog helemaal niet bekend of de
consument dat legaal gekweekte
product wel wil waardoor de cof
feeshops dan een existentieel
risico lopen. Dufour bepleit
daarom dat de coffeeshops naast
de legale producten ook hun
bestaande illegale assortiment
mogen blijven verkopen. Pas dan
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wordt duidelijk of en hoe het
legale product het illegale uit de
markt kan drukken. Dat is niet
met alleen een juridische, maar
ook een marketingkwestie.
Daarnaast moeten voor de overige
drie drugssoorten de productie en
verkoop goed geregeld worden.
Hierbij kan het best gestart
worden met gedogen: ‘Gedogen is
een uitstekend instrument om
geleidelijk aan naar een oplossing
te werken.’ De verkoop moet uit
eindelijk beperkt worden tot speci
ale drugswinkels. Deze speciaalza
ken moeten het uiteindelijk zien te
winnen van de illegale markt. Dit
kan bereikt worden met verkoop
medewerkers met kennis van
zaken die voorlichting geven en in
nauw contact staan met de gebrui
kers om hun wensen in kaart te
brengen. Momenteel ontbreekt bij
voorbeeld informatie over het
effect van bepaalde drugs ingeval
van een medische gesteldheid en
hoe hierbij gehandeld dient te
worden. ‘Je hebt het nu eigenlijk zo
risicovol gemaakt als het maar
kan: je hebt de productie en
verkoop helemaal in handen
gegeven van op winst gerichte
bedrijven, je hebt geen enkele con
trole op de kwaliteit en je hebt
helemaal geen goede objectief ver
trouwde informatie.’

‘Big cannabis’

Dufour heeft een duidelijk plan
voor ogen: ‘Je moet eigenlijk naar
een algemeen roesmiddelenbeleid
dat zowel geldt voor alcohol, als
voor tabak en drugs.’ Al deze
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Voorzitter Raimond Dufour voelt zich roepende in de woestijn

‘Ook de veronderstelling dat softdrugs
een onherroepelijke stepping
stone zouden zijn tot zwaardere
middelen is onwaar is gebleken’
middelen hebben een zeker risico
en dat moet je zo veel mogelijk
zien te beheersen en het liefst
voorkomen. ‘Dat betekent dat je
voor alle drie verstandige drem
pels moet inbouwen voor een al te
gemakkelijk gebruik.’ Zo zou er
geen reclame gemaakt moeten

worden zoals bij tabak al gebeurt.
Daarnaast vindt Dufour dat
alcohol, tabak en natuurlijk ook
drugs niet zomaar in de super
markt verkocht moeten kunnen
worden, maar in speciaalzaken.
Zolang drugs in andere landen
nog verboden blijven, moet de

hoeveelheid die consumenten
kunnen afnemen worden gelimi
teerd op basis van het gemiddelde
gebruik. Voor toeristen kan even
tueel een pasje ingevoerd worden
waarmee zij roesmiddelen kunnen
aanschaffen. Dat vereist wel dat
consumenten van de roesmidde
lenspeciaalzaken geregistreerd
worden als gebruiker. Hierbij is
het belangrijk dat een betrouw
baar, waterdicht systeem wordt
gecreëerd om ervoor te zorgen dat
consumenten niet wantrouwig
zijn. Dufour denkt dat dit kan,
medicijngebruik wordt immers
ook geregistreerd. Het is van
belang te voorkomen dat er grote
bedrijven ontstaan in de legale
drugshandel. Dat dreigt te gebeu
ren in Canada en in de Verenigde
Staten waar cannabis deels is gele
galiseerd, ook wel: ‘Big cannabis’.
‘En met de drugs heb je natuurlijk
ook dat de drugs in handen zijn
van op winst gerichte, zij het ille
gale, bedrijven.’ Voor roesmidde
lenverkoop zou je eigenlijk
moeten streven naar bedrijven die
niet primair op winst gericht zijn,
maar dienen als leuke ontmoe
tingsplek voor de gebruikers. Je
moet het product in ieder geval
niet gaan verbieden, verboden
vruchten smaken immers het
zoetst. Dufour wenst kleine bedrij
ven die affiniteit hebben met het
product en hierop geen zware
marketingmiddelen toepassen.

Willem van Oranje

Grote bedrijven hebben heel
actieve lobby’s. Zo hebben alcohol
producerende landen veel invloed
op het alcoholbeleid. In 1986 intro
duceerde de Nederlandse overheid
de volgende slogan: ‘Drank maakt
meer kapot dan je lief is.’ Door de
alcohollobby werd dit ‘Geniet,
maar drink met mate.’ Alsof er
geen gevaar meer in het product
zit, maar het alleen afhangt van de
gebruiker. ‘Het is een moeilijke

tijd om dit verhaal te laten horen,
want media zijn gebiologeerd door
de sensatie van de criminaliteit,
maar je moet het blijven laten
horen als niemand anders het laat
horen.’ Dufour is er nu, net als 25
jaar geleden, van overtuigd dat
drugs op een gegeven moment
gelegaliseerd zullen worden. ‘En ik
dacht toen al: het euvel is gekomen
uit Amerika, de oplossing zal waar
schijnlijk ook uit Amerika komen.’
Hij lacht: ‘Ergerlijk’. Op de vraag
hoe Dufour zo gemotiveerd blijft
refereert hij aan het motto van
Willem van Oranje die in een vol
strekt hopeloze situatie een
opstand begon tegen het Spaanse
rijk en zei: ‘Men hoeft niet te
hopen om iets te ondernemen,
noch te slagen om te volharden.’
Hij is vastberaden: ‘We gaan
gewoon door.’
De legale roesmiddelenmarkt
dient in de gelegenheid gesteld te
worden om te groeien en om
betere producten te maken met
goede voorlichting. Het is dan ook
van belang om een overgangstijd
te creëren waarin legaal naast ille
gaal bestaat. Dufour voorziet
hierin geen problemen: ‘De legale
producten winnen het uiteinde
lijk.’ Het grootste argument van
minister Ferd Grapperhaus en de
zijnen tegen het legaliseren van
drugs is dat de drugscriminaliteit
zich dan juist zou concentreren in
Nederland. Echter: als alles hier
gereguleerd is, waarom zouden
drugscriminelen dan naar
Nederland gaan? Als ze hier niks
meer kunnen verdienen aan de
binnenlandse markt gaan ze ons
land toch eerder juist mijden?

fundamentele opdracht de recht
vaardigheid te dienen en niet blin
delings de bepalingen vanuit
wetboek en politiek toe te passen.’
Het kan feitelijk niet anders dan
dat onder advocaten, openbaar
aanklagers en rechters onvrede
bestaat over het huidige beleid.
Daarnaast komt de politie nauwe
lijks meer aan ‘gewone’ criminali
teit toe zoals overvallen, laat staan
aan nieuwe vormen van criminali
teit zoals cybercrime. Dufour pleit
voor een parlementair debat over
het fundament en de oorsprong
van de drugsoorlog en over een
betere strategie. Hierbij is hulp
vanuit de strafrechtketen wense
lijk. Dufour roept professionals op
zich daartoe bij Stichting
Drugsbeleid te melden via drugs
beleid.nl. De stichting beraadt zich
momenteel over de tekst voor een
gezamenlijke verklaring.
De belangrijkste reden voor
Dufour om het drugsbeleid op de
schop te willen gooien, is aller
eerst de mislukking ervan, zicht
baar in de gigantische drugscrimi
naliteit. Bovendien vindt Dufour
het slecht voor de moraal: ‘Het is
alsof de overheid een mooie schaal
gevuld met goudstukken op het
dorpsplein zet en dan tegen de
opgroeiende jeugd zegt: niet aan
komen, jongens!’ Juist dit beleid
vormt een stepping stone voor
ernstigere (drugs)criminaliteit:
‘Als je eenmaal een klusje hebt
opgeknapt dan word je onder druk
gezet en zit je eraan vast.’ Hij ziet
louter winst in drugslegalisatie
met verstandige drempels,
geschikt toezicht en juiste infor
matie: ‘Dan gaan we beseffen: die
drugs horen gewoon bij de
moderne samenleving en het is
Gezamenlijke verklaring
allemaal niet zo verschrikkelijk.’
Dufour geeft aan dat zelfreflectie
vanuit de juridische keten passend Dufour hoopt dat vanuit Bonjo de
discussie op gang gebracht wordt
is: hoe zit het eigenlijk met het
rechtsgevoel van de mensen die de aangaande drugslegalisatie.
vervolging en bestraffing uitvoe
ZIE OOK PAGINA 33
ren? ‘Zij allen hebben als

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
1' Postbus 3084, 6202 NB Maastricht

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

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

Ons kantoor behandelt uitsluitend strafzaken. Uw dossier
wordt bij ons niet door één advocaat, maar door een team
van specialisten zorgvuldig onder de loep genomen. Wij
verdiepen ons voortdurend in de laatste ontwikkelingen

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:

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

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

behoefte!

strafrechtadvocaten.nl
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In brieven die Bonjo onder ogen heeft gekregen maken gedetineerden er melding van dat de prijzen van sommige winkelproducten ‘met ruim honderd procent zijn
verhoogd’. In de bijgevoegde prijsvergelijkingen van boodschappenlijsten is dat duidelijk te zien voor bijvoorbeeld andijvie, bakbananen, honing en deodorant,
maar vrijwel alle veel bestelde producten zijn behoorlijk duurder geworden. Volgens de briefschrijvers met een gemiddelde van 38 procent.

Gedetineerden vergelijken prijslijsten van voor en na komst nieuw leverancier

Prijzen in de gevangeniswinkels bijna veertig procent hoger
Ronald Bos
Amsterdam - In onze vorige editie maakten we er al melding van dat de prijzen in de
gevangeniswinkels tot verontruste reacties hebben geleid. Ondanks de toezeggingen
van de nieuwe leverancier Van Hoeckel/Sligro dat er een ‘geruisloze overgang’
zou zijn, ‘met geen of nauwelijks verschil voor de gedetineerden. En de dagverse
producten zullen van goede kwaliteit zijn.’ (Zie Bonjo juni 2021). De Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) liet bij monde van woordvoerder Julia Rademaker weten dat
‘sommige producten iets goedkoper zijn en andere artikelen iets duurder.’ DJI zou
wel in overleg gaan met de leverancier over de producten met grote prijsstijgingen.

D

e brieven konden de
gedetineerden aan Bonjo
sturen omdat ze beloof
den dat er geen namen en
locatie zouden worden
genoemd in dit artikel.
De namen van de schrij
vers zijn bij de redactie bekend. Ze hadden
de brieven in september aan een Commissie
van Toezicht PI en de RBBA (Regionaal
Bedrijfs Bureau Arbeid van DJI) gestuurd. Zij
hebben hun beklag gedaan, maar nog steeds
geen reactie gekregen. In de brieven schrij
ven ze onder meer: ‘Wat we bemerkt hebben
Gedetineerden in een PI (naam en locatie bij
de redactie bekend) stuurden een lijst recente
winkelervaringen van mede-lotgenoten.
Ze hadden er eind oktober naar gevraagd.
Hierbij een selectie uit de antwoorden:
• prijs mayonaise opeens verdubbeld
• slecht fruit
• koffiemelk, niet leverbaar
• aanstekers, slechte kwaliteit
• prijs deodorant Sanex van 2,33 naar 3,91
• bananen, niet leverbaar
• shag, erg duur
• bloemkool, erg duur, buiten veel goedkoper
• gehakt duur, buiten veel goedkoper
• kerrie masala, te duur
• geen variatie in seizoenfruit
• ik wacht op geld voor teruggestuurde
artikelen
• boodschappen wel afgeboekt, niet geleverd

is dat de hardlopers van producten (…) juist
enorm in prijs zijn verhoogd. De producten
met een lage omzetsnelheid worden juist
goedkoper gemaakt.’ Volgens hen is dat
laatste gedaan om procentueel een ‘rede
lijke prijswijziging’ te kunnen laten zien.

‘Commercieel gevoelige informatie’

De gedetineerden hebben gedetailleerde
lijsten met een vergelijking tussen de
prijzen van voor en na de overgang naar de
nieuwe leverancier Van Hoeckel/Sligro
gemaakt, waaruit blijkt dat zij de cijfers niet
uit hun mouw schudden. (Zie afbeelding)
Ze laten zien dat vaak bestelde producten
veel duurder zijn geworden. Ook schrijven
zij in hun brief: ‘Sommige producten die
geleverd worden hebben soms nog maar
een paar dagen houdbaarheidsdatum (THT/
TGT) wat officieel minimaal acht dagen
behoort te zijn.’
Voor de Bonjo is een eigen onderzoek naar
de prijswijzigingen moeilijk, omdat DJI de
prijslijsten niet wil geven. Volgens een
medewerker van het Inkoopuitvoerings
centrum van DJI, die wij erom hebben
gevraagd, zou dat ‘commercieel gevoelige
informatie’ zijn. In andere woorden:
worden de winkels door DJI als commerci
eel gezien? Dat is een merkwaardige
gedachte: DJI heeft als taak het leveren van
producten aan de gevangenissen, maar is
dat dan ook commercieel, met de bedoeling
winst te maken?
De prijslijsten zouden achter de tralies van
de PI’s zijn gebleven, ware het niet dat we ze
toch - anoniem – toegestuurd hebben gekre
gen. Van een later datum dan die de brief
schrijvers hebben gebruikt, maar de meeste

Vergelijking van de winkelprijzen uit de brief van de gedetineerden
door hen gebruikte prijzen kloppen nog.
Sommige prijzen gingen wat omlaag,
terwijl andere nog verder omhoog zijn
gegaan.

prijsstijging van 38 procent is echt onjuist.
Over het geheel genomen is de nieuwe lijst
zelfs iets goedkoper dan de oude lijst.’
Rademaker zegt verder nog dat dit ‘echt
alles is wat er ik er nu over kan melden.’ Het
blijft dus helaas bij een uitspraak zonder
Woordvoerder Julia Rademaker
De gedetineerden schrijven in hun brief ook toelichting of bewijs.
nog over de veel lagere prijzen van de grote ‘Dat is nou precies het probleem,’ zeggen de
briefschrijvers als we ze de uitspraak van de
supermarkten, maar dat is wel een ander
woordvoerder DJI voorleggen. Het gaat
verhaal. Die supermarkten hebben veel
meer klanten dan de tienduizend in de PI’s. volgens hen juist niet om de hele lijst, maar
en kunnen daardoor lagere prijzen maken. om de hogere prijzen van de vijftig meest
verkochte producten. Of zij antwoord
Het zou misschien mogelijk zijn de super
krijgen van de Commissie van Toezicht
markten hun producten bij de PI’s te laten
moet nog blijken. Of er overleg van DJI met
afleveren, maar qua veiligheid en controle
leverancier Van Hoeckel/Sligro over de
zou dat wel wat voeten in de aarde hebben.
hogere prijzen is geweest of gaat komen,
In reactie op de conclusies van de gedeti
blijft vooralsnog ook de vraag.
neerden laat woordvoerder Julia
Rademaker weten: ’Een zogenaamde

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:

. .
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De feestdagen komen eraan. Kerstgedachte van een zwaargestrafte:

‘Het zijn dagen waarin veel gedetineerden een traantje
laten omdat ze niet bij hun geliefde kunnen zijn’
‘Hallo, hoe gaat het met je?’ Een vraag die hier wekelijks meermaals wordt gesteld. ‘Ja, wel goed
hoor, of come si come sa, hoor je vaak als antwoord. Waarom eigenlijk? Want als we eerlijk zijn
gaat het met niemand goed die vastzit, het zou ook niet gezond zijn als je je happy en gelukkig
voelt in de bajes. Kijk naar mij, in mijn leven heb ik zo’n twintig jaar vastgezeten. Nu ben ik
vijftig jaar en ben zeker niet trots op mijn leven wat ik heb geleid. Zelfs in periodes waarin alles
goed leek te gaan kwam ik steeds weer in situaties terecht waardoor ik weer in de cel belandde.
Ik zit nu vast voor een zwaar vergrijp waarvoor ik twintig jaar en tbs heb gekregen. Nu zit ik zo’n
zeven jaar vast en heb nog zes en halve jaar te gaan voor ik naar de tbs kan.

I

k heb het zwaar fysiek en
lichamelijk en geestelijk.
Vooral ook omdat ik moet
leven (net als de nabe
staanden) met de pijn en
last dat ik een dierbare van
het leven heb beroofd.
Iedere dag voel ik de pijn van de
nabestaande, bij verjaardagen, bij
feestdagen en als ik in mijn eentje
in mijn cel opgesloten zit. Ik wou
dat alles terug te draaien was, (een
droom die nooit uitkomt) omdat
de werkelijkheid van het leven
onuitwisbaar en hard is. Ook dat
doet me pijn, waarom is dat de
mensheid niet gegund. Ik accep
teer mijn straf en zal daar zeker
niet over klagen, want wie zijn gat

ook de dag van gisteren was. Je
leeft continue in een déjà vue. Ik
ben blij en dankbaar dat ik op een
afdeling zit (EZV) waar ik ook de
zorg krijg op therapeutische basis
en op psychologisch gebied. En er
ook aandacht is voor jou zorgen en
dingen waar je tegenaan loopt en
worstelt.

Tranen wegpinken

Het is dan fijn dat er met je mee
wordt gedacht. En je handvaten
worden meegegeven waardoor je
toch door een andere bril je deten
tie op een voor jou zo goed moge
lijke manier kunt doorkomen. Ik
schrijf veel, maak gedichten,
schrijf mijn eigen songteksten en
als me gevraagd wordt om iets te
schrijven voor een blad of tijd
schrift dan doe ik dat. Ik heb me
autobiografie geschreven, ik doe
mee aan wedstrijden, ik schrijf op
verzoeken, uitdagingen (gewoon
lekker schrijven) niet omdat ik me
dan een beter mens voel (nee),
omdat schrijven mijn talent is en
ik dat wil uitdragen en ik dat wil
delen om anderen te inspireren
ook te schrijven, want schrijven
doe je met gevoel. Gevoel dat je
voor de maatschappij niet hebt, als
je een misdrijf hebt begaan, ik wil
door te schrijven het tegendeel
bewijzen! Door veel te schrijven,
brandt moet maar op de blaren
loop je niet vast in het negatieve
zitten.
gevoel van het vastzitten wat velen
Toch valt het vastzitten me wel
zwaar en dat zit hem voornamelijk hebben. Het maakt het vastzitten
in het feit dat je na jaren al te zitten dragelijker voor mij. Ondanks alle
pijn en verdriet die ik alle dagen
toch wel behoorlijk vaak gehospi
met mij meedraag. De feestdagen
taliseerd begint te raken en te
voelen. Vooral ook omdat vandaag komen eraan, Sinterklaas,

Iedere dag voel
ik de pijn van de
nabestaande,
bij verjaardagen
en feestdagen

Er zijn geen woorden
voor te vinden die
ik kan zeggen om
jullie pijn te kunnen
weg te nemen!

Kerstmis, het zijn dagen waarin
veel gedetineerden een traantje
zullen laten omdat ze niet bij hun
geliefde kunnen zijn en omge
keerd. Zullen familieleden ook
tranen wegpinken omdat ze hun
geliefde missen? Een maand
waarin er over en weer veel
kaarten worden verstuurd. Een
maand waarin veel familie en
vrienden nog even snel langs gaan
komen om je te bezoeken en nog
even te kunnen zeggen hoeveel ze
van elkaar houden en zullen
missen.

Positief denken

Ikzelf heb niemand meer, dus
weinig kans op kaarten, maar ik
heb me daar ondertussen mee ver
zoend en geniet van de lach die
een ander heeft op zijn gezicht als
hij een kaart krijgt van zijn kids of
familie. Of bezoek krijgen in de
voor velen toch zware feestdagen.
En ook in de bajes wordt door het

personeel zoveel het toelaat alles
uit de kast gehaald. Door middel
van bingo, lekker eten en versna
peringen ondanks dat ik er met
gemengde gevoelens aan mee doe,
probeer wel het positieve gevoel
van de Kerst en het samenzijn
eruit halen. Dat had ik voorheen
niet. Maar dankzij de hulp van een
PIW’er die mij de aantrekkings
kracht van het positieve denken
heeft geleerd en ik dat heb leren
toepassen, heeft dat mij in iedere
geval geholpen ondanks de situa
tie waar je je in bevindt toch het
beste uit je te halen.
Geloof me, positief naar jezelf
kijken en blijven geloven ook naar
anderen toe, helpt.
Het zal je verblijf een stukje
gemakkelijker maken, probeer
het. Je hebt niets te verliezen, maar
wel veel te winnen! Met deze
woorden wil ik afsluiten en ieder
een, gedetineerd of niet ondanks
de moeilijke tijd voor mensen met

of zonder corona. Met alle regels
die continue blijven veranderen en
mensen coronamoe maken. Voor
iedereen die alleen eenzaam in
armoede moet leven, voor de bui
tenmensjes die geen dak boven het
hoofd hebben, voor de zieken en
voor de personen die voor mij van
betekenis zijn en voor mij een
kracht en een steun zijn, en het
belangrijkste zijn de nabestaan
den die ik en van wie ik hoop uit
de grond van mijn hart dat ze in
deze zware tijden krachten en
licht mogen ontvangen. Er zijn
geen woorden voor te vinden die
ik kan zeggen om jullie pijn te
kunnen weg te nemen!
Dan rest mij nog te zeggen dat ik
iedereen - buiten de nabestaanden
om omdat het voor hen geen
mooie kerst wordt - een fijne kerst
te toewensen en mooi begin en
liefdevol 2022.
(Naam auteur bekend bij de
redactie)

6

december 2021

Iedereen mag meedoen met schrijfgroep gedetineerden

Schrijver Christine Otten:
‘Mensen blijken onverwachte
talenten te hebben.’

werd aan wat we toch empowerment kunnen noemen. Gedachten
zijn vrij, er is geen rapportage over
wat er gedacht, geschreven en
gezegd wordt. Christine en Khalil
noemen als thema waarop geasso
cieerd kan worden ‘vrijheid’. Dat
kan tot heftige reacties en gesprek
ken leiden, maar juist dat is de
winst. ‘Je gaat met elkaar praten.
Daardoor verander je’.

Professionele schrijvers

Iedereen kan aan de activiteit
meedoen. Langgestraften, kortge
straften, hoog opgeleid, laag opge
leid. ‘Mensen blijken onverwachte
talenten te hebben.’ Talenten die
ze van zichzelf niet kenden. En
‘vertrouwen en veiligheid zijn
nummer één.’ Dat is niet altijd zo
in de bajes. Dat maakt deze schrijf
groepen zo waardevol. Blocknotes
is succesvol. In november is er
gestart in Lelystad. Daarna komen
Veenhuizen en Vught op de
agenda. Het aardige is dat er pro
fessionele schrijvers deel zijn gaan
nemen. Eva Vriend die in Lelystad
‘Als ik onder de tram kom, is het afgelopen. Dat wil ik niet’ (Foto: Ronald Bos) aanwezig is. Karin Sitalsing die
Veenhuizen gaat doen, Corina
Jaap Brandligt
Heijerman in Vught. Het is mooi
dat de diverse bajesen deze activi
Heerhugowaard - Schrijvers binnen en buiten. En: wederkerigheid en gelijk- tot leegheid leidt, dat wil
teit mogelijk maken. Door schrij
waardigheid. Met deze trefwoorden introduceert de stichting Blocknotes zich Blocknotes doorbreken.
vers van binnen en buiten aan
op de eigen website. Blocknotes is de regelrechte erfopvolger van de activitei- Empowerment en talentontwikke
elkaar te koppelen kan een ander
ten van Christine Otten, van beroep schrijver, in de PI Zuyderbos. Daar organi- ling zijn sleutelwoorden. Daarbij
doel namelijk ‘het literaire veld
seerde ze een schrijfgroep met gedetineerden van allerlei pluimage. Marwin, komt dat de mensen van
vernieuwen’ een ander gezicht
een oud-deelnemer aan die schrijfgroep geeft op de website de essentie goed Blocknotes ervan overtuigd zijn
krijgen. En, zoals Khalil zei, ‘als je
weer: ‘In de schrijfgroep word je serieus genomen en wordt uitgegaan van je dat ze bijdragen aan zingeving,
aan herstel en een positieve terug buiten komt, hou je een ingang. Je
potentie. Dat zijn we totaal niet gewend.’
hebt een nummer dat je kunt
keer van de gedetineerden in de
voor Nieuwkomers en Het
samenleving. En daar zou het in de bellen als je dat wilt’. Tot slot van
Ik sprak met Christine Otten en
Vergezichtenfestival. Christine en bajesen over moeten gaan. Wie het dit verhaal nog een
met Khalil over de verdere initia
Heerhugowaardse uitsmijter die
Noortje vonden en vinden elkaar
boek over en van de schrijfgroep
tieven die via de Stichting
goed weergeeft hoe de wereld in
in Heerhugowaard gelezen heeft,
Blocknotes nu op gang komen om in hun opvattingen dat iedereen
de bajes er ook uit kan zien. Er
heeft kunnen zien dat de schrijf
de ervaringen van de schrijfgroep die dat wil, kan schrijven. Als het
waren daar literaire avonden, er
maar gestimuleerd wordt. De erva groep ‘een vrijplaats was waar
Heerhugowaard op meer PI’s te
was een kok die dingen klaar
zonder toezicht’ hard gewerkt
gebruiken. Christine onderbouwt ring is duidelijk – zie ook het
maakte, er waren vijf gasten per
die uitbouwkeuze als ze zegt ‘als ik eerdere citaat van Marvin – en
deelnemer. En ‘iedereen die
‘niemand wordt een boef
onder de tram kom, is het afgelo
meedoet, leest voor’, wordt gezien
genoemd’. Dat voelt goed.
pen’ en dat wil ze niet. Een van de
en weet dat.
uitbreidingen vindt plaats via
Gedachten zijn vrij,
Noortje Kessels die elders schrijf
Sleutelwoorden
er is geen rapportage *Empowerment is het proces waarprojecten en festivals voor oudere De naamgeving van de stichting is
door iemand gestimuleerd wordt
mensen en nieuwkomers in woon opmerkelijk. Block staat voor
over wat er gedacht,
zelfstandig te beslissen en te handezorginstellingen, openbare biblio celblok en notes voor schrijven.
geschreven en
len en voor zichzelf op te
theken en AZC’s verspreid over
‘Creatief schrijven leidt tot empokomen. (Informatie: www.stichtingNederland, organiseert. Evenals
werment*.’ In dit soort uitspraken
gezegd wordt
blocknotes.nl)
het Verhalenhuis, het Groot
herken je de inzet. Het treurige
Letterfestival, de Schrijfwerkplaats effect dat binnen in de bajes zitten

‘In de schrijfgroep
word je serieus
genomen en
wordt uitgegaan
van je potentie.
Dat zijn we totaal
niet gewend’

Wij, mr. Claartje van Keulen en mr. Claudia Dirkzwager, zijn ervaren strafrechtadvocaten en oprichters
van het kantoor Van Keulen & Dirkzwager Advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in het strafrecht.
Ook voor pro deo bijstand kunt u bij ons terecht.
- Alle strafzaken
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- Zorgmachtiging (Wvggz)
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Vraag een vrijwilliger op
bezoek
Van onze redactie
Amsterdam - Ondanks de beperkingen gedurende de coronamaatregelen zijn vrijwilligers van Stichting Vrij
altijd bereid een bezoek te brengen
aan gedetineerden. Stichting Vrij is
dan ook blij dat bezoeken opnieuw
zijn toegestaan.
Een bezoek door een vrijwilliger
biedt ruimte voor een open
gesprek en het is mogelijk een
voor de hand liggend probleem te
bespreken in een vertrouwelijke
sfeer. Een bezoek is altijd één keer
per week gemiddeld of in overleg
met de vrijwilliger. Een gesprek is
mogelijk over allerlei praktische
en persoonlijke aangelegenhe
den. Een bezoek door een vrijwil
liger geeft ook de mogelijkheid
voor de aanvraag van een klus.
Wie de voorkeur geeft aan corres
pondentie met een vrijwilliger
dan is een verzoek daartoe
mogelijk.

Klussen

De klussen die door de vrijwilli
gers van Stichting Vrij worden
gedaan zijn onder meer financiële
transacties, geld pinnen en/of
overmaken. Verder ook het op
verzoek van kleding kopen, thuis
ophalen en bezorgen. En het
ophalen van waardevolle docu
menten en ophalen en zo nodig
onderbrengen van achtergelaten
huisdieren. Ook het ophalen van
poststukken en deze bezorgen in
de Inrichting behoort tot de werk
zaamheden. Voor specifieke
vragen, neem contact opnemen
met de Stichting Vrij via maat
schappelijk werk.
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‘Heb in mijn loopbaan als vrijwilligster achter de tralies nog nooit een ‘monster’ ontmoet’

Zelfs de meest lastige bajesklanten
hebben toch ook vaak een zachte kant
Dini van het Noorden
De organisatie waar ik als vrijwilligster aan ben verbonden,
heeft door het hele land promotors aan het werk om over
het belang van deze vrijwilligersorganisatie te vertellen. Een
organisatie die zich inzet voor gedetineerden, ex-gedetineerden
en hun gezinsleden. Ook in de regio waar ik woon vertellen
promotors over het doel van de organisatie. En omdat ik al
jarenlang vrijwillig in een PI werk, was ook mij gevraagd om
iets over mijn vrijwilligerswerk te vertellen.

V

oor de pauze
had de promo
tor verteld over
het werk en
doelen van de
vrijwilligersor
ganisatie. Na de
pauze was ik aan de beurt. Nu had
ik in de loop der jaren veel bijeen
komsten bijgewoond van diverse
organisaties, met allemaal als doel:
gedetineerden die dat willen en
nodig hebben zo goed mogelijk

zaal bestond voornamelijk uit
ouderen, die eigenlijk meteen al
lieten blijken dat het onderwerp
‘gedetineerden’ hen niet echt aan
sprak en ver van hen afstond. Want
met al die criminaliteit, drugs,
messen, overvallen, voelde men
zich op straat bepaald niet veilig.
Toch luisterden ze beleefd naar de
promotor die vertelde wat zijn
organisatie allemaal deed om de
gedetineerden na vrijlating uit de
bajes te houden en een nieuw
leven op te laten bouwen.

‘Brave burger’

Ik kreeg net als de promotor de
volle aandacht en startte met de
opmerking dat mij vaak wordt
gevraagd waarom ik dit vrijwilli
gerswerk doe. Waarom zou je
gedetineerden bezoeken of helpen
met lezen en schrijven als er zoveel
andere mensen zijn die graag
bezoek willen hebben? Brave
burgers hebben toch ook recht op
aandacht en een gezellig bezoekje?
Dat is absoluut waar, maar voor
hen zijn er andere organisaties
door hun detentie heen te loodsen met vrijwilligers die zich met hart
en ziel voor díe mensen inzetten.
en ze te helpen na hun detentie.
Bijeenkomsten van zulke organisa En die vrijwilligers zijn daarvoor
ties zijn voor mij als een warm bad: ook meer geschikt dan ik.
Vervolgens vertelde ik het verhaal
ieder heeft hetzelfde doel en zet
van een mij bekende voormalig
zich daar met hart en ziel voor in.
drugsverslaafde die na vele jaren
En het is fijn om op zo’n dag met
in de misdaad en detentie uitein
collega-vrijwilligers te spreken en
ervaringen uit te wissen. Maar hoe delijk een nieuw leven kreeg.
Dankzij de hulp van de vrijwilli
anders was dat op die middag van
gersorganisatie die daarmee niet
mijn praatje voor een groep. De

Brave burgers
hebben toch ook
recht op aandacht
en een gezellig
bezoekje?

alleen hém een grote dienst
bewees, maar ook de maatschap
pij. Immers, dankzij de hulp en
steun die hij kreeg ondernam hij
geen criminele activiteiten meer.
Kort gezegd: deze man hoefde
geen drugs meer te verhandelen,
kwam niet meer in aanraking met
verkeerde vrienden en werd na
vele jaren een ‘brave burger’. En
dat vooral door de inzet van de
nazorgvrijwilligers.
De aanwezigheid van vrijwilligers
in gevangenissen wordt door
gaans zeer gewaardeerd door
gedetineerden. Ik las een citaat

Het is in een bajes
niet handig om die
zachte kant te tonen
en vooral niet aan
medegevangenen

voor uit het boek Filosoof in de
bajes van Rein Gerritsen, die
begint met de stelling:
‘Vrijwilligers zijn onmisbaar in het
gevangeniswezen.’ Met die stelling is
de auteur het helemaal eens. De
context van een gevangenis leidt
sowieso tot wat de criminoloog
Herman Franke een proces van mortificatie noemde, het afsterven van
een eigen identiteit, vooral onder
langgestraften. Gezien de werkdruk
van de doorsnee PIW’er die, ook al
wil hij dat vaak wel, vaak geen tijd
heeft om zich te bekreunen over wat
de gedetineerde nu dwarszit, is de
komst van een vrijwilliger, voor een
langgestrafte als een laatste strohalm. Mijns inziens dragen

vrijwilligers een hoop bij
aan het voorkomen van
detentieschade onder langgestraften. Als kritische kanttekening moet ik hierbij wel opmerken dat het vrijwilligerswerk in
gevangenissen, net zoals dat
vroeger gebeurde in ziekenhuizen,
af en toe de neiging heeft het werk
van de professionals te doorkruisen.
Een goede begeleiding van de vrijwilligers en afstemming met de
gevangenisstaf blijft dus cruciaal.
Aldus Rein Gerritsen, forensisch
filosoof.

Bij ons kan men
óók zijn of haar
verhaal kwijt, en dat
verhaal wordt veilig
bij ons bewaard

Ik besloot mijn spreekbeurt met
een opmerking van een
ex-gedetineerde:
‘Ik heb diep respect en bewondering
voor vrijwilligers die in gevangenissen werken. Ik weet als geen ander
hoe eenzaam ik mij heb gevoeld
achter de tralies, en juist dan kan
bezoek en aandacht het verschil
maken tussen mens en monster.’

Hier voegde ik in mijn slotwoord
nog aan toe, dat ik in mijn loop
baan als vrijwilligster achter de
tralies nog nooit een ‘monster’ heb
ontmoet. Zelfs de meest lastige
bajesklanten hebben toch ook
vaak een zachte kant. Maar het is
in een bajes niet handig om die
zachte kant te tonen en vooral niet
aan medegevangenen. Daarom
vervullen vrijwilligers, naast de
geestelijke verzorgers, begripvolle
PIW’ers en medische dienst, een
belangrijke rol. Bij ons kan men
óók zijn of haar verhaal kwijt, en
dat verhaal wordt veilig bij ons
bewaard.
Lees ook het verhaal van Dini op
pagina 20 en 21.(Dini van het
Noorden is bezoek- en taalvrijwilligster in een Penitentiaire Inrichting.
Ze schrijft over haar vrijwilligerswerk en daaraan verwante
onderwerpen.)
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Onafhankelijke krant voor het gevangeniswezen
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Post uit de bajes
Twee dagen stroomstoring: geen luchten, geen telefoon, geen tv, geen
magnetron, geen koffie, helemaal niets
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‘de modernste PI in Europa’,
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Adriaan Stuijver
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Ik ben geboren in juni 1964 te Amsterdam en ben nu dus 57 jaar oud. Op dit moment zit ik in
Justitieel Complex (J.C.) Zaanstad een straf uit van 26 maanden waarvan er alweer twintig voorbij
zijn. Deze Penitentiaire Inrichting (PI) werd geroemd bij de opening omdat het de modernste
bajes van Europa zou zijn, alleen dat is hij nooit geworden. Er zouden tablets op cel komen
met een PI dashboard waarmee je in een agenda kon aangeven als je naar een van de interne
activiteiten zoals Re-Integratie Centrum (RIC), bibliotheek en sport zou willen. Deze tablets zijn
er nooit gekomen.

E

r waren in het begin wel vaste pc’s op
cel en op de afdelingen van de Huizen
van Bewaring waar je dit dashboard
ook kon zien, alleen heeft het nooit
gewerkt. Eigenlijk zou je dan met je
inrichtingenpas naar de betreffende
activiteit kunnen gaan zonder toestem
ming van de bewaarders of de beveiliging. Op het
ogenblik werken ze met het systeem dat ik ken uit de
Bijlmer-bajes in de jaren 80/90. Je moet een verzoek
briefje hebben om een afspraak te maken en als je

Ik heb in een andere straf in 2018 vanuit mijn cel een
door justitie goedgekeurde website en mailaccount
aangemaakt en vele anderen toen met mij. Er was

Op het ogenblik werken ze met
het systeem dat ik ken uit de
Bijlmer-bajes in de jaren 80/90.
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Twee dagen stroomstoring, alles lag plat
Oplossing Bonjo Woordzoeker
van pagina 34

dan eindelijk een afspraak hebt dan krijg je een loop
briefje om daarheen te gaan.

K E R S T V E R S I E R I N G

Falende systeembeheerder

Ook de pc op cel in de gevangenis en de hvb-afdelin
gen was van korte duur. Deze zijn alweer meer dan
een jaar geleden van de cellen en de afdelingen ver
dwenen. Heel jammer want voor je re-integratie kon
je toen veel zaken op de afdelingen regelen. Denk
hierbij aan het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB), de belastingdienst, MijnOverheid en alle
andere instanties die je met DgiD kan bereiken. Ook
kranten lezen, hulp sites en andere door justitie
goedgekeurde sites die je bij het RIC kan inzien,
waren toen op cel en de afdelingen te bereiken op de
pc’s. De reden dat alle pc’s zijn weggehaald is dat de
PI een systeembeheerder heeft die de boel (het
netwerk) niet goed kan dichttimmeren.
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Oplossing BonjoKerstPuzzel,
van pagina 36

toen druk email-verkeer tussen de cellen en afdelin
gen en natuurlijk met iedereen buiten. Ze kwamen
er na een paar maanden achter, maar in plaats van
het systeem waterdicht te maken, was het makkelij
ker alles weg te halen en de re-integratie via internet
alleen nog bij het RIC mogelijk te maken. Alleen: dat
kan bij het RIC maar dertig minuten per week, wat
veel te weinig is.

Mailadres mag niet

Ik ga richting einde van mijn straf en reageer dus op
Woningnet Amsterdam waar ik de dertig minuten al
voor nodig heb en ik verder dus niks kan doen.
Omdat ik al meer dan veertien jaar sta ingeschreven
bij Woningnet zie ik nu bij het RIC elke week uitnodi
gingen voor bezichtigingen die ik niet kan ontvan
gen omdat ik daar een mailadres voor nodig heb.
Daar ik zelf geen mailadres mag hebben hier en noch
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de casemanager noch het RIC mij
hiermee kan of wil helpen, loop ik
vast. En wanneer ik misschien hier
binnen wel de uitnodiging voor
het bezichtigen van een woning
krijg dan duurt per 1 juli 2021 de
aanvraag voor kortdurend re-inte
gratieverlof gemiddeld drie weken
per aanvraag. Dus tegen de tijd dat
ik toestemming zou krijgen dan is

Door de stroomstoring
bleven alle
deuren dicht.

de bezichtiging al voorbij en de
woning al bezet. Je zou denken dat
in 2021 de modernste PI van
Europa het mogelijk zou zijn om
op een goede manier te re-integre
ren. Jammer genoeg behoort dit
niet tot de mogelijkheden.
Verder is er in de afgelopen maand
twee keer een stroomstoring

geweest die de hele inrichting plat
legde waardoor wij twee dagen op
cel zaten met helemaal niets. Geen
luchten, geen telefoon, geen tv,
geen magnetron, geen koffie, hele
maal; niets. Door de stroomsto
ring bleven alle deuren dicht. Als
extraatje ging afgelopen week ook
nog eens het datacenter van justi
tie op non-actief. Hierdoor konden
we zes dagen ons account via Telio
niet bekijken en dus niet opwaar
deren. Zes dagen niet bellen met
familie, vrienden en advocaat.
De modernste gevangenis van
Europa was zeker als 1april grap
bedoeld. Ik kan er niet om lachen.
Ook wacht ik al maanden op vacci
natie met Moderna. Vandaag 22
oktober 2021 zou ik na vele belof
tes van de medische dienst einde
lijk gevaccineerd worden. Je ziet
het al aankomen. Weer niet dus,
personeelsgebrek, misschien vol
gende week. Nog even en dan word
ik als laatste man in Nederland
gevaccineerd.
Met vriendelijke groet uit
middeleeuws kasteel.
(Adriaan Stuyver zit in PI Zaanstad.)
Krachthonk lag ook plat door stroomstoring

Naschrift
Een paar dagen – 6 november - na deze ingezonden brief
kwam het volgende nieuws bij ons binnen
via het nh-nieuws.nl

Grote corona-uitbraak in Zaanbajes
Zaanstad - Meerdere afdelingen van Justitieel Complex Zaanstad zijn op dit
moment in quarantaine vanwege coronabesmettingen onder gevangenen en
personeel. Een groot deel van de ongeveer 700 gevangenen moet op hun
afdeling blijven, mogen geen bezoek ontvangen of zitten de hele dag op hun
cel. De Zaanbajes is op dit moment de gevangenis met relatief het hoogste
aantal coronagevallen. Op dit moment zijn 37 van de zevenhonderd gedetineerden in JCZ positief getest op corona. Het is niet duidelijk hoe het virus
binnen de gevangenismuren is gekomen.
Twee dagen geen sporten en ook geen luchten meer

Pc’s zijn een jaar geleden weggehaald uit de cellen en afdelingen

Gevangenen kunnen de afdeling niet verlaten, kunnen niet naar hun
werk (arbeid) of meedoen aan activiteiten, zoals sport. Ook mogen ze
geen bezoek ontvangen. Ze kunnen wel recreëren, koken en luchten.
Het personeel, de Penitentiair Inrichtingswerkers, van die afdeling
dragen geen beschermde kleding, maar horen wel binnen hun afde
ling te blijven. Bij cluster oost is een hele afdeling tot en met 7 novem
ber in celquarantaine: alle gevangenen die daar zitten mogen hun cel
dus niet uit, alleen om dagelijks een keer (alleen) te luchten. Een bron
meldt dat ook meerdere collega’s zich hebben ziekgemeld omdat ze
positief getest zijn op corona. In algemene zin kon de woordvoerder
bevestigen dat ook personeel van de gevangenissen weleens thuisblij
ven. De uitbraak van besmettingen zou ook hebben geleid tot een
opnamestop. Dat betekent dat er geen nieuwe gevangenen worden
aangenomen of verplaatst. Zo zouden verpleegkundigen geen avond
diensten hoeven te draaien omdat er geen ‘nieuwe inkomers’ zijn,
aldus een bron. Volgens de DJI is daarvan op dit moment geen sprake.
Het is niet de eerste keer dat er coronagevallen zijn in JCZ: in 2020
meldde NH Nieuws meermaals dat er (enkele) gevangenen positief
waren getest. Toen moesten ook bepaalde afdelingen in lockdown. De
directeur van de gevangenis Obe Veldman schat in dat ongeveer
dertig procent van de gevangenen is gevaccineerd. Officiële cijfers
daarover zijn volgens de DJI niet bekend, omdat alleen gedetineerden
die ín de gevangenis een vaccinatie hebben gekregen worden geregis
treerd. Daarnaast is ook de in- en uitstroom ‘groot’. Personeel van de
bajes is niet verplicht om zich te vaccineren, maar dit wordt wel door
de DJI geadviseerd.
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COMMENTAAR

Eigenlijk niemand blij met de
justitiebegroting
-5%
Jaap Brandligt
Den Haag - Drie grote partijen binnen het juridische domein – advocatuur, Openbaar
Ministerie en de Rechtspraak – zijn niet tevreden over de Justitiebegroting 2022. Dat we
geld tekortkomen, is evident. Voor de vrijwilligersorganisaties lijkt er ook geen winst in te
zitten. Oplopende kosten, stilstaand water qua inkomsten. Komend jaar is er 13,4 miljard
euro beschikbaar voor de Justitiebegroting, nog geen 4 procent van de totale uitgaven die
het Rijk in 2022 zal doen. In 2021 ging er nog 14,2 miljard naar Justitie – volgend jaar dus
zo’n 5 procent minder.

V

olgens het
ministerie van
Justitie en
Veiligheid is er
alleen maar
goed nieuws. De
strijd tegen de
georganiseerde ondermijnende
criminaliteit wordt in 2022 met
524 miljoen euro uitgebreid,
waarvan 434 miljoen euro structu
reel. De helft daarvan wordt
ingezet voor het weerbaarder
maken van de samenleving en de
economie tegen criminele invloe
den. Met de andere helft wordt
onze strafrechtketen structureel
versterkt en wordt geïnvesteerd in
forensische opsporing en bijzon
dere opsporingsdiensten, aldus
justitie. Er gaat de komende jaren
‘extra geld’, zo zegt het ministerie,
voor een betere vergoeding van
sociaal advocaten, mediators en
bijzondere curatoren. Voor 2022
wordt hiervoor 154 miljoen
beschikbaar gesteld. Dat dit bedrag
daarna rap minder wordt, ver
meldt het ministerie niet. Wél dat
commerciële advocaten gevraagd
wordt een grotere (financiële) bij
drage te leveren aan rechtshulp
voor mensen met een kleine
portemonnee.

toenemende capaciteitsbehoefte
bij de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) op te vangen
wordt het budget voor 2022 ver
hoogd met structureel 154
miljoen. Iedereen tevreden? Nou
nee. Ja, Nederlandse Orde van
Advocate is ‘verheugd’ dat de aan
bevelingen van de commissie-Van
der Meer worden gerealiseerd: 154
miljoen naar de gesubsidieerde
rechtsbijstand. Maar ja: dit is
slechts eenmalig. ‘Door een combi
natie van het achterblijven van een
redelijke vergoeding voor sociaal
advocaten, de werkdruk en vergrij
zing zijn er steeds minder sociaal
advocaten beschikbaar voor recht
zoekenden die zijn aangewezen op
de gefinancierde rechtsbijstand.
Vanwege het ontbreken van een
redelijke vergoeding is het ook
voor jonge advocaten minder aan
trekkelijk om voor dit werk te
kiezen. De orde blijft zich hard
maken dat dit geborgd blijft en dat
hiervoor structureel geld wordt
uitgetrokken.’ En: de commerciële
advocaten doen al het nodige voor
de sociale advocatuur. Niemand
enthousiast over verzoek van
minister Sander Dekker van
Rechtsbescherming aan die com
merciële advocaten.

Iedereen tevreden?

‘Het piepte en het kraakt’

-5%

Er wordt ‘fors geïnvesteerd’ in
detentie: 45 miljoen in 2022, 25
miljoen in 2023 en daarna structu
reel 15 miljoen. Om de

Ook bij het Openbaar Ministerie
staan ze niet te juichen over de
Justitiebegroting. De ‘structurele’
investering in de aanpak van de

Jaap Brandligt

-5%
-5%

De hele justitieketen
is door allerlei
bezuinigingen en
aanscherpingen erop
achteruitgegaan

georganiseerde criminaliteit:
prima. Maar dan: ‘Helaas zien wij
tegelijkertijd dat deze investering
niet voldoende is om het funda
ment van de organisaties in de
strafrechtketen duurzaam te ver
sterken. Investeringen daartoe
door een nieuw kabinet zien wij
liever vandaag dan morgen.’ De
afgelopen jaren hebben organisa
ties in de hele veiligheidsketen te
weinig middelen gehad, vinden ze
zelf: ‘Het piept en het kraakt daar
door.’ Daarom roepen procureur
generaal Gerrit van der Burg (OM),
Femke Halsema (namens de regio
burgemeesters) en Henk van Essen
(politie) de politiek nogmaals op
om bij een nieuw te vormen
kabinet structureel minimaal één
miljard euro extra beschikbaar te
stellen, ‘zodat we het fundament
van onze rechtsstaat kunnen ver
sterken en ons land veiliger wordt.’

Kommer en Kwel

Ook de Raad voor de rechtspraak tenslotte - is teleurgesteld: er moet
worden geïnvesteerd in de rechts
staat maar met deze begroting
worden daar niet bepaald grote
stappen gezet. De Rechtspraak
vraagt de politiek om een structu
rele investering van 150 miljoen
euro extra per jaar. Hiermee
kunnen extra rechters worden
opgeleid zodat werkvoorraden
kunnen worden teruggedrongen.

Ook zijn investeringen noodzake
lijk om met verdere digitalisering
en innovatie de toegang tot de
rechter te verbeteren, zoals wijk
rechtspraak. Er gaat vooral geld
naar bestrijding van de criminali
teit, maar, zegt president Henk
Naves: ‘Rechtspraak is meer dan
alleen strafrecht’. En: ‘dat we geld
tekortkomen, is evident’.
Zo is het allemaal kommer en
kwel. Natuurlijk: dit is nog een
begroting van het demissionaire
kabinet. Maar hij ligt wel in het
parlement om daar te passeren.
Het is aan de Tweede Kamer om
hem aan te passen. Benieuwd
welke minister en welke partij jus
titie gaat doen. Bij het ter perse
gaan van dit commentaar is dat
nog onbekend. Tien jaar Rutte en
dus tien jaar Justitie bij de VVD
heeft het gevangeniswezen geen
goed gedaan. De hele justitieketen
is door allerlei bezuinigingen en
aanscherpingen erop achteruitge
gaan. ‘In een steeds restrictievere
samenleving is er geen weerwerk
geleverd zoals je zou verwachten
op basis van wat wetenschappe
lijk onderzoek aan gedachten
heeft aangeleverd.

-5%

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

Het nieuwe re-integratieverlof: dit zijn de regels
Van de redactie

nieuw

Amsterdam - Nieuw, nieuw, nieuw, veel onzekerheid 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 aangevraagd. Het verlof
wordt voor- en nabesproken in een trajectgesprek. Iemand die aan de criteria voldoet komt
in aanmerking voor maximaal 72 uur (maximaal drie nachten) langdurig re-integratieverlof per
kalendermaand.

K

helft van de straf uitgezeten, de
bewoner van het verlofadres dient
als het gaat om langdurig verlof
een ingevulde verklaring te
hebben gestuurd, de reclassering
kan een inschattingsrisico
gevraagd worden, als er sprake is
van elektronische controle dient
er een deeladvies te zijn van de
reclassering. Als het verlof is goed
gekeurd en er is sprake van elek
tronische controle duurt het aan
vragen van de enkelband vier tot
acht dagen. Als er sprake is van een
slachtoffer(s) zit er minimaal acht
dagen tussen de goedkeuring en
het verlof. Het slachtoffer(s)
worden geïnformeerd dat er vrij
heden komen.

ortdurend re-inte
gratieverlof
begint en eindigt
op dezelfde dag.
Het is alleen
bestemd voor een
re-integratiedoel.
Er wordt met de casemanager afge
sproken hoeveel tijd er nodig is.
Iemand krijgt niet zomaar re-inte
gratieverlof. Dat krijgt iemand
alleen als dat nodig is voor de reintegratie. In het detentie- en reintegratieplan zijn door

Kortdurend reintegratieverlof
begint en eindigt
op dezelfde dag

betrokkene concrete doelen en
acties voorgesteld.

Altijd politie

Wie een re-integratieverlof aan
vraag doet, moet in het pluspro
gramma zitten, heeft een geldig
legitimatiebewijs, heeft positief
gedrag vertoont tijdens detentie.

Zestig procent positief voor kort
durend en zeventig procent voor
langdurig verlof. Dan nog het vol
gende: De politie wordt altijd geïn
formeerd en heeft een positief
advies afgegeven, bij een gewelds
delict wordt altijd het Openbaar
Ministerie advies gevraagd, bij
langdurig verlof is tenminste de

Als het verlofadres
wijzigt, begint de hele
procedure opnieuw

maatregel van ter beschikkings
stelling met dwangverpleging is er
geen sprake van verlof. Tenslotte,
als het verlofadres wijzigt, begint
Selectiefunctionaris
Nadat alle adviezen zijn ontvangen de hele procedure opnieuw. In de
instellingen zijn formulieren aan
wordt de aanvraag in het Multi
Disciplinair Overleg (MDO) en ook wezig waarop het re-integratiever
lof kan worden aangevraagd. Ten
nog in de vrijhedencommissie
overvloede, alle afspraken van
besproken. Bij een straf van meer
voor het ingaan van de nieuwe ver
dan twee jaar neemt de selectie
lofregeling gelden niet meer.
functionaris de beslissing. In het
geval dat het gaat om een

Adviezen moet leiden tot verbeteringen bij kantoor Landsadvocaat
Van de redactie
Den Haag - Naar aanleiding van de malversaties bij het
kantoor van de Landsadvocaat heeft minister Ferd
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid twee externe des
kundigen om onafhankelijk advies gevraagd over welke
eisen en verantwoordingsverplichtingen de Staat als cliënt
kan stellen aan de Landsadvocaat. De adviezen van prof.
mr. T.R. Ottervanger, emeritus hoogleraar Europees Recht
en Nederlands Mededingingsrecht en oud advocaat, en
prof. dr. A.B. Hoogenboom, hoogleraar forensische

bedrijfskunde met werkervaring bij de Staat, zijn inmid
dels opgeleverd. Minister Grapperhaus heeft de adviezen
met zijn appreciatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit
moet leiden tot verbeteringen in de relatie tussen de Staat
en Landsadvocaat op de korte, middellange en lange
termijn. De verbeteringen die door het kabinet worden
doorgevoerd komen naast de maatregelen die het kantoor
van de Landsadvocaat al heeft doorgevoerd.

Als vrijheid de
enige optie is

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

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

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

- de grootste cocaïnevangst in 2012,
- Future Life miljoenenfraude,
- onderzoek Limonadewesp (mensenhandel)
- ook stond hij leden van de Bruinsma groep bij etc.
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Vaders worden gelukkig van het samenzijn met hun kinderen.

Optredens waren onderdeel van het samenzijn

Een plek om even écht samen te zijn

Onvergetelijke tijd voor kinderen en hun vader
tijdens Herfstkamp
Floris van der Heijde
Veenhuizen/Vught - Ieder kind heeft
de ruimte nodig om met zijn vader te
spelen. Even zorgeloos samen een bal
overgooien of stoeien. Wie dit leest,
denkt misschien al terug aan die
leuke tijden die hij vroeger met zijn
ouders hebt meegemaakt. Wie zich
dat kan voorstellen, snapt wel dat wij
dit aan ieder kind willen meegeven.
Ruim 25.000 kinderen in Nederland
groeien op met een ouder in detentie. Zij moeten hun vader of moeder
missen en voelen zich vaak verdrietig.
Met het Herfstkamp krijgen de kinderen en hun vader de kans om samen
een onvergetelijke tijd te hebben.

verstoort de relatie en brengt nare
gevolgen met zich mee. Kinderen
voelen zich eenzaam en schamen
zich voor hun thuissituatie.
Tijdens het Herfstkamp kan de
band tussen kind en vader weer
versterkt worden en kunnen kin
deren met andere kinderen praten
over hoe het is als je vader in de
gevangenis zit.

Met het busje naar de gevangenis

Dit jaar vond het vierdaagse
Herfstkamp op twee locaties
plaats: Veenhuizen en Vught. Bij
beide kampen konden vijftien kin
Exodus organiseert sinds 2019
deren bijna een week lang met
samen met Dienst Justitiële
hun vader samen spelen, knutse
Inrichtingen (DJI) het Exodus
len en sporten. Voor hen was het
Herfstkamp voor kinderen met
een echte kampervaring. Nadat ze
een vader in detentie. In 2020 kon
een hele dag in de gevangenis
het Herfstkamp helaas niet door
waren geweest, gingen ze samen
gaan vanwege Covid-19, maar dit
terug naar de kamplocatie. Hier
jaar was het weer een groot succes! aten de kinderen samen en
konden ze samen nog spelletjes
Het belang hiervan is ontzettend
doen. Iedere ochtend gingen ze
groot. Kinderen met een vader in
detentie zien hem niet vaak en dit met een busje van de kamplocatie

Wil je
naar huis?
Mr. Rick Engwegen

• strafrecht
• jeugd(straf)recht
• personen- en familierecht

T 0475 485 080 • M 06 10 71 93 62

hilkens.nl

mijn zoontje bijna elke maand en
daar ben ik heel dankbaar voor,
maar dat is vaak achter glas of via
Skype. Nu kunnen we tenminste
samen effe een balletje gooien,’
zegt Michael. Aan het einde van de
week zitten we samen met de
vaders om de tafel. Ze zijn geluk
kig en ontzettend dankbaar dat ze
zoiets met hun kinderen mogen
meemaken. Toch is het ook heel
heftig. Het is te merken dat een
naar de gevangenis toe. Hier
wachtte hen een dag vol met activi vader zich beseft wat hij allemaal
mist. Tijdens zijn tijd in detentie
teiten. De kinderen kregen een
kan hij zichzelf waarschijnlijk
muziekworkshop van Synga en
voor deze gevoelens afsluiten,
Danny La Haye waarin ze samen
maar tijdens een hele week samen
met de kinderen een echte track
maakten. ‘Het was een hele mooie worden die gevoelens aangeraakt
ervaring om te zien hoe het samen en realiseren ze zich dat ze veel
missen. Kinderen met een vader in
muziek maken elkaar echt kon
verbinden’, aldus Synga. De kinde detentie missen een groot deel van
hun kindertijd contact met hen.
ren moesten natuurlijk ook hun
Veel kinderen met een gedeti
eigen talent laten zien. Dat kon
neerde vader krijgen problemen
tijdens Vught/Veenhuizen Got
die soms tot in de volwassenheid
Talent! Samen met hun vader
blijven. Ondanks de belemmerin
hebben ze gezongen, gedanst en
gen van detentie op de vader-kind
muziek gemaakt en daarna
relatie zijn er wel degelijk
konden ze prijzen winnen. ‘Ik zie

Ruim 25.000 kinderen
in Nederland
groeien op met een
ouder in detentie

BEL BONJO
GRATIS!
0800
3334446

‘Tijd met mijn
dochter maakt
me weer mens’

mogelijkheden voor een vader om
een betekenisvolle rol te spelen.
Het herfstkamp is één van die
mogelijkheden. Uit onderzoek
blijkt dat dit soort initiatieven het
welzijn van de kinderen vergroot
en het de resocialisatie van de
vader ten goede komt omdat hij
gemotiveerder is om op het goede
pad te komen. Het draagt daar
naast bij aan beschermende facto
ren voor het kind waardoor de
kans kleiner is dat zij zelf in aanra
king komen met justitie.
(Floris van der Heijde is medewerker
communicatie van Exodus)
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Project ‘Ouder in detentie’ werkt aan behoud en/of herstel van vader-kindrelaties

‘Ik was zo bang dat het daar gevaarlijk
was voor mijn vader
dat ik er niet van sliep’

hebben met hun gedetineerde ouder.
‘Zorg dat ouder en kind elkaar mogen
aanraken en mogen knuffelen,’ zo
wordt ook gezegd, want het gemis
daarvan is erg pijnlijk voor een kind.
Tot zover een aantal ervaringen
vanuit kinderen. Wat zijn de ervarin
gen van gedetineerde ouders zelf?

Jet Heimstra
Groningen - Dit jaar is het 100
jaar geleden dat ‘The Kid’ van
Charlie Chaplin werd uitgebracht.
In de film speelt Chaplin een
arme zwerver die een verlaten
baby opvoedt als zijn eigen. Maar
vijf jaar later, als zij samen in
armoede leven, besluiten de autoriteiten dat dat de zwerver niet
voor het kind kan zorgen. Daarom wordt het kind opgehaald
door de kinderbescherming, tot
groot verdriet van zowel vader
als kind. Charlie Chaplin heeft
de film een goed einde gegeven,
maar een scheiding tussen ouder
en kind is de realiteit voor vele
lang – en levenslanggestraften.
In hoeverre kunnen zij vanuit
detentie een ouder-kindrelatie
onderhouden en ontwikkelen?
In het afgelopen jaar heeft Exodus
samen met Avans en andere organisa
ties een onderzoek opgezet rondom
dit thema. ‘Hoe bereiken we kinderen
van gedetineerde vaders en wat
hebben zij nodig?’ Zo luidt de vraag
die centraal staat in dit tot 2023
lopende project genaamd ‘Ouder in
detentie’. Het doel is om aan het
behoud en/of herstel van vader-kind
relaties te werken, evenals andere
sociale contacten te versterken.
Binnen dit project zullen meerdere en
verschillende onderdelen onderzocht
worden. Ik wil één van de mogelijke
onderdelen belichten, namelijk het
contact tussen gedetineerde ouder en
kind, om het belang van een dergelijk
onderzoek aan te tonen.

Alles via formulier

Hoe ziet de huidige bezoekregeling
eruit? Hoe vaak kunnen gedetineerde
ouder en kind elkaar zien en hoe gaan

‘The Parent’

Toen ik onderzoek deed naar de erva
ringen van levenslanggestraften op
het gebied van zingeving, kwamen
meerdere van de bovengenoemde
punten naar voren. Net als de kinde
ren in het onderzoek van De

Ook in andere landen hebben kinderen het moeilijk met een ouder achter tralies.
(Tekening: Stiftung Relais Enfants Parent Romand (REPR
aangemeld worden. Bezoekers die niet
geregistreerd staan op de lijst worden
geweigerd. Dit geldt overigens ook
voor cadeautjes en andere spullen.
Indien deze niet van tevoren zijn aan
gemeld, mogen ze niet mee naar
binnen. Iedereen en alles dat een
gevangenis binnenkomt, wordt dus
gecontroleerd. Zodoende schetst de
DJI een beeld van de mogelijkheden
tot contact tussen gedetineerde ouder
en kind. Maar hoe ervaren zij deze
momenten?

zijn regelmatige contactmomenten
alleen niet voldoende voor het behoud
en/of herstel van ouder-kindrelaties.
Zo vertelt één van de kinderen: ‘Je
hebt soms wel verdrietige gevoelens.
Ik vind het moeilijk daarover te
praten. Helemaal op bezoek want ik
zie hem al zo weinig dus dan wil ik het

‘The Kid’

Op 7 november 2017 publiceerde De
Kinderombudsman het rapport ‘Zie je
mij wel?’ In dit rapport worden de
ervaringen van kinderen van gedeti
neerden, hoe het gaat, vergeleken met
hun wensen: hoe ze willen dat het gaat.
Hoe ervaren kinderen het contact met
hun gedetineerde ouder? Eén van de
kinderen geeft aan dat de bezoeken
erg eng kunnen zijn: ‘Ze legden me
niet echt dingen uit dus ik raakte in
paniek. Al die deuren, poortjes, bewa
kers.’ In het algemeen weten kinderen
zulke bezoeken? Elke gevangene mag van (levens)langgestraften niet wat ze
zich moeten voorstellen bij de deten
minstens één uur per week bezoek
van buiten hebben, zo wordt vermeld tie van hun ouder. ‘Je kent het alleen
uit films natuurlijk”, zo wordt gezegd:
op de website van Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI). Kinderen tot twaalf ‘Ik was zo bang dat het daar gevaarlijk
was voor mijn vader dat ik er niet van
jaar krijgen alleen toegang onder
sliep.’ Daarnaast vertellen de kinderen
begeleiding van een volwassene en
dat ze op hun kop kunnen krijgen als
voor een Extra Beveiligde Inrichting
ze hun ouder willen knuffelen en dat
(EBI) ligt deze leeftijd op 16 jaar. Meer
ook overig contact lastig is in de prak
specifieke regelgeving verschilt per
tijk: ‘Ik zit dan te wachten bij de tele
instelling. De directeur van de instel
ling kan bijvoorbeeld een maximum foon. Een keer was ik net even de
kamer uit toen ze belde en had ik haar
aantal kinderen per bezoekmoment
gemist. Dat was erg want toen moest
bepalen. In ieder geval moeten alle
ik weer een week wachten.’ Bovendien
bezoekers via een formulier

‘Al die deuren,
poortjes, bewakers’

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

‘Help ons
voorbereiden op
wat we kunnen
verwachten als
we voor het eerst
op bezoek gaan’

Kinderombudsman ervaren gedeti
neerde ouders bijvoorbeeld de schei
ding tussen hen en hun kind als een
belemmering. Je kind niet kunnen
knuffelen en niet op schoot kunnen
hebben, belet de ervaring van zinvolle
interacties die zo belangrijk zijn voor
zowel ouder als kind. En ook op het
gebied van schriftelijke en digitale
Levenslanggestraften
interacties ervaren niet alleen kinde
ren, maar ook gedetineerde ouders
mogen niet in hun
beperkingen. Zo ondervond ik dat
moedertaal praten als ze levenslanggestraften niet in hun moe
met het thuisfront bellen dertaal mogen praten als ze met het
thuisfront bellen en dat alle brieven
en teksten gecontroleerd worden, en
daardoor mogelijk eerst een tijd in
beslag worden genomen. Oftewel, van
gedetineerde ouders én hun kinderen
wordt geduld geëist, willen zij aan het
gezellig houden.’
behoud en/of herstel van hun ouderHoe willen kinderen van gedetineer
den dan dat de contactmomenten met kind relatie werken.
hun gedetineerde ouder wordt verge Ik heb het over de contactmomenten
tussen gedetineerde ouder en kind
makkelijkt en gefaciliteerd? Er
gehad, maar het onderzoek van onder
worden meerdere praktische oplos
meer Exodus en Avans zal veel ver
singen genoemd. Bijvoorbeeld: ‘Help
schillende facetten omvatten. ‘Met de
ons voorbereiden op wat we kunnen
resultaten van dit onderzoek willen
verwachten als we voor het eerst op
bezoek gaan, bijvoorbeeld door uit te we een aanpak ontwikkelen om
leggen waarom we door zoveel poort kwetsbare kinderen en gezinnen
waarvan de vader gedetineerd is, te
jes moeten en dat we misschien
gefouilleerd worden. Of door filmpjes identificeren en te bereiken, zodat we
online over wat we zullen meemaken.’ hun noden en behoeften in kaart
kunnen brengen,’ zo luidt (een deel
Daarnaast geven de kinderen aan dat
ze meer informatie willen over hoe de van) de doelstelling van het onder
zoek. Uit de ervaringen van gedeti
cel van hun ouder er van binnen
uitziet, dat ze ook buiten schooltijd op neerden ouders en kinderen kunnen
we afleiden dat deze doelstelling van
bezoek willen komen en dat ze vaker
groot belang is.
telefonisch of app-contact willen
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De bouw van de koepel in Haarlem in 1899

Zeven oorlogsmisdadigers ontsnappen in 1952 uit de Koepel in Breda. Ze vluchten naar Duitsland. Er keert er slechts één terug.

Bouw koepelgevangenissen in Nederland geen verheven filosofie maar een kostenbesparing

Koepelgevangenissen worden omgetoverd
Hans Smits
Arnhem - Johan Frederik Metzelaar, ingenieur-architect voor de Gevangenis- en Regtsgebouwen, die aan het einde van de
negentiende eeuw de koepelgevangenissen in Arnhem en Breda ontwierp, die beiden in 1886 in gebruik genomen werden,
zou zijn ogen uitkijken als hij in 2022 een blik kon slaan op zijn scheppingen. Datzelfde geldt voor zijn zoon en opvolger
Johan Metzelaar die de in 1901 verrezen koepelgevangenis in Haarlem voor zijn rekening nam.

I

n Arnhem werd alvast een terras
geopend, De Luchtplaats geheten,
vlak voor het monumentale poort
gebouw. Het hele terrein van de
voormalige PI De Berg zal verande
ren in een woonwijk met het cellen
complex als hotel. De koepelgevan
genis is omgetoverd tot vier boardrooms en
een presentatiezaal, bestemd voor evene
menten, bedrijfsuitjes, en in de spelvorm
gegoten Escape Rooms, voor ontsnappings
pogingen vanuit de isoleercellen. Kortom
Prison Experience.
De koepel in Haarlem telde vanaf het begin
van de leegstand een reeks van plannen:
een horacagelegenheid, een bioscoop,

werkplekken voor het Midden- en Klein
Bedrijf (MKB), een minimuseum over de
Haarlemse verzetsstrijdster Hannie Schaft
en de laagbouw van 250 studentenwonin
gen en 100 sociale huurwoningen.
De Stichting Panopticum was betrokken bij
het initiatief om de van binnen te verbou
wen koepel te bestemmen als een vestiging
van een Amsterdamse universiteit. Maar de
Universiteit van Amsterdam en de Vrije
Universiteit zagen daar geen heil in. De
architect Thijs Asselbergs, die de bouwplan
nen maakte, eiste in augustus 2019 van de
Stichting Panopticum 122 miljoen euro en
liet beslag leggen op het koepelgebouw.
Uiteindelijk loste de stichting in oktober

2020 zo’n 100 miljoen af waarna het beslag
werd opgeheven. De koepel in Haarlem is
nu het toneel van de eerder voorgenomen
bouwplannen en activiteiten, waaronder
een bioscoop en een horecagelegenheid en
rond de koepel 250 studentenwoningen en
100 sociale huurwoningen. En het gebouw
zou nog steeds geschikt gemaakt moeten
worden voor een Engelstalige universitaire
onderwijsinstelling.

Duitse oorlogsmisdadigers

In de koepel van Breda, de voormalige PI De
Boschpoort, jarenlang vooral bekend als ver
blijfplaats van de meest beruchte Duitse
oorlogsmisdadigers, de Vier en later Drie

van Breda, werd in samenwerking van het
Rijksvastgoedbedrijf en de beheerder van
leegstaande panden VPS, een Futuredome
Events gesticht voor evenementen en rond
leidingen. Ook een escape room en de vesti
ging van een aantal kleine bedrijfjes in zijn
in de plannen opgenomen. Maar bovenal is
het koepelgebouw geschikt gemaakt voor
een theater, waar ZODIAC de musical in sep
tember van start is gegaan. Met afwisselend
sterren als René van Kooten en Bastiaan
Ragas. Inclusief het gebruik van drones en
360 OC projecties. De koepels, met een
hoogte van bijna 40 meter en een diameter
van ruim 60 meter, zijn nog altijd aandacht
trekkende bouwsels, hoewel zij kort na de
oorlog al als volstrekt verouderd werden
bestempeld voor het doel, het opbergen van
gedetineerden.
De koepelgevangenis stoelde op het voor
beeld van het door Jememy Benthams
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De koepel in Haarlem is met een bioscoop, een horecagelegenheid en rond de koepel 250 studentenwoningen en 100 sociale huurwoningen. (Illustratie Panopticum)

geschreven boek over het panopticum, een
perfect systeem van bewaking. Volgens
Herman Franke die in zijn boek over twee
eeuwen gevangenisstraf in Nederland (De
macht van het lijden) uitgebreid aandacht
besteedde aan Bentham, was diens uit

Want in een cirkelvormig
gebouw, zoals een
koepelgevangenis, kon
de toezichthouder met
‘één blik in de rondte,
in alle cellen kijken’

gangspunt eigenlijk niet de mensen, maar
de instellingen waarop, ongeacht het doel,
toezicht gehouden moest worden. Zoals
fabrieken, scholen, ziekenhuizen, dolhui
zen, werkhuizen, huizen van bewaring en

Bedrijfsuitjes naar de koepel in Arnhem

strafgevangenissen. Franke: ‘Toezicht werd
volgens hem het best uitgeoefend als
mensen zo lang mogelijk in het blikveld
bleven van de toezichthouders.’ Dit bracht
hem op de vondst dat het ook voldoende
zou zijn als de betrokkene er op geen enkel
moment zeker van konden zijn dat ze níet
bekeken zouden worden. Want in een cirkel
vormig gebouw, zoals een koepelgevange
nis, kon de toezichthouder met ‘één blik in
de rondte, in alle cellen kijken.’

Kostenbesparing

Mark Adang die in september 1981 in het
blad Wonen-TA-BK een artikel schreef over
gevangenisbouw, noemde het een misver
stand dat de Nederlandse koepelgevange
nissen zijn terug te voeren tot Benthams
panopticum. Bentham ging volgens hem
uit van een groep die wordt bewaakt door
een individu, een bewaker, op wie weer de
hele samenleving controle uitoefent: ‘Het
voorgestelde bouwwerk is als het ware een
drie-dimensioneel en duurzaam organisa
tieschema van dit principe, een kring van
cellen rond een observatorium met tussen
beide een open ruimte en over alles heen
een koepel. Licht valt via de ramen in de bui
tenmuur in de cellen en via een open

traliewand verder in de ruimte. Muren en
gordijnen beletten het uitzicht vanuit de
cellen over het in het donker gelegen obser
vatorium en de overige cellen. Vanuit het
observatorium kan men wel in alle cellen
kijken. Via een open verbinding tussen bui

Er kon worden bezuinigd
op rioleringen en
dakgoten. Maar vooral
ook op het kerkgebouw

tenwereld en observatorium wordt controle
op de bewakers mogelijk: door alle vrije
burgers’. De directe aanleiding tot de bouw
van de koepelgevangenissen in Nederland
was volgens Adang dan ook geen verheven
filosofie maar een kostenbesparing. Er kon
worden bezuinigd op rioleringen en dakgo
ten. Maar vooral ook op het kerkgebouw, dat

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

Strafrechtspecialisten
die altijd voor u
klaar staan

www.kennemeradvocaten.nl

PARTNERS IN CRIME

Kate Lans
06 81 89 81 99

Louke Korfker
06 82 94 46 76

lans@kennemeradvoacaten.nl korfker@kennemeradvoacaten.nl

toen in alle penitentiaire inrichtingen aan
wezig moest zijn. Want dat was niet meer
nodig. De gedetineerden konden vanuit
hun cel de kerkdienst volgen. Zij hoefden
hun schaftklep, het luikje in de deur, maar
open te doen om uitzicht te krijgen op het
platform boven de centrale observatiepost.
Dat scheelde niet alleen in bouwkosten maar
ook in de aanwezigheid van cipiers op
zondag.’
Aanvankelijk zou ook Den Haag een koepel
krijgen, maar daar werd het plan afgewezen
ten behoeve van een cellulaire vleugelgevangenis zoals die in voorgaande jaren ook was
gebouwd in Amsterdam (Weteringschans),
Utrecht en Rotterdam. Als argumenten
tégen de koepel werden in Den Haag opge
worpen: de slechte akoestische eigenschap
pen, de noodzaak van een vierde etage om
de benodigde cellen te kunnen bouwen en
de moeilijkheden om de temperatuur te
regelen. Uiteindelijk bleek een koepelgevan
genis f 50.000,- goedkoper te worden, een
tiende van de bouwsom. Zo kwamen
Arnhem en Breda in 1886 ‘goedkoop’ aan
hun gevangenis, ondanks de militair aan
doende en kostbare versieringen met ere
poorten en kantelen.
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Oproep om in actie te komen en handtekeningen te verzamelen in de bajesen

Veel gedetineerden hebben vragen over
nieuwe Wet straffen en beschermen

Tijdelijke
opvang na
detentie

Nora Ouaali
Utrecht - Wij gedetineerden lopen te klagen en hebben vragen
over de nieuwe Wet straffen en beschermen. Daarentegen neemt
niemand initiatief. Ik ben realistisch, ik weet dat de nieuwe wet
straffen en beschermen niet wordt afgeschaft. Echter kan een
herziening geen kwaad zodat de wet indien mogelijk aangepast
kan worden. Met de herziening wil ik aandacht vestigen op de
volgende punten.
Ten eerste zijn de hele strenge reintegratie eisen niet haalbaar voor
de populatie in detentie. Uit
onderzoek van het Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving (NSCR) blijkt
dat de meerderheid van de gedeti

De maatschappij
heeft last van de
kortgestraften

neerden laag opgeleid is of nooit
heeft gewerkt. Natuurlijk is overal
een eerste keer. Voor problemen
wordt er niks gefaciliteerd. Geef
die doelgroep extra onderwijs.
Geef die doelgroep extra begelei
ding. De overheid verwacht dat wij
vanaf dag één actief, intensief
gaan werken aan onze re-integra
tie. Dat is een mooi streven, maar
is in de praktijk niet mogelijk.
Sommige gedetineerden zijn de
eerste week / weken nog niet klaar
voor zo’n gesprek. Er zijn verslaaf
den die afkickverschijnselen ver
tonen, er zijn gedetineerden die
heel achterdochtig zijn aangezien
alles nieuw is en ze net drie à vier
dagen op het politiebureau
hebben gezeten. Het duurt
bovendien weken voor er een
gesprek casemanager/ mentor/
gedetineerde plaats vindt door de
roosters van het personeel. Dat

geldt ook voor de reclassering en
de psycholoog. En de meerderheid
weet niet wat een tra-plan of een
smart-plan is.

Onterecht

De maatschappij heeft – ten
tweede- last van de kortgestraften.
Die vallen tussen wal en schip. Ze
hebben extra zorg en hulp nodig
waardoor de kans op recidive
afneemt. Daar komt bij dat de
zorgtrajecten tijdens de detentie
compleet komen te vervallen. Ik ga
hier niet de langgestraften ophe
melen, maar die begaan eenmalig
een fout en moeten daarvoor in
detentie. Van hen heeft de maat
schappij lang geen last. Ook zij ver
dienen een tweede kans en hulp.
Hoe kan iemand die twaalf jaar in
afzondering leeft van de maat
schappij in twee jaar re-integre

De verdachten
hebben geen invloed
op de agenda van
de rechtbank en
het verloop van het
onderzoek, het proces

ren? Dat is bijna onmogelijk. Ook
al doordat de faciliteiten en de
arbeids- en onderwijsmogelijkhe
den in de PI’s heel beperkt zijn.

Neem dan nog mee dat de burgers
in tegenstelling tot de langdurig
gedetineerden ontwikkelingen in
de samenleving meemaken en
ermee meegroeien en gedetineer
den niet. Er is – als derde – veel
onduidelijkheid voor de verdach
ten die voor 1 mei 2021 zijn opge
pakt. De verdachten hebben geen
invloed op de agenda van de recht
bank en het verloop van het onder
zoek, het proces. En zij zijn de
dupe van de nieuwe wetgeving.
Dat geldt ook voor verdachten die
in hoger beroep of in cassatie zijn
gegaan. Het is onterecht dat de
nieuwe wetgeving ook voor hen
geldt.

Blauwe zakken

Zolang wij onze stem niet laten
horen zal niemand het voor ons
doen. Bonjo – onze vertegenwoor
diger – heeft er een brief over
geschreven naar de vaste Tweede
Kamercommissie. Dat heeft niet
geholpen. Nu is het aan ons. Met
de nieuwe wet zitten we langer
vast zonder dat de maatschappij er
iets aan heeft. Zaken die belang
rijk zijn voor de re-integratie zijn
niet of onvoldoende geregeld,
terwijl de regels rond voorwaarde
lijke in vrijheidstelling (v.i.) al zijn
aangescherpt. Wij weten het beste
wat we nodig hebben, want wij
maken het mee. Als puntje bij
paaltje komt, worden wij op straat
gezet met onze blauwe zakken
zonder huisvesting en zonder
werkervaring. Wij vragen met deze
petitie aandacht voor de proble
men die de nieuwe Wet straffen en

De talloze reacties tonen aan dat

beschermen met zich meebrengt.
Dan nog dit. Iedereen verdient een
tweede kans. Als Mark Rutte en
Ferd Grapperhaus die krijgen, ver

Je merkt bij de
mensen die lang
binnen zitten angst.
Zij worden letterlijk
voor de leeuwen
gegooid

Amsterdam - Voor wie vrijkomt en
na detentie tijdelijk onderdak wil,
biedt Stichting Tijdelijk Eigen
Kamer (STEK) woonruimte aan exgedetineerden met een woonver
leden in Amsterdam over een
periode van drie tot maximaal
zes maanden. In deze periode
zoekt de ex-gedetineerde zelf
vaste woonruimte.
Nieuwsgierig geworden en
interesse?
Informatie en aanmelding
www.stichtingstek.nl
of via 020-6703224

dienen wij die ook. Er is nu veel
onduidelijkheid voor de verdach
ten die voor 1 mei 2021 zijn opge
pakt. Je merkt bij de mensen die
lang binnen zitten de angst. Zij
worden letterlijk voor de leeuwen
gegooid. Met de petitie die we naar
de minister willen sturen, vragen
we daar aandacht voor. Doe mee
en zorg ervoor dat velen de petitie
ondersteunen.
Tijd om in actie te komen. Zamel op
je afdeling handtekeningen in van je
medegedetineerden. Stuur de lijst
naar Bonjo. Die sturen hem door
naar mij. Ik verzamel ze en stuur een
en ander naar de minister. Je naam
moet er wel op staan en liefst ook je
PI en detentienummer. Met anonieme ondertekening kunnen we
niet aankomen.
(Nora Ouaali zit in de PI Utrecht)

BEL BONJO
GRATIS!
0800
3334446

Adverteren in deBonjo
brengt u in de bajes
mr. J.M.C. van Gorkum is gespecialiseerd
in Jeugdrecht en heeft jarenlange ervaring
met zaken betreffende:
• OMGANG
• ERKENNING
• GEZAG

goed wordt gelezen.

• ONDERTOEZICHTSTELLING
• UITHUISPLAATSING

Zij treedt op in het gehele land,
ook op basis van toevoeging (pro deo).

Ook goed voor onze adverteerders!

073 8200 953

www.advocatenkantoorvangorkum.nl
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Het moet professioneler, geen discussie over geld, het gemarchandeer moet eraf, zeggen advocaten over kroongetuigen

Jaap Brandligt
Amsterdam - Het is even stil
rond het Marengo-proces en
daarmee ook rond de kroongetuige Nabil B. Binnenkort
wordende schermutselingen
hervat. Een moment om weer
eens na te denken over het nut
en de noodzaak van zo’n kroongetuige. En de maatschappelijke
consequenties. Voor de ouderen
onder ons en voor degenen met
een behoefte aan wat geschiedenis, het volgende. Ooit was
er sprake van burgerinfiltranten
die moeten infiltreren in drugsnetwerken om die op te rollen.
Die infiltranten werkten nogal
eens voor zichzelf door de opbrengsten van drugstransporten
zelf te houden. En dat mocht
ook. Dat gaf gedoe en werd dus
ook afgeblazen.
Daarvoor in de plaats werd in 1994
door de toenmalige minister Ernst
Hirsch Ballin de kroongetuigenre
geling bedacht. Een kroongetuige
is een verdachte die bereid is in
ruil voor een beloning een verkla
ring tegen een of meer andere ver
dachten af te leggen. De beloning
is strafvermindering. Geld mag
niet. We nodigden twee advocaten
uit - Peter Plasman en Marcel van
Gessel - om te reflecteren op de
regeling. Daarbij komen ze uiter
aard niet helemaal weg van de
actuele situatie rond Nabil B.
Als startpunt voor het gesprek is
een verhaal uit het Algemeen
Dagblad interessant.

Het meest schokkend
vindt hij dat Nabil B
geen spijtoptant is
‘die eruit wil stappen’

Kroongetuige Nabil B schreef,
citeert de krant, aan zijn vriendin
dat hij uit zijn kroongetuigen
schap het maximale wil halen. Hij
weet dat de staat geen cash mag
geven, maar wel een lening, die hij

Doet een kroongetuige raar,
dan moet hij wegwezen

aardige discussie tussen Sander
Jansen, advocaat en Koos Plooij
van het OM. Jansen begint met de
opmerking dat de kroongetuige er
belang bij heeft belastend te ver
klaren. Koos Plooij ‘ziet dat niet’.
Jansen: ‘Die zak met geld is aanlok
kelijk, hoewel de kroongetuige
alleen recht heeft op strafvermin
dering. Niet op geld. Geld, dat

Zonder de
kroongetuige is er vaak
onvoldoende bewijs

staat de wet niet toe. Daarmee ver
wijzend naar de eerder gememo
reerde inzet van Nabil B. Dan zegt
Plooij toch iets opvallends, name
lijk dat het volledig kwijtschelden
van de straf ook moet kunnen.
Dus,’ zegt Sander Jansen, ‘iemand
Aanvoer kroongetuige Nabil B. bij Marengoproces in Osdorp/Amsterdam. (Foto: Still uit RTL nieuws) die een moord pleegt, kan dan
zonder straf weg. Dat kan niet,
vindt hij. Zowel Plasman als Van
Gessel, als Jansen moeten het doen
uitstek zien een mes in de rug van geld weghaalt bij de informatie
toch nooit terug kan betalen.
diensten, bij de rechtbanken en bij met de vaststelling dat de kroon
de regeling te zijn’. Maar justitie
Advocaat Plasman vindt dat het
getuigeregeling er nu eenmaal is.
citaat een ‘goed beeld geeft van de moet wel. Er is geen weg terug. ‘En het rechercheren, dan zet je de
persoon van de kroongetuige’. Het de kroongetuige,’ zegt Van Gessel, kwaliteit van de opsporing op het En met de slotvraag van Sander
‘is feitelijk een verlengstuk van het spel en kun je soms terecht komen Jansen: ‘Is dat wenselijk.’ Het ant
meest schokkend vindt hij dat
woord van de advocaten is duide
bij dit soort perfide middelen.
Openbaar Ministerie geworden’.
Nabil B geen spijtoptant is ‘die
Plasman die wat minder afwijzend lijk. Het is niet wenselijk. Het OM
Zonder kroongetuige geen zaak.
eruit wil stappen’. Daar is geen
heeft het nodig om verdenkingen
is dan Van Gessel heeft wel een
Plasman heeft wel vertrouwen in
sprake van. Van Gessel is niet pro
paar eisen om het beter te krijgen. rond te krijgen. De rechter , zie het
fessioneel betrokken bij Marengo. de actie van Inez Weski en haar
collega’s, de betrokken advocaten. Het moet allemaal professioneler, Passageproces, kan er klaarblijke
Evenmin trouwens als Plasman.
lijk wel mee leven. Van de Hoge
er mag geen discussie ontstaan
Hij vertrouwt er ook op dat rech
Onno de Jong – de advocaat van
ters tot goede afwegingen komen. over geld, het gemarchandeer met Raad mag het. Toch doet de vraag
Nabil B is dat wel, maar die wilde
zich voor of er geen nieuwe Van
eraf, als een kroongetuige – zoals
‘Een probleem is wel dat het
niet meewerken aan dit artikel.
overige bewijs niet genoeg is,’ zegt Nabil B – raar gaat doen. Dan moet Traa* – de man die het infiltratiege
Maar advocaat wijlen Derk
doe naar buiten bracht als onaan
hij wegwezen. Maar dan duikt bij
Plasman. Maar dat weten we
Wiersum werkte ooit bij Van
natuurlijk al. Van Gessel is negatie de recherche frustratie op. Zonder vaardbaar – nodig is om de kwali
Gessel. In die zin is hij wel
teit van de vervolging en vooral de
de kroongetuige is er vaak onvol
ver. ‘Dit moet je allemaal niet
betrokken.
willen.’ Tegelijk – Plasman zucht er doende bewijs. Dat maakt een vier integriteit ervan weer eens tegen
Hoe zit het nu met de betrouw
kante cirkel rond. Van Gessel heeft het licht te houden.
baarheid dan wel onbetrouwbaar bijna bij – was het bij het
op een aantal punten vergelijk
Passageproces nooit tot een ver
heid van de kroongetuige?
bare gedachten: de infrastructuur (* Maarten van Traa (Oegstgeest, 18
oordeling gekomen als Fred Ros
Plasman heeft ‘geen bezwaar
van het strafproces moet professi mei 1945 - Amsterdam, 21 oktober
als kroongetuige er niet was
tegen de kroongetuigenzegeling
oneler, er is behoefte aan gespecia 1997) was een Nederlands politicus,
mits er garanties zijn dat het goed geweest. Maar – en dat blijft toch
liseerde advocaten en investeer in die voor de Partij van de Arbeid lid
eigenlijk steeds rond zoemen ‘de
gaat’. Van Gessel vindt het ‘een
was van de Tweede Kamer.Hij was
een beveiligde rechtbank, zoals
kroongetuige koopt zijn straf af,’
fiasco voor de opsporing’. Hij
vooral bekend als voorzitter van de
rond Vught geopperd is. Dan zijn
zegt Van Gessel. Hij is er heel dui
‘begrijpt dat je als advocaat alles
we van dat malle gesjouw met ver Parlementaire enquêtecommissie
delijk in. ‘Ze hadden het nooit
doet om de kroongetuige onge
opsporingsmethoden, ook wel
moeten doen. Het is niet goed voor dachten af.
loofwaardig te laten blijken’. ‘En
commissie-Van Traa genoemd.)
Dat brengt ons tenslotte op een
de maatschappij.’ Maar ja, als je
ja,’ zegt Plasman, Nabil B laat bij

MAAK JE CARTOONS?
SCHRIJF JE VERHALEN?

Stuur ze naar de Bonjo!
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In buitenland bespreken aanklager en advocaat strafzaak vooraf

Maak gezamenlijk verzoek strafoplegging aan rechter mogelijk
Jaap Brandligt

Groningen - Een poging om de verstopping in de rechtsketen op te
heffen. De gedachte: wanneer aanklager en verdediging samen aan de
rechter kunnen vragen een straf op
te leggen, versnelt dit de afhandeling van strafzaken enorm. Dat zegt
universitair docent straf(proces)recht
Laura Peters van de Rijksuniversiteit
Groningen, alweer een jaar geleden.
Zij roept de politiek op de mogelijkvan zo’n gezamenlijk verzoek
neerden,heid
Alkmaar
tot
strafoplegging
in wetgeving te
cht (K&S), Soest
reguleren.

rden, Leeuwarden
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Strafzaken duren te lang, stelt
Peters in een ingezonden opinie
stuk in het Dagblad van het
Noorden. Vooral in strafzaken
waarbij aan verdachten een korte
gevangenisstraf moet worden
opgelegd, bijvoorbeeld bij handel
in harddrugs of witwasactivitei
ten, doen zich problemen voor,

constateert zij. ‘Vaak willen de ver
dachten best meewerken aan een
snel proces, maar dat levert hen
niets op,’ schrijft Peters. Ze roepen
volgens haar dan maar veel getui
gen op en gaan als het even kan in
hoger beroep, wat veel tijd en
capaciteit kost. ‘Het leidt tot een
verstopping van de strafrechtske
ten, tot overbelaste rechters en
officieren van justitie, en uiteinde
lijk ook tot lage straffen voor
veroordeelden.’
Peters wijst erop dat in veel andere
landen aanklager en verdediging
voorafgaand aan de zitting de aan
klacht kunnen bespreken, waarna
zij samen aan de rechter kunnen
Paulich Seton Sijmons
vragen een bepaalde straf op te
Advocaten
leggen. De rechter moet dan aan
Telefoon 033 456 22 47
de handPostbus
van strikte
criteria het
2551
strafdossier
bestuderen
en
3800 GC Amersfoort
bepalen of hij of zij het eens is met
dit strafverzoek. Als dat zo is, volgt
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Mevr. Mr. H. Seton
06 10 38 21 31
Mr. X.B. Sijmons
06 28 69 55 05

Adverteren in deBonjo
www.ps-advocaten.nl
brengt u in de bajes
ADVOCATENKANTOOR VAN RIJTHOVEN
r(FTQFDJBMJTFFSEJO4USBG[BLFOPBESVHT EJFGTUBM NJTIBOEFMJOH [FEFOFOMFWFOTEFMJDUFO
r-JE/FEFSMBOETF7FSFOJHJOHWBO4USBGSFDIU
BEWPDBUFO
r"EWPDBBUWBOBGNFUFFOSVJNF
FSWBSJOHJOLMFJOFFOHSPUFTUSBG[BLFO
r8FSL[BBNUFHFOCFUBMJOHPG1SP%FP
r%JSFDUFOMBBHESFNQFMJHDPOUBDU
r*LUSFFEWPPSVPQ(FFOLBOUPPSHFOPPU
/JFVXTHJFSJH #FM
0GTUVVSFFOCSJFGOBBS1BMMBOEF
/)0JSTDIPU

De koepel in Breda (ooit verblijfplaats
van Duitse oorlogsmisdadigers) biedt

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

direct een veroordeling en daarte
gen is geen hoger beroep
mogelijk.

‘Het bleef stil’

Demissionair minister Ferd
Grapperhaus van het ministerie
van Justitie en Veiligheid vond dit
een ‘interessante gedachte’, zegt

Demissionair minister
Ferd Grapperhaus
van het ministerie
van Justitie en
Veiligheid vond dit een
‘interessante gedachte’

Peters. ‘Maar vervolgens bleef het
stil.’ Het verbaast haar dan ook
niet dat officieren van justitie,
rechters en advocaten zelf een
nieuwe strafprocedure zijn gaan
verkennen. Zo zijn er vergevor
derde ideeën over hoe deze proce
dure kan worden gebruikt om het
hoofd te bieden aan de grote toe
stroom van strafdossiers. De eerste
experimenten daarmee zijn posi
tief, concludeert Peters.
‘Samenwerken levert tijdswinst
op, en de verdachte krijgt de gele
genheid boete te doen en mee te
denken over een passende straf.’
Peters wil een wettelijke regeling
om aan dit verschijnsel handen en
voeten te geven. Om te vorkomen
dat zich een praktijk ontwikkelt
van onderling overleg tussen
Openbaar Ministerie, advocaten
en rechters waarvoor geen duide
lijke regels gelden.

Theater

Ervaringen in Duitsland laten
volgens haar zien dat het daardoor
mis kan gaan. Daar ontwikkelde
zich jarenlang ‘een verborgen
praktijk’ van informele en niettransparante deals tussen straf
rechters en advocaten, met tele
foontjes en overleg in wandelgan
gen en wc’s. ‘Daarmee werd de
openbare zitting een theater,
waarbij de uitkomst in elke zaak al
vooraf vaststond.’ Toen er in 2009
alsnog wetgeving kwam was het te
laat en liet de praktijk zich niet
meer goed bijsturen, constateert
Peters. Zij roept de politiek in Den
Haag daarom op om in Nederland
nu afspraken te maken over de
mogelijkheden voor een gezamen
lijk verzoek tot oplegging van straf
en de nieuwe ontwikkelingen te
reguleren.
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Schikkingen kunnen voor zowel verdachte als het OM zinvol zijn

Zal er in de toekomst vaker ‘gedeald’
worden in het strafrecht?
David Penn
Maastricht -In een juridische procedure kunnen partijen net zo lang procederen
totdat de (hoogste) rechter een vonnis heeft gewezen. Dit heeft natuurlijk allerlei
nadelen. Zolang een procedure loopt, blijven partijen lang in onzekerheid. En zelfs
bij een uiteindelijke winst kan er sprake zijn van onomkeerbare schade, zoals
verlies van relaties, werk of woning. In civiele procedures wordt er daarom vaak
geschikt. Aangezien eindeloos procederen voor beide partijen schadelijk kan zijn,
wordt er een afspraak gemaakt en doen beide partijen wat water bij de wijn.

I

n strafzaken komen schikkingen
ook voor. Vooral als het gaat om ontnemingszaken en witte boorden-cri
minaliteit. Zo gaan bedrijven of hun
medewerkers, die bijvoorbeeld
worden verdacht van omkoping,
corruptie of witwassen een schik
king aan met justitie, om eindeloos procede
ren te voorkomen. In het geval van een
schikking wordt vaak een boetebedrag
betaald om een einde te maken aan onzeker
heid. Bedrijven zijn eerder geneigd tot schik
ken dan tot (lang) procederen, omdat onze
kerheid op zichzelf zeer schadelijk is voor
het bedrijf.
Maar onzekerheid is ook schadelijk voor
personen. Sinds kort gaan er nu geluiden op
om in langslepende drugszaken eveneens
schikkingsmogelijkheden te beproeven.
Het gaat bijvoorbeeld om zaken waarin het
bewijs is vergaard via het hacken van cryp
totelefoons. Iedereen kent de Encrochat- of
Sky- onderzoeken. In deze zaken wordt de
handelwijze van het openbaar ministerie
door de verdediging onder een vergrootglas
gelegd. Deze zaken duren lang, omdat het
OM voortdurend verantwoordelijkheid voor
de hack ontkent en de verdediging steeds
met nieuwe onderzoekswensen komt. Het

Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kan
het ontcijferen van een stortvloed aan
berichten niet- of nauwelijks aan. Steeds
vaker wordt de voorlopige hechtenis van
verdachten geschorst, omdat een datum
van een inhoudelijke behandeling (nog
steeds) niet in zicht is.
Verschillende rechtbanken hebben daarom
aan het openbaar ministerie en de verdedi
ging/verdachte het voorstel gedaan om zelf
maar een deal te sluiten omtrent de straf
maat. Vooral om de tijd van de procedure te
verkorten. Maar misschien ook om andere
achterstanden sneller weg te werken. Voor
een verdachte zou een deal vooral interes
sant zijn, als de (cel)straf een stuk lager
uitvalt, dan de rechter hem in het geval van
een veroordeling naar verwachting zou
opleggen. Opmerkelijk genoeg heeft het OM
in die gevallen de suggestie van de recht
banken niet direct afgewezen. Kennelijk
bestaat er bij het OM ook onzekerheid over
een goede uitkomst. Van de andere kant, de
vervolging in andere zaken zal door de vele
encro- en sky-zaken ook vast kunnen lopen.
Dus het OM zal ook van de Encro-zaken af
willen.
Het voordeel voor de verdachte zou kunnen
zijn dat hij snel van de zaak af kan zijn, met

bijvoorbeeld de -zonder in details te tredenerkenning van een lichter feit op de dag
vaarding en met een straf waarmee hij zou
kunnen leven. Maar er zijn ook nadelen. Het
grootste nadeel is misschien wel dat
onschuldige verdachten akkoord zouden
kunnen gaan met een schikking ‘om er
maar vanaf te zijn’. Ook al zou een latere
vrijspraak een reële mogelijkheid zijn. Ook
moet gewaakt worden voor oneigenlijk
gebruik. Dat zou het geval kunnen zijn als
het OM in bewijstechnisch zwakke zaken
veel te zware feiten ten laste legt, om de
schikkingsbereidheid bij de verdachte maar
te vergroten. Ook kan de verdediging de
schikkingsbereidheid bij het OM vergroten,
door met een waslijst aan ingewikkelde
onderzoekswensen te komen.
Ander belangrijk nadeel is dat er geen juris
prudentie wordt gevormd. In de zaken
waarbij versleutelde telefoons zijn gehackt,
zou dat kunnen betekenen dat niet duide
lijk zou worden of de hack nu wel of niet
rechtmatig zou zijn. Van de andere kant,
gelet op de hoeveelheid zaken zullen er
genoeg verdachten zijn die tot de hoogste
rechter willen procederen op dit punt.
Nadeel is ook dat de rechtbank niet ver
plicht is de schikking tussen het OM en de
verdachte te respecteren en een hogere straf
kan opleggen dan in de deal is afgesproken.
Alhoewel dat minder snel zal gebeuren in
zaken waarbij de rechter zelf heeft opgeroe
pen om te schikken.
Kortom, in langdurige procedures kan het
zowel voor het OM als de verdachte zinvol
zijn om in zijn eigen zaak te schikken. In de

David Penn: ‘Mogelijkheid schikking in het achterhoofd
houden.’

Verenigde Staten is dit zogenaamde ‘plea
bargaining’ al zeer gebruikelijk. Maar gelet
op het toenemende aantal langslepende
procedures is de verwachting dat schikken
ook in Nederland aan terrein zal winnen.
Bij het bepalen van de strategie, zullen de
procespartijen deze mogelijkheid, maar
ook de timing in de gaten moeten houden.
Als een zaak door bepaalde ontwikkelingen
een bepaalde kant op gaat, kan de eventuele
schikkingsbereidheid bij de verdachte of
het OM plotseling drastisch veranderen.
*Het bepleiten van strafvermindering in ruil
voor schuldbekentenis
(David Penn is strafrechtadvocaat in
Maastricht en Den Haag)

We bloeden de kleur van liefde
Jamal Soe-loek-mooi
Heerhugowaard - Tegenwoordig
lacht Nederlands trots je toe in de
Gouden Koets als ze naar je
zwaaien. Ze houden het beeld in
stand door een standbeeld te
bouwen in de binnenstad van een
uitbuiter en slavendrijver. Pijn uit
de geschiedenis ervaren we nog

hedendaags. Mijn voorouders
werden geëxecuteerd door jouw
voorouders, maar jouw excuses
aanbieden is te veel gevraagd.
Grote schepen kwamen, wit tegen
zwart maar ons zelfde bloed
vloeide langs het water. Ze zijn ver
slaafd geraakt machthebber te zijn
over de tot slaaf gemaakte. Ze
hebben je gepakt. Je weet niet
waar je bent. Geboeid op een

schip. Bestemming onbekend. Nu
ben je een product. Ze zien je niet
als mens. Moeders zijn verkracht
in het huis tot ze zijn uitgehuild.
Vaders moeten werken op het land
tot ze zijn uitgebuit. Kinderen zijn
goed genoeg alleen tot ze zijn
omgeruild. Onmenselijk en onbe
grijpelijk. Geketend aan een
ketting, dus kettingreacties
krijgen ze. Gebrandmerkt door

plantagehouders. Zweepslagen en
een ketting om ze daar te houden.
Tegenwoordig zoek ik bruggen om
te bouwen. Levenservaring van
onze voorouders moet een levens
les zijn voor ons om te onthouden.
Nooit meer handelen in mensen
om je knaken te verdienen. Nooit
meer werken in het veld en nooit
meer werken als bediende.
Mensen leren haten verspreidt

zich als een ziekte. We zijn alle
maal gelijk, want we bloeden de
kleur van liefde. De geschiedenis
herhaalt zich als het je niet wordt
verteld. Respect voor de mens is
het enige dat telt. Dit mag nooit
meer gebeuren, dus dat maak ik
duidelijk. Beoordeel mij op mijn
karakter en niet op mijn uiterlijk.
(Jamal Soe-loek-mooi zit in PI
Zuyderbos)
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En iedereen zong ‘Lang zal hij leven,’ terwijl buiten de eerste sneeuwvlokken aarzelend omlaag dwarrelden

De nacht van mama Anna
Dini van het Noorden
Het was kerstavond. Een rustige avond in een rustig dorp, waar bijna nooit iets gebeurde.
Behalve op kerstavond. Dan kwam er wel eens een melding binnen over een aanrijdinkje,
baldadige pubers, een burenruzie, of van vernieling door een paar drankzuchtige
plaatsgenoten. Waarom dat soort zaken vooral op kerstavond werden gemeld was niet
bekend, maar het was zoals het was. Ooit, als toppunt, was er op kerstavond een melding
bij de politie binnengekomen over schennis van de openbare eerbaarheid. Een mannelijk
persoon had een bepaald lichaamsdeel getoond aan een aantal dames die op weg waren
naar de nachtmis. Dat werd later het meest besproken onderwerp als men het had over
incidenten in het dorp. Tot de nacht van ‘mama Anna’.

A

ch, die arme Anna.
‘Mama Anna’ werd
ze genoemd,
omdat ze vaak
door het dorp liep
met een babypop
in een draagzak.
Anna woonde al jaren in een zorgin
stelling. Volgens ingewijden omdat
ze op jonge leeftijd een baby had
gebaard, die meteen na de geboorte
bij haar werd weggenomen. Dat was
op een kerstavond. Ze mocht de baby
niet zien, maar hoorde het kindje
huilen toen de zuster het wegdroeg.

Ze mocht de baby niet
zien, maar hoorde het
kindje huilen toen de
zuster het wegdroeg

Daarna was het nooit meer goed
gekomen met Anna. Ze sprak nauwe
lijks, at nauwelijks, sliep nauwelijks.
Soms liep ze buiten rond en keek in
elke voorbijkomende kinderwagen
of ze een spoortje herkenning van
zichzelf zag in het babygezichtje. Op
een dag werd ze door haar ouders
naar een ‘rusthuis’ gebracht, zoals
haar ouders die instelling noemde.
Daar werd ze onderworpen aan een
strak regime van geboden en verbo
den. Ze gedroeg zich als een zombie,
maar deed wat er van haar werd ver
wacht. Met haar gedachten altijd bij
haar baby.
Het kind was een jongetje. Hij werd
geadopteerd door een echtpaar dat
dolblij met hem was. Ze noemden
hem Jesse. Een mooie naam voor een
kind dat op kerstavond was
geboren, vonden ze. Jesse had een

adoptiebroertje en ze groeiden
samen op in een warm, liefdevol
gezin. Het ontbrak hen aan niets. Er
was de jongens verteld dat ze waren
geadopteerd. Ze namen dat voor
kennisgeving aan en vroegen nooit
naar hun afkomst. Jesse was een
jongen met een goed hart. Hij was
aardig en attent. Maar in de puber
teit ging het mis. Hij veranderde van
een zachtaardig jongetje in een
ruziezoekende tiener met hevige
woedeaanvallen. Therapeuten
kwamen en gingen, maar geen van
hen kon hem helpen. De politie
kwam ondertussen ook regelmatig
bij het gezin over de vloer: Jesse had
gestolen, Jesse was betrokken
geweest bij vechtpartijen. Jesse was
opgepakt vanwege openbare dron
kenschap, Jesse was betrapt op
dealen. Jesse moest naar jeugdin
stellingen en toen hij meerderjarig
was, werd hij vaste klant in de PI.
Niemand kreeg vat op Jesse, en hij
was vaak sikkeneurig. Jesse wist
trouwens zelf ook niet wat hem
bezielde. Hij, inmiddels een volwas
sen man, die er met zijn volle ver
stand voor zorgde dat hij steeds
weer vast kwam te zitten. Wat man
keerde hem toch? Hij had soms zo’n
medelijden met zijn ouders als zij op
bezoek kwamen. Bij elk bezoek
leken ze ouder en grijzer. Hun
bezorgde blikken gaven hem een
schuldgevoel. En hij kon niet ant
woorden op de vraag die hij in hun
ogen las:
‘Waarom koos je toch voor dit uit
zichtloos bestaan?’ Maar dat was
hem zelf ook een raadsel.

Aanraken, ho maar

Hij zat dus met regelmaat achter de
tralies. Intussen moest Anna naar
een andere instelling en ze kwam
terecht in het dorp waar volgens de
dorpelingen nooit iets gebeurde,
behalve op kerstavond. In de nieuwe
zorginstelling observeerde men

langdurig haar gedrag waarbij haar
extreme belangstelling voor baby’s
opviel. Iemand opperde het idee
haar een babypop te geven, en dat
bleek een schot in de roos te zijn.
Anna was dolblij met haar kleintje.
Trots wandelde ze samen met
iemand van de leiding of een vrijwil
ligster door de straten van het dorp.
Iedereen kende haar en iedereen
mocht haar baby bewonderen, maar
aanraken, ho maar. Want het zou
Anna niet nog eens gebeuren dat ze
haar kind zouden stelen.

Hij veranderde van een
zachtaardig jongetje
in een ruziezoekende
tiener met hevige
woedeaanvallen

Op een dag voerde Jesse twee
gesprekken die grote verandering
teweeg zouden brengen. Eerst was er
die dag het gesprek met een PIW’er.
Deze man werkte al tientallen jaren
in de PI, en hij kende Jesse dan ook
goed. Hij wees Jesse erop dat er meer
uit het leven te halen was dan een
bestaan achter de tralies. Oók voor
iemand die verslaafd was aan
gevaarlijke middelen. Afkicken zou
met vallen en opstaan gaan, zei hij,
maar er was hulp en opvang. En het
was een kwestie van doorzetten.
‘Denk na’, zei de PIW’er. ‘Hoe wil jij
straks op je leven terugkijken?
Voldaan? Omdat je een goed gevuld
leven hebt gehad? Dat je iets hebt
betekend voor een ander en voor
jezelf? Of zul je dan zo ver heen zijn
dat niets je meer kan schelen? En
heb je dan een goed leven gehad? Er
zit meer in je, Jesse, echt. Denk
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Dini van het Noorden is
bezoek- en taalvrijwilligster
in een Penitentiaire Inrichting.
Ze schrijft over haar vrij
willigerswerk en daaraan verwante onderwerpen.

erover na wat je met de rest van je
leven wilt doen. Er zijn kansen
genoeg, de keus is aan jou.’

Biologische moeder

Het tweede gesprek van die dag was
met zijn moeder. Ze zat tegenover
hem aan de slangentafel in de
bezoekzaal en vroeg of hij nooit de
behoefte had gevoeld om zijn biolo
gische ouders te zoeken. ‘Nee’, zei
hij. Tot dan toe niet. Hij dacht nooit
aan zijn biologische ouders, wist
alleen dat hij door zijn moeder was
afgestaan. Hij had altijd gedacht dat
hij ongewenst was. Een aanname die
een grote vergissing bleek te zijn.
Want na hun gesprek in de PI ging
zijn moeder op zoek en vond uitein
delijk zijn biologische moeder. En zo
hoorde hij het verhaal van ‘mama
Anna’.
Zodra hij weer vrij was, reed hij
samen met zijn ouders naar het
dorp waar Anna woonde. Hij zag
haar die dag wandelen, met haar
‘baby’ in een buggy. Hij zag in de
huiskamer van de instelling hoe ze
haar kindje knuffelde. Hij kreeg een
rondleiding door het gebouw. Hij
realiseerde zich dat alle patiënten,
net zoals hij zelf was geweest, eigen
lijk óók gevangenen waren. Niet
omdat ze in een instelling woonden,
maar door wat er zich in hun
hoofden afspeelde. De schizofrene
patiënten, de chronisch depressieve
patiënten, de patiënten met psycho
ses, angststoornissen, dwangneuro
ses. Niemand van hen had voor zo’n
aandoening gekozen. En niemand
van hen kon kiezen voor een andere
toekomst, voor een nieuw leven.
Voor Jesse veranderde er veel. Het
was niet gemakkelijk, maar hij zette
alles op alles om zijn doelen te berei
ken. Het belangrijkste doel was om
van zijn verslavingen af te komen.
Hierbij kreeg hij hulp en steun van
verslavings- en

ervaringsdeskundigen. Hij wilde
zelf de kost verdienen en pakte elk
baantje aan dat hem werd aangebo
den, schoonmaken, folders bezor
gen, een krantenwijk, tuinonder
houd enzovoort. Hij wilde ook weer
naar school om volwassenenonder
wijs te volgen. En daarna een vakop
leiding, al wist hij nog niet precies
welk vak hij zou kiezen. Maar er was
keus genoeg.
Hij ging regelmatig bij Anna op
bezoek die hem inmiddels als ‘die
aardige bezoeker’ kende, maar nooit
zou weten dat hij haar zoon was. Ze
zou dat niet begrijpen. De babypop
was haar kind. Hij had dat maar te
accepteren, het was zoals het was.

Speurhonden

Op kerstavond van dat jaar werd hij
gebeld. Of hij naar de instelling kon
komen, want Anna was weg.
Normaal was ze altijd terug te
vinden als ze wegliep, en weglopen
deed ze altijd op kerstavond. Dat
was bekend in het dorp: Mama Anna
was de hort op omdat ze op kerst
avond dubbel zo bang was dat haar
baby opnieuw van haar zou worden
afgepakt. Maar elke dorpeling die
haar zag belde de instelling en
meldde de vindlocatie, zodat ze
weer veilig thuiskwam.

En terwijl de
kerkklokken luidden
voor de nachtmis,
trapten politieagenten
de deur van het
schuurtje in. En
daar was ze

Maar nu leek ze dan toch onvind
baar. En dat op zo’n koude kerst
avond, er was zelfs sneeuw voor
speld. Nooit zou Jesse die avond ver
geten. De dorpelingen die zwijgend
door het dorp liepen en elke schuur,
elke garage, elke tuin controleerden.
Het licht van de zaklampen, de
gespannen sfeer. De speurhonden
die net buiten het dorp bij een verla
ten schuur het verlossende sein
gaven.
De deur van het schuurtje bleek aan
de buitenkant op slot te zijn gedaan.
En terwijl de kerkklokken luidden
voor de nachtmis, trapten politie
agenten de deur van het schuurtje
in. En daar was ze. Half slapend en
tot op het bot verkleumd, maar ze
was er. Met haar babypop in de
draagzak.
Hoe zij in die schuur was gekomen
en wie die deur op slot had gedaan,
dat moest de politie maar uitzoe
ken, vond Jesse. Maar in het dorp
zoemde het van de geruchten. Een
kwajongensstreek? Of had de eige
naar van de schuur per ongeluk de
deur op slot gedaan? Maar niemand
deed ooit een deur op slot in dit
dorp waar nooit iets gebeurde. Dus
hoe was dit mogelijk geweest? Anna
wist het niet, ze wist niet eens meer
hoe ze in die schuur verzeild was
geraakt. Het boeide haar ook niet, ze
was veilig thuis. Met haar baby, en
de kerstboom met de lichtjes. En
Jesse was er. Dat was fijn, en hij was
nog jarig ook, zei de directrice. Het
was feest. Ze pakte hem bij zijn
handen om te dansen. Zo walsten ze
samen vrolijk met de babypop
tussen hen in door de kamer. En
iedereen zong ‘Lang zal hij leven,’
terwijl buiten de eerste sneeuwvlok
ken aarzelend omlaag dwarrelden.
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Een beschouwing van enkele veelgestelde vragen

Het labyrint van getuigenverklaringen in het
Nederlandse strafproces
Jordi l’Homme
Amsterdam - In veel strafzaken spelen getuigenverklaringen een belangrijke
rol. Belangrijk in die zin dat getuigenverklaringen in sommige gevallen
voor verdachten belastend zijn en door de rechter voor het bewijs gebruikt
kunnen worden. Advocaten komen echter met enige regelmaat de keerzijde
van getuigenverklaringen tegen: getuigenverklaringen kunnen (gedeeltelijk)
onbetrouwbaar zijn en de rechter op een verkeerd been zetten. Het is dan ook
niet gek dat er in huizen van bewaring en gevangenissen volop vragen leven over
(de waarde van) getuigenverklaringen. Die talloze vragen kunnen in dit artikel
niet allemaal worden beantwoord, maar hieronder zal op enkele veelgehoorde
vragen met betrekking tot getuigenverklaringen worden ingegaan.

W

at is een
(betrouwbare)
getuigenverkla
ring eigenlijk?
Wanneer we het
hebben over
getuigenverkla
ringen, dan is het van belang om allereerst
vast te stellen wat een ‘getuige’ is. Het
Wetboek van Strafvordering geeft geen defi
nitie van dit begrip, maar stelt wel de eis dat
een getuige moet verklaren over feiten of
omstandigheden die hij zelf heeft waargeno
men of ondervonden. Wanneer een getuige
mondeling een verklaring heeft afgelegd,

Maar wanneer is een
getuigenverklaring
betrouwbaar?

moet deze worden opgenomen in een pro
ces-verbaal. Verklaringen die gebaseerd zijn
op gissingen, vermoedens of veronderstel
lingen zijn niet bruikbaar voor het bewijs.

‘Van horen zeggen’

Een getuigenverklaring is een wettig bewijs
middel en kan dus door de rechter worden
gebruikt voor het bewijs. Maar hoe zit dat
dan met zogenoemde de auditu-verklarin
gen? Dit zijn verklaringen ‘van horen
zeggen’, waarbij iemand dus verklaart dat
hij iets van een ander heeft vernomen (‘mijn
buurman heeft mij verteld dat hij Klaas het
raam zag ingooien’). Ons hoogste rechtscol
lege (de Hoge Raad) is hier heel duidelijk
over geweest: deze verklaringen mogen ook
voor het bewijs worden gebruikt. De rechter
zal wel bij dit soort getuigenverklaringen
extra zorgvuldig moeten beoordelen of de
verklaring betrouwbaar is en wat precies
uit de verklaring kan worden afgeleid.
Getuigenverklaringen kunnen – kort
gezegd – in drie verschillende fasen van het
strafproces worden afgelegd: bij de politie,
bij de rechter-commissaris en bij de zittings
rechter. Dit hangt vaak af van het moment
waarop een getuige in beeld komt (is de
getuige bijv. direct in beeld bij de politie of
wordt deze in een later stadium op verzoek

van de verdediging gehoord). Daarnaast
komt het regelmatig voor dat een getuige
meerdere malen wordt gehoord, bijv. eerst
bij de politie en daarna bij de
rechter-commissaris.
Het ligt voor de hand dat een getuigenver
klaring ‘betrouwbaar’ moet zijn om voor
het bewijs gebruikt te kunnen worden.
Maar wanneer is een getuigenverklaring
betrouwbaar? Een getuigenverklaring moet
overeenkomstig de waarheid zijn afgelegd,
maar daarnaast ook consistent zijn. Dat
maakt de beoordeling van getuigenverkla
ringen dan ook meteen lastig: de rechter is
er niet zelf bij geweest en zal daarom op
zoek moeten gaan naar goede redenen
waaruit blijkt dat de getuigenverklaring de
werkelijkheid op een goede manier weer
geeft. De advocaat heeft daar ook een
belangrijke rol in, nu hij de rechter kan
wijzen op zaken die in dat kader van belang
zijn.

Ondervragingsrecht

Hoe en wanneer kan een belastende getuige
worden ondervraagd? Bij het lezen van uw
strafdossier komt u erachter dat een getuige
bij de politie belastend over u heeft ver
klaard. Deze getuige heeft bijv. verklaard
dat u betrokken bent geweest bij een mis
drijf. Zoals gezegd kunnen getuigenverkla

Er moet dus naast
een belastende
getuigenverklaring
altijd ander
bewijsmateriaal zijn

ringen onbetrouwbaar zijn. Daarom is het
dan ook van belang dat de verdediging de
mogelijkheid krijgt om getuigen die belas
tend hebben verklaard te ondervragen. Het
ondervragingsrecht is essentieel in het licht
van het kunnen krijgen van een eerlijk
proces. Als de verdediging een belastende
getuige wil ondervragen, dan zal daartoe
een verzoek moeten worden ingediend. Op
welke wijze dat getuigenverzoek moet
worden ingediend, hangt af van de fase
waarin uw strafzaak zich op dat moment

Archiefbeeld-rechtspraak (Foto Bas Kijzers)

Jordi l’Homme: ‘Niet gek dat er volop vragen leven over (de waarde van) getuigenverklaringen.

bevindt. Getuigenverzoeken kunnen op
ieder moment tijdens de strafzaak worden
gedaan, dus ook in hoger beroep. Het is van
belang om samen met de advocaat te
bespreken of, en zo ja waarom, het van
belang is om een bepaalde getuige te gaan
ondervragen. Op het moment dat een
getuige belastend heeft verklaard, dan moet
er een behoorlijke en effectieve mogelijk
heid zijn om deze getuige te ondervragen.
Dit kan zowel tijdens het afleggen van die
verklaring zijn, maar kan ook op een later
moment in de procedure zijn. Bij belastende
getuige hoeft het belang van het oproepen
en horen niet te worden aangetoond.

Een begin van aannemelijkheid

Hoe kan een ontlastende getuige worden
gehoord? Dat ligt anders bij een ontlastende
getuige, doordat deze vaak nog niet eerder
een getuigenverklaring heeft afgelegd. De
verdachte kent bijvoorbeeld iemand die kan
verklaren over het feit dat de verdachte hele
maal niet in de buurt van de plaats delict
was. Daarmee kan deze persoon nieuw
bewijsmateriaal verzorgen, waardoor de
verdachte mogelijk vrijgepleit wordt.
In tegenstelling tot belastende getuigenver
klaringen, mag er bij ontlastende getuigen
verklaringen van de verdediging verwacht
worden dat deze het verzoek nader onder
bouwd. Die nadere onderbouwing houdt in
dat de verdediging ‘een begin van aanneme
lijkheid’ moet aantonen dat de desbetref
fende getuige iets zal gaan verklaren wat
gunstig voor u is. Daarnaast moet de verde
diging onderbouwen waarom het waar
schijnlijk is dat deze getuige relevant kan
verklaren. Met andere woorden: bij een ont
lastende getuige zal dus goed moeten
worden gemotiveerd waarom de verklaring
van deze getuige mogelijk de uitkomst van
het proces kan beïnvloeden of de positie van
de verdediging versterkt.

Bewijsminimumregel

Kan een verdachte worden veroordeeld op

basis van één getuigenverklaring? Stel dat
er één getuige is die verklaart dat de ver
dachte diegene is geweest die een bepaald
strafbaar feit heeft gepleegd. Kan de ver
dachte dan op basis van die ene verklaring
worden veroordeeld? Het strikte antwoord
daarop is ‘nee’.
We kennen in Nederland een bewijsmini
mumregel met betrekking tot getuigenver
klaringen. Dit houdt in dat een rechter niet
tot een bewezenverklaring mag komen op
basis van een enkele getuigenverklaring. Er
moet dus naast een belastende getuigenver
klaring altijd ander bewijsmateriaal zijn,
omdat nooit met honderd procent zeker
heid vastgesteld kan worden of een getuige
de waarheid heeft verteld. Het woord van de
getuige staat dan in feite tegenover het
woord van de verdachte.
Er is dus bijkomend bewijs nodig om de ver
dachte te kunnen veroordelen. Dit wordt in
juridische termen ook wel ‘steunbewijs’
genoemd. Hieraan stelt de rechtspraak
echter geen hele hoge eisen. Bij steunbewijs
kan bijv. gedacht worden aan geconstateerd
letsel dat de verklaring dat sprake is
geweest van mishandeling ondersteund. Nu
de lat om van steunbewijs te kunnen
spreken bepaald niet hoog ligt, is het voor
de verdediging extra van belang om kri
tisch te kijken naar een getuigenverklaring
die vrijwel geen steun vindt in de rest van
het dossier.
Gedurende de strafzaak kan de verdachte
dus op verschillende manieren te maken
krijgen met getuigenverklaringen. De advo
caat kan hem informeren over de (on)moge
lijkheden ten aanzien van getuigenverzoe
ken. Het kan daarbij handig en van belang
zijn om tijdig met de advocaat eventuele
getuigenverzoeken te bespreken, zodat kan
worden bekeken op welke wijze een getuige
het meest strategisch kan worden ingezet of
ondervraagd.
(Jordi L’Homme, advocaat bij Plasman c.s.
advocaten)
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Bliksembezoek aan Forensisch Psychiatrische Kliniek Assen

Ervaringsdeskundigheid hartstikke nuttig
Jaap Brandligt en Paul Grijpma
Assen - We kennen hem al een tijd. Jorge Chito die binnen het netwerk van
Bonjo bekend is. Hij is een deskundige bij uitstek. Hij heeft een boek geschreven over zijn ervaringen, zijn weg van boef naar hulpverlener bij de Forensisch
Psychiatrische Kliniek (FPK) in Assen, onderdeel van GGZ Assen. Zijn boek
heeft als titel ‘Drie jaar cel en tbs’.
De FPK maakt werk van ervarings
deskundigheid. Ze zijn een belang
rijke schakel tussen cliënt en hulp
verlener. Het was een reden voor
een bliksembezoek aan die
kliniek.

De FPK is een hoog beveiligde
gesloten kliniek. Missie van de
kliniek: Patiënten behandelen die
vanuit complexe psychiatrische
problematiek grensoverschrij
dend gedrag of delictgedrag verto
nen. In de behandeling ligt er een
expliciete focus op het terugdrin
gen van recidiverisico.

Van hot naar haar, soms Veteraan
Jorge Chito had een cliënt meege
bracht en een stagiaire. Het
ongepast gedrag en
was redelijk verhelderend
dan weer overgeplaatst gesprek
en er werd veel gelachen. Juist de
patiënt - laten we hem Erik
noemen – gaf inzicht in hoe in zijn
geval de weg naar het FPK was
gegaan. In Denemarken opgepakt
Daar verblijven zo’n honderd pati via Zuyderbosch en de Woenselse
ënten met - wat heet - ernstige psy Poort en Balkbrug in Assen terecht
chiatrische problemen en gedrags gekomen. Een weg die velen zullen
problemen. Er is altijd iets met jus herkennen. Van hot naar haar,
soms ongepast gedrag en dan
titie. Of er is een veroordeling
weer overgeplaatst. In Assen zit hij
geweest of er dreigen problemen.

behandeling moeten ondergaan,
hoop en perspectief wordt
gegeven, lijkt bij Erik aan te slaan.
Jorge Chito kijkt het met genoegen
aan. Voor hem is Erik het bewijs
dat je van crimineel naar volwaar

nu vanaf 2019.
Peter, fors postuur, is een proto
type van wat we dikwijls meema
ken bij trajecten binnen het justiti
ële apparaat. Dwars, niet altijd
meewerkend, regels rond voor
waardelijke invrijheidstelling (v.i.)
overtreden, het gesprek over de
voorwaarden voor v.i. niet
gevoerd. En dus nu in de

Hij geeft gastlessen
aan professionals
en studenten, hij
verzorgt workshops
en lezingen

Grappig is dat hij
met een air in het
gebouw rondloopt
van de veteraan

Boek van Jorge Chito

FP-Kliniek. De behandeling in de
FPK verloopt naar wens nu, begrij
pen we. Hij is bijna zo ver dat hij
naar buiten mag. Grappig is dat hij
met een air in het gebouw rond
loopt van de veteraan, die alles al

gezien heeft en die er als kind aan
huis is. Vroeger toen nog de mili
taire dienstplicht bestond zou hij
steeds ‘stomp hier’ geroepen
hebben, zoals soldaten deden toen
ze op het punt stonden af te
zwaaien. De strekking achter het
boek van Jorge Chito dat mensen
die veroordeeld zijn en een

3300 Wapens ingeleverd tijdens actie tegen messen op straat
Van de redactie
Den Haag - Bij de landelijke inleveractie
onlangs werden 3300 wapens ingeleverd.
Onder meer machetes, vlindermessen en stilet
to’s, maar ook keukenmessen en zelfgemaakte
steekwapens verdwenen in de daarvoor
bestemde tonnen op politiebureaus door heel
het land. Tussen 11 en 17 oktober konden
mensen anoniem en zonder straf hun steek-,
slag- en stootwapens inleveren in 218 gemeen
ten. De actie was voornamelijk gericht op jon
geren. In een deel van de gemeenten kon ook
een afspraak worden gemaakt om vuurwa
pens, munitie en explosieven in te leveren.
Bij de in totaal 3300 ingeleverde wapens ging
het om ruim 2000 messen, 200 andere steek
wapens, bijna 500 vuurwapens en 600 overige

wapens. Daarnaast zijn grote hoeveelheden
munitie ingeleverd. Zo blijkt uit de voorlopige
telling. Elk wapen dat is ingeleverd kan niet
meer worden gebruikt bij geweld op straat.
Behalve het verminderen van het wapenbezit
in de samenleving is het doel van de inleverac
tie ook duidelijk maken aan jongeren dat een
wapen dragen niet normaal en erg gevaarlijk
is. Het ministerie van Justitie en Veiligheid
startte daarvoor de campagne ‘drop je knife’,
die gericht is op jongeren die met een mes de
straat op gaan. Het aantal jongeren van 12 tot
en met 17 jaar dat verdacht wordt van fatale en
zware geweldmisdrijven en pogingen daartoe
is de afgelopen jaren fors gestegen.
(Bron: Ministerie van Justitie)

dig functionerend lid van de
samenleving door kunt groeien.
De behandeling moet dan wel aan
slaan, maar wie kan er beter hoop
op een beter leven bieden dan juist
de ervaringsdeskundige. Jorge is
te benaderen. Hij geeft gastlessen
aan professionals en studenten, hij
verzorgt workshops en lezingen.
Hij heeft zich als doel gesteld hoop
op herstel te geven.

PENN
A D V O C AT 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:
1.
2.
3.
4.
5.

Inleveractie wapens succes
(Foto: Ministerie van Justitie / Loes van der Meer)

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

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

De beklagcommissie
De selectiefunctionaris
De RSJ
De rechter in kort geding

Voor meer informatie:
Mr. D.M. Penn
088-2503200/06-29179198
www.pennadvocaten.nl
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Miljoenen privacygevoelige (persoons-) gegevens komen zonder enige belemmeringen en zonder enige verdenking ter
beschikking van politie en justitie

Iedere burger loopt risico door mangel van een
willekeurig onderzoek te worden gehaald
Arthur van der Biezen

wordt omgesprongen. Deze gege
vens kunnen volgens de nieuwe
wet immers gedeeld gaan worden
met andere (nu nog gedeeltelijk
onbekende) partijen die er dan
hun eigen onderzoek aan kunnen
gaan verrichten.

‘Het voorstel leidt tot een ernstige beperking van het grondrecht
op bescherming van persoonsgegevens omdat het gaat om zeer
veel (vaak bijzondere en ‘gevoelige’) persoonsgegevens met vele
verwerkingen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor
betrokkenen.’
Een citaat dat zou passen bij wet
geving gemaakt door een totali
tair regime waarbij de overheid de
privacyregels van haar onderda
nen met voeten schendt. Maar dat
is het niet. Het betreft hier een
citaat uit het advies van de
‘Autoriteit Persoonsgegevens’ over
wetgeving die onze eigen volksver
tegenwoordigers voornemens zijn
te gaan invoeren. Het bestrijden
van zware en ernstige criminali
teit zou de invoering van de nieuw
wet met de naam ‘Wet gegevens
verwerking door samenwerkings
verbanden (WGS)’ rechtvaardigen.
De autoriteit persoonsgegevens
onderschrijft deze zware crimina
liteit doelstelling en overweegt in
haar advies van twee jaar geleden,
op genoemde wet, dat het voorko
men en bestrijden van ernstige en
ondermijnende criminaliteit
dermate belangrijk is dat ook voor
de autoriteit persoonsgegevens
vaststaat dat hiervoor ingrijpende
inbreuken op het grondrecht op
bescherming van persoonsgege
vens noodzakelijk kunnen zijn.

Totaalbeeld

Doel van de wet is dat verschil
lende (overheids- zowel als private)
instellingen en organisaties de
door hen verzamelde persoonsge
gevens met elkaar gaan delen
zodat ze een totaalbeeld kunnen
krijgen waarmee onderzoek en
analyse verricht kan gaan worden.
Als er dan ‘onregelmatigheden’
zouden blijken uit een dergelijk
onderzoek, kan men een rapport
opstellen dat dan vervolgens met
alle partijen gedeeld wordt.
Omdat politie en justitie steeds

onderdeel van deze samenwer
kingsverbanden uitmaakt, krijgen
deze, zonder enige strafrechtelijke
verdenking, informatie in handen
waarvoor géén ingewikkelde pro
cedures gevolgd meer dienen te

‘Sterker nog: de
strafvorderlijke
overheid zit
steeds aan tafel’

worden. De autoriteit constateert
in haar rapport dat hierdoor:
‘Daarmee is de facto sprake van een
grote verruiming van de strafvorderlijke bevoegdheden tot het vorderen
van gegevens omdat de uitkomst en
gegevens uit het samenwerkingsverband zonder vordering van strafvorderlijke autoriteiten en zonder verdenking van een misdrijf aan de
strafvorderlijke autoriteiten worden
verstrekt, sterker nog: de strafvorderlijke overheid zit steeds aan
tafel.’

Door de mangel

Met andere woorden onze per
soonsgegevens kunnen in het
kader van een zogenaamd ‘samen
werkingsverband’ probleemloos
en zonder enige concrete aanlei
ding gedeeld worden met politie
en justitie en vervolgens door deze
samenwerkingsverbanden geana
lyseerd worden. Onderzoek en

analyse dat buiten ons gezichts
veld om geschiedt en waartegen
bezwaar maken niet mogelijk is
nu in rechtsbijstand in deze wet
niet is voorzien! Zonder het ‘start
punt van een verdenking’ loopt
iedere burger, na invoering van
deze wet, in beginsel het risico
zonder goede gronden door de
mangel van een willekeurig onder
zoek gehaald te worden en loopt
hij het risico dat zijn persoonsge
gevens (ooit verstrekt voor een
geheel ander doel) onderwerp van
onderzoek worden met alle moge
lijke gevolgen van dien. Als we iets
hebben geleerd van de ‘toeslagen
wet affaire’ is het wel dat onte
rechte verdenkingen ontstaan
door onjuiste analyses tot grote
negatieve gevolgen voor burgers
kunnen hebben. Ondanks deze
zéér negatieve en desastreuze
ervaringen met het delen en
onjuist interpreteren van data
kiest de wetgever toch voor de weg
van vrijwel onbeperkte gegevens
uitwisseling. Het rechtstatelijke
uitgangspunt dat burgers er in
principe bij het verstrekken van
hun persoonsgegevens in beginsel
van uit kunnen gaan dat persoons
gegevens die voor een bepaald
doel zijn verleend , vervolgens niet
voor een geheel ander doel worden
gebruikt, wordt door deze nieuwe
wet feitelijk in de prullenbak
gegooid. Ook worden er door de
nieuwe wet geheimhoudingsver
plichtingen voor overheidsinstan
ties voor een groot deel aan de
kant geschoven zodat burgers er
in de toekomst niet meer zeker
van kunnen zijn dat er met hun
persoonsgegevens vertrouwelijk

Onbegrijpelijk

De autoriteit persoonsgegevens
(AP) constateert het volgende: ‘Juist
de potentieel geweldige omvang
waarin het wetsvoorstel verwerking
door bestaande en nieuwe samenAleid Wolfsen is voorzitter van de Autoriteit werkingsverbanden legitimeert van
Persoonsgegevens (Foto RD.nl) persoonsgegevens die voor andere
doeleinden zijn verzameld, bovendien zonder duidelijke drempel voor
activering van een verband, maakt
dat het voorstel op gespannen voet
staat met genoemde uitleg van de
onschuldpresumptie en het doelbindingsbeginsel. Bovendien worden
veel geheimhoudingsplichten doorbroken. Daarbij speelt ook dat
politie en justitie al deelnemer zijn
aan de verbanden die in de wet
worden geregeld. Een en ander kan
de verhouding tussen overheid en
burger wezenlijk wijzigen.’
Onbegrijpelijk is het dat deze wet
(die nu ter beoordeling van de
Eerste Kamer ligt) tot op heden
niet tot felle maatschappelijke dis
cussies heeft geleid en kennelijk
vrij geruisloos aangenomen zal
Ook worden er
gaan worden. Kennelijk dringt het
besef nog niet in de samenleving
door de nieuwe wet
door dat straks miljoenen privacy
geheimhoudings
gevoelige (persoons-) gegevens
zonder enige belemmeringen en
verplichtingen voor
zonder enige verdenking ter
overheidsinstanties
beschikking komen van politie en
justitie en ook nog verschillende
voor een groot
andere (door diezelfde overheid
deel aan de kant
aan te wijzen) partijen. Vrij om
daarmee te doen wat hen belieft.
geschoven
Hopelijk dat de politiek nog tijdig
tot nader inzicht komt en het besef
dat deze wet toch zo echt niet kan.
(Arthur van der Biezen is
strafrechtadvocaat.)

Adverteren in deBonjo
brengt u in de bajes
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Zes jaar straf op bezit, transport en in- en uitvoer op grondstoffen synthetische drugs

Eerste kamer stemt
in met
wetsvoorstel
aanpak
ondermijnende
criminaliteit
Bepaalde chemicaliën - zogeheten precursoren - die als grondstof dienen voor harddrugs, worden verboden.
(Foto Ministerie van Justitie / Erik de Jonge)

Den Haag - De Eerst Kamer heeft onlangs ingestemd met
het wetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijnende
criminaliteit van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en
Veiligheid. Door het wetsvoorstel krijgen politie en Openbaar
Ministerie (OM) meer mogelijkheden om het bedrijfsproces van
criminelen te verstoren. Zo wordt het onder andere mogelijk
om in meer gevallen onderzoek te doen naar het vermogen van
veroordeelde criminelen die opgelegde boetes niet betalen. Ook
kunnen de kosten voor het vernietigen van inbeslaggenomen
drugs worden verhaald op daders en wordt het illegaal verblijf
op bepaalde logistieke terreinen strafbaar.

N

u de Senaat
heeft inge
stemd met het
wetsvoorstel,
kunnen de
partners in de
strafrechtketen
de nodige maatregelen nemen om
de nieuwe instrumenten toe te
passen in de strijd tegen ondermij
nende criminaliteit. De eerste
maatregelen zullen naar verwach
ting na Nieuwjaar in werking
kunnen treden.
Vanaf volgend jaar kunnen
bepaalde chemicaliën - zogeheten
precursoren - die als grondstof
dienen voor harddrugs, worden
verboden. Het gaat om grondstof
fen die op een nationale lijst
komen te staan en waarvan geen
andere bestemming bekend is dan
de illegale productie van syntheti
sche drugs. Straks is alleen al het
bezit, evenals het transport, in- en
uitvoer strafbaar. De maximum
straf hierop wordt zes jaar.
Daarmee kan het productieproces
eerder worden verstoord. Vooral
criminelen die precursoren ver
voeren kunnen straks gemakkelij
ker worden aangepakt. Onder de
huidige regeling moet nog worden
bewezen dat zij wisten dat het
ging om grondstoffen voor
harddrugs.

verstopt. De activiteiten van de
zogenoemde uithalers vormen een
belangrijke schakel in het logis
tieke proces van drugssmokkel en
hebben een ondermijnend effect
op de controle van goedereninvoer
in het douanegebied.
Door het illegaal verblijf op de
logistieke terreinen apart straf
baar te stellen, kan direct steviger
getolereerd en dat de zorgen van
worden opgetreden. Er komt een
de slachtoffers van bedreiging
gevangenisstraf van een jaar op te
serieus worden genomen.
Daarbovenop wordt de maximum staan. Als er sprake is van binnen
dringen, bijvoorbeeld als een uit
straf voor de bedreiging van
bestuurders - zoals burgemeesters, haler een valse pas gebruikt of
wethouders en gedeputeerden - en zich verstopt in een bedrijfswagen
om het terrein op te komen, gaat
voor de bedreiging van togadra
gers - zoals rechters, officieren van de maximumstraf omhoog naar
twee jaar. Om onderzoek te
justitie en advocaten - extra ver
kunnen doen naar de achtergrond
hoogd naar maximaal vier jaar
van deze verdachten en hun relatie
met (internationale) criminele
netwerken in kaart te kunnen
brengen, wordt ook voorlopige
hechtenis mogelijk. Politie en OM
kunnen op die manier meer
De activiteiten van
bewijsmateriaal verzamelen om
de zogenoemde
verdachten in verband te brengen
uithalers vormen een met georganiseerde criminaliteit.

belangrijke schakel in
het logistieke proces
van drugssmokkel

gevangenisstraf. Ook voor het
bedreigen van politieambtenaren
en journalisten geldt deze extra
strafverhoging. Het illegaal ver
blijf op bepaalde logistieke terrei
nen wordt ook strafbaar.
Knooppunten - zoals havens, vlieg
velden en spoorwegemplacemen
Bedreiging
De maximumstraf voor het bedrei ten - hebben een grote aantrek
kingskracht op georganiseerde
gen van personen gaat omhoog
criminaliteit. Criminelen dringen
van twee naar drie jaar gevange
op allerlei manieren de beveiligde
nisstraf. De praktijk laat zien dat
terreinen binnen waar goederen
bedreigingen op verschillende
manieren steeds heftiger worden. en containers worden uit- en over
geladen, op zoek naar drugs en
Met deze strafverhoging wordt
andere illegale spullen die tussen
kenbaar gemaakt dat bedreiging
de legale goederenstromen zijn
in de samenleving niet wordt

Financieel onderzoek

Verder wordt het mogelijk om in
meer gevallen onderzoek te doen
naar het vermogen van veroor
deelde criminelen. De praktijk laat
zien dat deze personen de flinke
geldboetes en schadevergoedings
maatregelen die bij een veroorde
ling worden opgelegd niet altijd
betalen, terwijl er soms wél aan
wijzingen zijn dat zij over geld
beschikken. Nu zijn er nog te
weinig mogelijkheden om in die
gevallen een duidelijker beeld te
krijgen van het vermogen van de
crimineel, zodat daarop beslag
kan worden gelegd. Door deze wet
kan dat wel, waardoor het moge
lijk wordt de opgelegde sancties
makkelijker uit te voeren en crimi
nelen niet zomaar onder hun geld
straf uit kunnen komen.
Daarnaast wordt het mogelijk om
de kosten die de Staat maakt voor
de vernietiging van onder andere
inbeslaggenomen drugs en

illegaal vuurwerk op de daders te
verhalen. De totale kosten voor
vervoer, opslag en vernietiging
van in beslag genomen vuurwerk
waren in eerdere jaren gemiddeld
iets meer dan € 27,- per kilo. Als dat
wordt afgezet tegen de ruim
60.000 kilo illegaal vuurwerk dat
in 2019 in meer dan 2900 zaken in
beslag werd genomen, komt dat
neer op circa 1.600.000 euro aan
kosten. Als het gaat om drugs
liggen de kosten nog hoger. Zo
bedroegen de vernietigingskosten
van ruim 3000 hennepkwekerijen

die in 2018 strafrechtelijk werden
geruimd in totaal ruim
€ 5.000.000. En in 2019 werden bij
voorbeeld ruim 100 drugslabora
toria ontmanteld. Per laborato
rium zijn de kosten, afhankelijk
van de grootte en het soort drug
slaboratorium, tussen de € 5.000
en € 120.000. De totale kosten voor
ontmanteling voor de ontman
telde labs in 2019 lag dan tussen
€ 3.500.000 en € 5,500.00.
(Bron Ministerie van Justitie)

Bij Current weten ze hoe het voelt
als iemand uit detentie komt
Rotterdam/Arnhem - Iemand komt
uit detentie en dan? Hoe krijg
hij zijn leven weer in orde? Wat
ontbreekt er? Current is véél meer
dan alleen een uitzendbureau,
Current is een plek waar een exgedetineerde kan werken aan zijn
terugkomst in de samenleving.
Bij Current weten ze als geen
ander het voelt als iemand uit
detentie komt en geen baan heeft
om op terug te vallen of het
vinden van een baan.
De Current-coaches kennen het
klappen van de zweep. De coaches
zetten hun eigen ervaring en hun
professionele vaardigheden in om
te helpen bij het vinden van een
baan. Zo ondersteunen de coaches
bij de zaken die nog geregeld
moeten worden in de aanloop
naar de terugkomst in de
samenleving.
Zo heeft Current al meer dan drie
honderd kandidaten door het
land naar baan met contract met
minimaal zes maanden bemid
deld. Dit komt omdat Current
zowel landelijke als lokale werk
gevers heeft. Met diezelfde werk
gevers maakt Current afspraken.
Maar Current kan niet zonder de
ambitie en inzet van de ex-gedeti
neerde. De begeleiding is er ook

als de ex-gedetineerde eenmaal
aan het werk is
Daartoe heeft Current een grote
werkloods in Rotterdam. De loods
is de perfecte ruimte om te
oefenen met het weer werken met
verschillende mensen, het aan
pakken van verschillende taken
en het weer krijgen van een posi
tief werkritme. Tijdens het traject
praten de coaches met de ex-gede
tineerde over banen die geschikt
zijn.
Bij Current kan iemand dagelijks
op een rustige manier zichzelf
hervinden, weer wennen aan
werken door de werkzaamheden
in de loods, werken aan zijn toe
komst met de coaches waardoor
hij weer op adem kan komen. Ook
helpen de coaches bij vragen over
schulden, huisvesting en
administratie.
Bij Current kan een ex-gedetineerde
zich opgeven om Leerling-trajecten
te volgen, voor bijvoorbeeld isolatiemonteur, elektromonteur of
dakdekker.
Aanmelden via de casemanager,
familie of zelf contact opnemen met
Current.
Telefonisch: (085) 070 28 90 of via de
email: info@currentwerkt.nl
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Staatssecretaris blok wil niet langer achter de feiten aanlopen

Designerdrug 3-MMC staat nu op Lijst II Opium en is
daarmee verboden
Van de redactie
Den Haag - 3-MMC staat op Lijst II van de Opiumwet en is
daarmee vanaf 28 oktober officieel een verboden drug. Dat
betekent dat productie, handel en bezit van deze designerdrug
strafbaar is. Het verbod volgt op een toename van gebruik van
3-MMC, met name onder jongeren, en een stijging van het aantal
gezondheidsincidenten. De drug heeft potentie tot verslaving
en er zijn gezondheidsrisico’s aan verbonden, zoals hartritmestoornissen, een verhoogde bloeddruk of lichaamstemperatuur
en rusteloosheid, die vaak aanleiding geven voor medische zorg.

Hier wilden we geen
moment langer mee
wachten, gezien
de zorgwekkende
signalen over 3-MMC

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid: ‘Met dit
verbod gaan we de eenvoudige beschikbaarheid van 3-MMC
tegen en geven we een duidelijk signaal af aan de vaak
jonge gebruikers: dit spul is gevaarlijk, blijf ervan af. Hier
wilden we geen moment langer mee wachten, gezien de
zorgwekkende signalen die we over 3-MMC hebben ontvan
gen. Tegelijk speelt bij designerdrugs een breder probleem.
We mogen niet langer achter de feiten aanlopen wat dat
betreft en gaan daarom zo snel mogelijk over tot een breed
verbod op designerdrugs.’
toegeroepen met het designerdrugsverbod, waarmee hele
stofgroepen met dezelfde chemische basisstructuur onder
de Opiumwet worden gebracht. Hierdoor wordt een hele
Trimbos Instituut
groep veel voorkomende designerdrugs bij voorbaat verbo
Het kabinet werkt momenteel aan een breder verbod op
designerdrugs, ook wel NPS (nieuwe psychoactieve stoffen) den, ongeacht de specifieke samenstelling. Naast het
genoemd. Wanneer een individuele designerdrug onder de verbod op 3-MMC wordt ook ingezet op voorlichting en pre
ventie. Zo heeft het Trimbos Instituut een folder
Opiumwet wordt verboden, is het nu nog mogelijk dat
ontwikkeld gericht op (potentiële) gebruikers met
drugsproducenten een nieuwe drug maken met een net
iets andere samenstelling, waardoor die nieuwe drug weer informatie over de risico’s van 3-MMC-gebruik. Ook is er
informatiemateriaal beschikbaar voor professionals met
legaal op de markt kan komen. Dit wordt een halt

Volksgezondheid gaat over tot een breed verbod op designerdrugs

handvatten hoe om te gaan met 3-MMC-gebruik. Verder is
het online informatieaanbod over dit onderwerp
uitgebreid. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt door
zowel gebruikers als professionals. Tot slot adviseert het
Trimbos-instituut gemeenten die te maken hebben met
3-MMC-problematiek over de vormgeving van het
preventieaanbod
(Bron Ministerie van Justitie)

GA VOOR SPOED NAAR: www.strafzaken.nl tel. 073 610 2005
voor gedetineerden: Tel. 0800-1001
MAAK JIJ STRIPS?
SCHRIJF JIJ VERHALEN?
MAAK JE TEKENINGEN
OF GEDICHTEN?

WASSENAAR

STRAFRECHTADVOCATUUR

FIGHT
FOR
FREEDOM
TEL: 073 - 302 00 05
WASSENAARSTRAFRECHT.NL

STUUR HET NAAR BONJO!

POSTBUS 10109
1001 EC AMSTERDAM
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De LOBBY:
een verkenning van
overgang van
vastzitten naar
vrijkomen

De mensen van de podcast Lobby

Toine Bakermans
Rotterdam - Ieder jaar komen er ongeveer 30.000 gedetineerden vrij. Van de meesten onder
hen, zo’n negentig procent, duurt de detentie nog geen jaar en daarvan heeft het overgrote deel
geen vaste woon- of verblijfplaats. Veel van hen zijn bijvoorbeeld hun woning verloren door
detentie, een uitkering moet opnieuw worden opgestart, spullen zijn verdwenen of kwijtgeraakt
aan ontruiming en ga zo maar door. Jeugdigen kunnen vaak niet meer terug naar hun ouders
of verzorgers. Als jongeren de leeftijd van achttien jaar zijn gepasseerd, draait alles om eigen
verantwoording.

G

edetineerd zitten
kan zorgen voor
een veilig gevoel
zowel voor de
maatschappij als
voor de ver
dachte zelf. De
schulden komen even on-hold te
staan, je hebt eten en een bed, geen
huur te betalen of energie kosten
waar jij jezelf druk over moet
maken. Rust dus! Er kom echter
een dag dat je vrijkomt en soms is
dat sneller dan je denkt, omdat bij
voorbeeld het Openbaar Ministerie
(OM)
een zaak niet rond kan krijgen.
Wat moet je doen? Waar moet je
naar toe? Naar De LOBBY!

Wat is de LOBBY?

De LOBBY is een onderzoek, geco
ördineerd door ontwerper
Hannah van Luttervelt. Ze ont
werpt en koppelt bestaande orga
nisaties binnen en buiten om
samen deze vraag te beantwoor
den en dat doet ze grondig.
Het is een verkenning van de over
gang van vastzitten naar vrijko
men. Samen met jongeren met
detentie-ervaring onderzoeken ze
hoe deze overgang beter kan
worden vormgegeven. De verhalen
en ideeën van jongeren zijn hierbij
leidend. Zij zijn degenen die vorm
geven aan de LOBBY en door te
luisteren naar hun verhalen
krijgen zij een beeld voor wat

nodig is. Dit alles gebeurt door ver
schillende vormen van onderzoek
zoals het maken van een ‘podcast’,
het spel ‘van binnen naar buiten’,
en het maken van visuele spreu
kentegeltjes. Deze sessies vormen
het beginpunt van dit ontwerpend
onderzoek.

Podcast: Tobias Ponsioen
Young in Prison (YIP)
‘Ik kwam buiten en ik rook voor het
eerst weer gras, en bomen en de
auto’s gingen zo snel voorbij dat ik
gewoon hoofdpijn kreeg.’
Belangrijke quotes uit het
onderzoek:
‘De mensen die belangrijk zijn
buiten moeten ook belangrijk
blijven binnen.’
‘Als ik stal was het niet voor de show,
Ik wilde mijn zusjes geven wat mijn
ouders niet konden geven.’
‘Ik voel me binnen in de jeugdgevangenis vrijer dan buiten.’
Het uiteindelijke doel van de
LOBBY is dat dit doorgaat als loket
dat in verbinding staat met jonge
ren binnen en buiten. Je komt vrij
en je weet even niet waarheen. Je
zou dan naar de LOBBY kunnen
gaan en je kunt daar op veel
vragen antwoord krijgen. Het is de
bedoeling dat je met die vragen op
de juiste plaats terecht komt.
Geheel afhankelijk van wat de
vraag nu is, wordt er bij de LOBBY
gezocht naar een passende oplos
sing. Je zou dan gekoppeld kunnen

worden aan de juiste casemanager
van de gemeente voor het aanvra
gen van een uitkering. Als je totaal
niemand hebt, kun je gekoppeld
worden aan een vrijwilliger
(maatje) van de ‘Rotterdamse
Douwers’ en dan kom je in een
heus netwerk terecht, of je kunt
terecht komen in het traject van
‘Stichting De Nieuwe Kans’ waar
men kijkt naar schulden, terug
naar school gaan of aan het werk.
Iedere dag ontbijt en een warme
lunch hoort bij het programma.

Met het mes op de keel

Camiel, professioneel jongeren
coach bij Stichting Exodus en
tevens barbier, betrokken vanaf
het eerste uur bij het ontwerp van
de LOBBY ziet het als een uitdaging
om de net uit detentie ontslagen
gast in zijn stoel te mogen ontvan
gen. Effe lekker old school verzorgd
worden. Tijdens de knip- of scheer
beurt (of beide) gewoon even je
verhaal kunnen doen en ook lijkt
het ongewoon met het mes op de
keel, het blijft een ervaring die
bevrijdend is. Barbier Camiel, een
vagebond in hart en nieren, wijst
je de weg en kan waarschijnlijk
veel van je vragen beantwoorden.
Een baas!
De (ex-)gedetineerden die gemoti
veerd zijn om na hun straf succes
vol terug te keren in de samenle
ving kunnen bij hen terecht voor
professionele ondersteuning

Met het mes op de keel bij de barbier Camiel
Jongeren die al langer vrij zijn
kunnen zich bijvoorbeeld aanslui
ten bij het Youthlab, waar ze een
leiderschapsprogramma volgen
om professionals uit het jeugd
strafrecht, zoals officieren van jus
titie, rechters en advocaten, te
trainen en te adviseren. Ze bieden
een begeleid-wonen-traject in een
van de Exodushuizen verspreid
over het land, of ze bieden steun
met ambulante hulpverlening.
Exodus richt zich ook op de fami
lieleden en de kinderen van (ex-)
gedetineerden. Dit doen ze bij
voorbeeld met het Ouders,
Kinderen Detentieprogramma of
de training ‘Mijn kind en ik’.

Young in Prison (YIP)

YiP is een internationale NonGovernment Organization (NGO)
die kinderen en jongeren in con
flict met de wet helpt positief bij te

dragen aan de samenleving, door
middel van creatieve en sportieve
programma’s voor persoonlijke
ontwikkeling in gevangenschap
en erna.

Afdeling Buitengewone Zaken

Social designbureau, Afdeling
Buitengewone Zaken werkt aan
complexe maatschappelijke vraag
stukken. We geven de LOBBY vorm
samen met de jongeren en zetten
belangrijke spelers in de nabijheid
van gedetineerde jongeren in
beweging.
De LOBBY is een initiatief van
Stichting Exodus, Young in Prison
en Afdeling Buitengewone Zaken.
Ondersteund door ZonMW en
Stichting Zwerfjongeren
Nederland.
De podcast is te beluisteren op
www.de-lobby.com
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Ik als directrice zal een
chalet aan de top van
de berg hebben om
overzicht te houden
op de hele groep.

Skivakantie in Tirol voor de hele afdeling

Goed gedrag wordt beloond
Onder leiding van het afdelingshoofd wordt de hele afdeling naar het grote studielokaal geleid.
Daar worden we met open armen verwelkomt door de directrice. Er staat koffie en drie schalen
met verschillende gebakssoorten. Er heerst een serene rust wanneer de deur gesloten wordt en
iedereen zijn plaats heeft gevonden. De spanning is af te lezen van de gezichten van de gedetineerden, iedereen verwacht een donderpreek om het een of ander. Niets is echter minder waar,
de directrice is in een zeer vrolijke bui. Als zij opstaat begint zij haar betoog:
‘Beste gedetineerden, wij hebben
kunnen constateren dat het al
meer dan anderhalf jaar goed op
jullie afdeling gaat. Geen positieve
Urine Controles, geen geweld
tegen personeel, geen mensen op
rood door rapporten en altijd
honderd procent inzet op de te ver
richten arbeid.
Wij hebben daarom besloten om
dit goede gedrag dit jaar eens te
belonen met een uitzonderlijk
leuke verassing: Wij gaan met de
hele afdeling één dag voor Kerst tot
na Nieuwjaar een skivakantie
houden in Tirol. De bedoeling is
dat we 2 januari terugkeren op de
afdeling.
Twee dagen vóór de kerst zullen
wij nadat we in de gevangenis
gefouilleerd zijn met twee touring
cars naar vliegveld Zestienhoven
worden vervoerd, daar zal dan een
737 klaarstaan voor ons. Om
nieuwsgierig publiek op afstand te
houden rijden we rechtstreeks het
platform op. Er gaan zeven vaste
PIW’ers mee samen met het afde
lingshoofd en voor de veiligheid

Uw strafrechtadvocaat
in Groningen, Friesland en Drenthe!

hebben we een groep van Dienst
Vervoer & Ondersteuning die ons
bij zullen staan bij eventuele
calamiteiten.’

Tiroler meisjes

‘We hebben zeven chalets gehuurd
en die worden ieder met vier gede
tineerden en een PIW’er betrok
ken. Ik als directrice zal een chalet
aan de top van de berg hebben om
overzicht te houden op de hele
groep. We komen tussen twee zeer
hoge alpenbergen te zitten, zodat
ontsnappen zo goed als onmoge
lijk is.
Alle chalets zijn voorzien van de
modernste apparatuur zoals wifi,
satelliet tv, twee wasmachines en
alle kamers voorzien van tweeper
soonsbedden om zo de gezellige
avonden met eventuele opgepikte
Tiroler meisjes in goede banen te
leiden. Het is toegestaan om iedere
avond deel te nemen aan de aprèsski als men de volgende ochtend
maar weer nuchter aan het ontbijt
verschijnt.
Ik als directrice hoop jullie op deze

manier te belonen voor jullie
goede gedrag en ik zal na terug
komst een heel vakantieverslag
uitbrengen naar de minister van
Veiligheid en Justitie en daarmee

Het is toegestaan
om iedere avond
deel te nemen
aan de après-ski
aantonen dat belonen ook een
positieve uitstraling zal hebben
naar de buitenwereld.
Bedankt voor jullie aandacht en ik
hoop jullie ten allen te zien
wanneer we met z’n allen het vlieg
tuig betreden. Voor nu verzoek ik
iedereen weer retour te gaan naar
de afdeling of arbeid. Ik wens jullie
allen een heel gezond en voorspoe
dig 2022!’

Strafrechtadvocaat

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

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

Nederlands
English
( عربيArabisch)
Tamazight (Berbers)

• Vermogensdelicten
• Verkeersdelicten
• Zedenzaken
• Fraude
• TBS
• Beslag
• Detentierecht

06 1 8 35 66 29
rafik@kvrzadvocaten.nl
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Interessante uitkomst in boeiende discussie rondom kortdurende detenties

Iedere keer weer die vraag:
Is opsluiten zinvol?
Jaap Brandligt
Leiden - Boetes worden nogal eens niet betaald. Dat weten we al lang. Dan is de consequentie dat
wie niet betaald de bajes ingaat voor een vervangende celstraf. Soms is dat heel kort, soms is dat wat
langer. Je kunt de vraag stellen of dat opsluiten zinvol is, gegeven de gevolgen voor wonen, werken,
relaties en dat soort zaken die allemaal aan de orde zijn als het gaat over korte gevangenisstraffen.
In 2020 nam de Tweede Kamer een motie aan van Maarten Groothuizen van D66 of het niet wijs
is het systeem van een vervangende taakstraf in te voeren in plaats van vervangende hechtenis.
Aan medewerkers van de Universiteit Leiden werd gevraagd dat te onderzoeken.
En: veel draaideurcriminelen
krijgen vaker boetes en hebben
vaak weinig middelen en dus ver
vangende hechtenis. Dan hebben
we het dikwijls over verslaafden.
De vervangende hechtenis is dan
vaak niet meer dan een of twee
dagen met verblijf op de arrestan
tenafdeling. Alles bij elkaar komen
de onderzoekers tot de conclusie
dat lieden die de vervangende
hechtenis ondergaan vaak echt
niet kunnen betalen.
Boone c.s. stellen vast dat bekend is
dat de kans op recidive toeneemt
Draaideurcriminelen
Boone c.s. nemen een aantal opval als mensen korter dan veertien
dagen gedetineerd zijn. Dan doen
lende zaken waar. Zo worden
taakstraffen het beter, is alom
lagere boetevonnissen vaker niet
bekend in de literatuur. Dat neemt
geïnd dan hogere. Dan hebben we
niet weg dat voor een aantal
mensen die op straat leven vervan
gende hechtenis ook een moment
is van warm binnen zijn. Zeker in
de wintermaanden. Boone c.s.
Lieden die die lagere
komen tot de conclusie echter dat
een taakstraf kansrijker is maar
vonnissen krijgen,
dan moet er wel goed begeleid
hebben vaker
worden. Daar ontbreekt het in de
nazorg nogal eens aan.
boetevonnissen
Alles bij elkaar komen ze tot de
gekregen
conclusie dat vervangende hechte
nis nauwelijks een bijdrage levert
aan de algemene strafdoelen, maar
wel hoge kosten voor de samenle
ving met zich meebrengt. Korte
detenties bevorderen recidive. Ze
het over boetes tot € 500,- als een
werpen de vraag op of een vervan
soortement scheidslijn. En: lieden
gende taakstraf niet afschrikwek
die die lagere vonnissen krijgen,
kender werkt dan de goedkope
hebben vaker boetevonnissen
gekregen. Als er een betalingsrege manier om je straf uit te zitten.
ling is dan eindigt het minder vaak Boeiend is dat in 2019 en 2020
47.154 dagen vervangende hechte
in vervangende hechtenis. Boetes
voor zwartrijden eindigen vaak in nis werd opgelegd wat ongeveer 14
hechtenis. Die voor de identificatie miljoen euro kost. Zet daartegen
over dat een vervangende taakstraf
plicht, daarvoor geldt hetzelfde.
Een groep wetenschappers
(Miranda Boone e.a.) is daarmee
aan de gang gegaan. Ze moesten de
vraag beantwoorden wat de ver
wachte uitwerking kan zijn van het
wettelijk invoeren van de mogelijk
heid om na niet-betalen van een
strafrechtelijke geldboete een ver
vangende taakstraf te laten ver
richten? Wat zijn positieve en nega
tieve gevolgen voor de betrokke
nen justitiabelen en voor de
maatschappij?

nog ongeveer twee miljoen euro
kost. De onderzoekers merken nog
wel op dat een vervangende taak
straf zou kunnen werken, maar dat
de uitvoering lastig kan worden.
Verslavingsreclassering en het
Leger des Heils zijn daar niet nega
tief over.

Conclusie is dat
vervangende hechtenis
nauwelijks een
bijdrage levert aan de
algemene strafdoelen

Boone c.s. noemen nog een paar
opvallende opties. Laat de rechter
in de opleggingsfase in plaats van
een geldboete een taakstraf opleg
gen. Je kunt een vervangende taak
straf ook combineren met een
vorm van toezicht of toezicht in
plaats van de taakstraf. Of elektro
nische detentie. In Denemarken
lijken ze een model te hanteren dat
er geen vervangende straf wordt
opgelegd als er niet betaald wordt,
maar dat als iemand weer tegen de
lamp loopt een vervangende straf
wordt opgelegd. Voordeel is dat
boetes niet goedkoop kunnen
worden uitgezeten en het wellicht
een recidive-beperkende werking
heeft. Alles bij elkaar een interes
sante uitkomst in een boeiende
discussie die ontstaan is rondom
kortdurende detenties.

Advies: Meer elektronische detentie inzetten.
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Minister teruggefloten Onderkant formulier

Geen plaatsing in Beperkt Beveiligde Afdeling bij
ontbreken betaalde arbeid, schorsingsverzoek
toegewezen
Van de redactie
Den Haag - De voorzitter van de beroepscommissie van de Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft een schorsingsverzoek
van een gedetineerde toegewezen. Een beslissing van de minister Dekker voor
Rechtsbescherming om de gedetineerde geen extramuraal verlof toe te kennen
omdat hij geen betaalde baan heeft, is in strijd met de wet.
De minister heeft beslist een gede
tineerde geen re-integratieverlof
voor extramurale arbeid toe te
kennen, omdat hij niet beschikt
over een betaalde baan. Om die
reden komt de gedetineerde niet in
aanmerking voor plaatsing in de
Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA).
De gedetineerde is het niet eens
met deze beslissing en heeft
bezwaar gemaakt. Daarnaast heeft
hij de voorzitter van de

beroepscommissie van de RSJ ver
zocht de beslissing te schorsen.
Volgens de gedetineerde is de
beslissing in strijd met de wet,
omdat voor het toekennen van reintegratieverlof voor extramurale
arbeid een betaalde baan geen ver
eiste is.

Oordeel van de voorzitter

beroepscommissie is de beslissing
van de minister in strijd met de
wet. Noch uit de Wet straffen en
beschermen, de Regeling selectie,
plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden of de Regeling tijde
lijk verlaten van de inrichting,
volgt immers dat voor het toeken
nen van re-integratieverlof voor
extramurale arbeid – waarmee de
gedetineerde in een BBA geplaatst
kan worden – een betaalde baan
vereist is.
(Bron: Kenniscentrum commissies
van toezicht)

Naar het voorlopig oordeel van de
voorzitter van de

‘Ik kan het niet bevatten en zoek
hulp voor mijn neef’
Amsterdam - ‘Ik heb een neef die momenteel gedetineerd zit en die al sinds
dit jaar in onzekerheid zit en geen antwoorden heeft als het gaat om zijn reintegratie. Hij zit sinds juni 2019 gedetineerd en is in juni 2020 veroordeeld
tot 6 jaar waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Hij is in hoog beroep gegaan en
heeft deze in december 2020 ingetrokken na overleg met zijn familie en zijn
zakenrelaties omdat hij dan actief kon beginnen met re-integreren.
En dat hij dan ook zal vallen onder de oude regeling zoals door zijn
casemanager hem is verteld. Hij heeft gelijk samen met zijn casema
nager een Detentie plan gemaakt met de bijbehorende doelen. Ook
met reclassering is een rapport opgemaakt en er is tevens met
mensen gebeld uit zijn directe omgeving.
En hierna is hij begonnen met een opleiding die 12 maanden zou
duren. Na juli sinds de nieuwe regeling is ingegaan zit hij vol onzeker
heden en wordt hij nu gedwongen om alles te veranderen en dreigt hij
weer een nieuw plan te moeten maken. Tevens worden er ook geen
documenten gegeven aan hem waardoor niks op papier staat. In de
oude regeling zou hij laatste 18 maanden faseren na een open regime
waarbij hij buiten zou kunnen gaan werken. En hij zou de laatste 12
maanden met een enkelband thuis zijn bij zijn gezin en zijn oude
werk voortzetten.

En nu is alles anders.

Rechters mogen niet meer bijklussen
Van de redactie
Den Haag - Om de onafhankelijk
heid, onpartijdigheid en integri
teit van de Nederlandse recht
spraak verder te versterken, doet
minister Dekker (Rechts
bescherming) samen met minister
Ollongren (BZK) een aantal voor
stellen om onder andere wettelijk
te verbieden dat rechters een
functie bekleden in de landelijke
politiek en om financiële belan
genverstrengeling bij rechters te
voorkomen.
De wijzigingen zijn mede naar
aanleiding van aanbevelingen van
de Group op States Again
Corruption (GRECO) van de Raad
van Europa. Minister Dekker: ‘In

Post uit de bajes

Parlement zijn. De Raad van
Europa heeft Nederland onder
andere aanbevolen te voorzien
in een wettelijk verbod van de
functie combinatie rechter – lid
maatschap Staten-Generaal. Het
Minister Ollongren: ‘Ik juich deze
ontbreken van zo’n verbod roept
aanpassingen van harte toe. Zo zie
volgens de Raad vragen op in het
je dat aanbevelingen van GRECO
licht van de onafhankelijkheid
effect hebben. Hiermee vervolmaken
en onpartijdigheid van de recht
we de scheiding van de macht tussen
spraak. Het wetsvoorstel voor
politiek en de onafhankelijke
ziet in een dergelijk verbod. Op
rechtspraak.’
dit moment zijn er overigens
geen rechters lid van de Eerste of
Tweede Kamer.
Drie aanpassingen:
2. Een (beperkt) verbod voor rech
1. Rechters mogen niet langer lid
ters om bepaalde financiële
van de Eerste Kamer, de Tweede
belangen te hebben, alsmede
Kamer of het Europees
een rechtsstaat mag geen enkele
twijfel bestaan over de onafhankelijkheid van rechters. Deze wettelijke
maatregelen dragen daarom bij aan
het vertrouwen in onze rechtspraak.’

Dit komt neer op nieuwe regeling die wordt doorgedrukt ondanks dat
hij zijn hoger beroep heeft opgegeven. Ook zijn eerdere Detentie plan
en het reclasseringsrapport hebben geen gewicht meer en dreigen
zelfs geen bestaansrecht meer te hebben.
Ik kan het niet bevatten dat dit plaats vindt en hij hier niks tegen kan
doen vanwege gebrek aan internet. Vandaar dat ik me er actief voor ga
inzetten om hulp te vinden zowel formeel als informeel.
(Naam bij redactie bekend)

financiële belangen. Ook moet
een meldplicht en plicht tot
worden voorkomen dat zij hun
registratie van financiële belan
financiële belangen een rol
gen. Om de onafhankelijkheid,
kunnen laten spelen bij hun
onpartijdigheid en de integriteit
werk als rechter.
van de rechterlijke organisatie
3. De wettelijke opdracht om inte
te waarborgen, moet worden
griteitsbeleid te hebben voor
gewaarborgd dat rechters infor
rechters, rekening houdend met
matie waarover zij als rechter
de onafhankelijkheidswaarbor
beschikken niet oneigenlijk
gen voor de rechter.
gebruiken bij het bezitten, ver
(Bron Ministerie van Justitie)
werven of afstoten van

Organisaties die lid zijn van Bonjo:
Agape4You

Drugspastoraat Amsterdam

PrisonLAW

Stichting Profor

Akadis Careers BV

Een nieuwe start

Re-Boost

Stichting Re-Boost

Aktiva

Eigen Plan

Regenboogkind

Stichting The Young Ones

APO Nederland

Exter-Art

RESO

Stichting Tijdelijk Eigen Kamer

Aware4youth

Forensica Onderzoek en Advies

Samen Door - Tragel

Stichting Visie R

aXnaga

Het 8ste Wonder

SimoneAtWerk

Stichting Vrij

Bedrijfsadvieskantoor

Informatie SteunPunt

Steunpunt Gevangenispastoraat

Stichting Vrouw en Welzijn

Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Jurcoach

Stichting 4Diversity

Stidag

Bezoekgroep De Geniepoort

Kriminaliteit & Strafrecht

Stichting Agricola

Straatconsulaat

Blijf van mijn Dier

Landelijk Gedetineerden Commissie

Stichting Arrestantensteungroep

Surant

Bond Belangenbehartiging Gedetineerden

Mainline

Stichting Bakboord

Team Enkelband

Bureau Maatschappelijk Herstel & Reïntegratie

Mijn Reclassering

Stichting Blocknotes

TIME-WORK Arbeidsbemiddeling

Bureau Nieuwe Kansen

Motiva Straatadvocaten

Stichting de Zijderups

Total Training Service

Chito uit Ervaring

Naves mentorschap & advies

Stichting Dovo

Ver. Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden Alk-

Cliëntenservicepunt De Woenselse Poort

Nedlegal

Stichting Duizend Handen

maar

Currentwerkt

Never Lose Hope

Stichting Eigen Kracht

Vrijwillige Hulpverlening aan (ex-)Gedetineerden

De Harde Leerschool

Onterecht Gedetineerd

Stichting Juradi

Young In Prison

De Regenboog

PI Nieuwegein

Stichting Juran

Zorgconcept

Deeper Justice

Platform Kocon

Stichting Moria

Detentieshop Benelux B.V.

Platform Relaties van Gedetineerden

Stichting Paard in Nood
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BonjoContactBureau
ij!
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!

!
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1969

Hey hey, Wij zijn 2 leuke gezellige
dames van Nederlandse en half
Surinaamse afkomst. Wij zitten
Hallo lieve dames. Ik ben een 44
samen op dubbelcel en zijn opzoek
jarige Hollandse man, en ik kom
naar leuk schrijf contact. Sta jij net
uit Drenthe. Ik ben gezond fit en
sportief. Ik ben 1,82M en 85KG en ik als ons ondanks deze sitatie positief in het leven en hou jij van
sta vol op in het leven en voel me
gezelligheid en heb jij zin in leuk
nog erg jong. Hou je net als ik van
en gezellig schrijfcontact, pak je
koken, dieren, gezelligheid en
pen en schrijf ons. Je krijgt altijd
avontuur? Ben jij een leuke en
een reactie terug. PS: vergeet niet
vlotte damen tussen de 30 en 50
je contact gegevens er bij te verjaar en actief en avontuurlijk aanmelden. Veel liefs van Naomi en
gelegd? Reageer dan op mijn
July.
advertentie en ik schrijf je zeker
terug. Groetjes E.

1968

Dag dames, mijn naam is Farshid
ik ben een Afghaanse jongenman
van 28 jaar, ik hou van uitdagingen en hou van sport. Ik zoek
contact met een leuke vrouw met
pit waarmee je kan lachen en lol
kan hebben. Zoek je een penvriend
probeer het eens met mij. Op dit
moment zit ik gedetineerd in
Nieuwegein en wacht ik op jouw
brief. Met vriendelijke groet,
Farshid

1971

Hey leuke dames, Ik ben Richard
38 jaar en kom uit Brabant. Ik heb
veel tattoos en train elke dag. Moet
nog 1.5 jaar in detentie. Wil je meer
weten over mijn? Twijfel dan niet
om me te schrijven. Het zou leuk
zijn als je er een foto bij doet. Ik
schrijf sowieso terug. Dikke kus

1974

1972

*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!

lang. Mijn start in een nieuw leven
in Nederland is in verband met de
corona in een een catastrofe
ge√´ind en daardoor ben ik aanraking met de Nederlandse justitie
gekomen. Ook ik duitsland had ik
vastgezeten, daarom was ik van
plan een nieuw leven te beginnen.
Ik kom van Aken waar ik ook
geboren en getogen ben. Ik spreek
en schrijf nu pas een beetje de
Nederlandse taal. Mijn hobby’s
zijn vissen, reizen, lezen en koken.
Ik ben vroeger ook actief geweest
in de vechtsport maar heb helaas
zware last van mijn rug en benen.
Graag wil ik met dames in contact
komen om brieven toe te schrijven
en bij wederzijdse goedkeuring
ook bellen. Alles kan, maar niets is
verplicht. Ik ben geen gewelddader en zit in een Plusprogramma
in het D.C. Zeist. Nog ben ik jong
en toch kan mijn leven nu boeken
aan verhaaltjes vullen. Ik ben
spontaan, eerlijk, oprecht en zorgzaam plus goed uitziend met
blauwe ogen en kort bruin haar.
Zo wil ik graag met iemand
brieven schrijven om verder de
Nederlandse taal te leren. Als je zin
heb, schrijf mij graag en ik beloof
elke brief te beantwoorden. Tot
binnekort!
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Eenvoudig en snel berichten ontvangen

eMates is beschikbaar
in alle Pi's in Nederland!
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1970

Voor die leuke dame die ik zoek! Ik
ben “Ty” een leuke spontane man.
Ik ben zeer sportief en heb een
afgetraind lichaam ben een
donkere man 180CM lang 90KG.
Met een volle baard maar wel goed
verzorgt ik zorg graag voor mezelf
en voor andere, ik hou van koken
en ben daar ook best goed in al zeg
ik het zelf. Ik hou enorm veel van
lachen en zo sta ik ook in het
leven. Dus zoek een leuke dame
die ook wel van een lolletje houd
en een tikje gek is haha. Ik hoef
niet zo lang niet meer in detentie
(2 jaar). Dus wil kijken of ik via dit
nog iemand tegen kan komen.
Voel je vrij om mij te schrijven als
je je aangesproken voelt en
intresse hebt. Ik reageer altijd, het
liefde met een foto’tje en je krijgt
er sowieso 1 terug. Groet XX en tot
snel!

1973

Hallo beste mensen, ik ben Phillip,
een jonge Duitse man met een
leeftijd van 33 en ik ben 190CM

Hallo dames. Ik ben Gino 27 jaar
oud en van Nederlandse afkomst.
Ik ben 180cm lang sportief
gebouwd, blond haar en blauwe
ogen. Ik zoek een leuke dame om
mee te schrijven. Mijn straf is 5
jaar en ik zit nu 2 jaar binnen. Laat
iets van je horen en ik schrijf je
terug. Kus, Gino

1975

Lieve dames, Mijn naam is
Richard, een 30 jarige jonge man.
Ben 1,76M lang en weeg 78 kilo. Ik
heb zwart haar, bruine ogen en
een lichtgetinte huidskleur. Ben
goed gebouwd, heb een gespierd
lijf met een paar tattoos, ik train
ook regelmatig. Mijn hobby’s
buiten zijn reizen en de wereld
ontdekken, kickboksen, hardlopen, winkelen, uitgaan, uit eten,
terrasje pakken, mijn babygirl
naar de bioscoop nemen en mijn
babygirl verzorgen, dit zijn mijn
hobby’s dames. Binnen de P.I. doe
ik mee aan fitness, voetbal, muziek
luisteren en mijn eigen muziek
schrijven, boeken lezen en bellen
en/of skypen met famillie en vrienden!! Als ik mezelf moet omschrijven zou ik dan zeggen dat ik

eerlijk, respectvol, zorgzaam,
betrouwbaar, liefdevol, attent,
loyaal, spontaan, ruimdenkend en
sociaal. Vooral tegenover de dames
om mij heen. Ik hou van gezelligheid, lachen, slapen en van samen
zijn met mijn babygirl!! Maar voor
jullie dames ben ik ook te vinden
voor een serieus gesprek!! Ben niet
alleen een grapjesmaker!!! Ik zit
nu al een jaar op HVB, maar mijn
situatie kan nog alle kanten op
gelukkig. Ik ben op zoek naar een
leuke, lieve en curvy jongedame
voor een serieuze relatie. Ik hou
wel van pittige vrouwen met een
sterk temperamentje. Leeftijd en
afkomst zijn niet van belang,
zolang wij een klik kunnen
hebben. Dus ben je die dame die
ook naar een maatje zoekt? Die
lifde en aandacht wil!! Pak dan joi
pen en stuur gerust een berichtje.
Liefst met een foto, ik antwoord
altijd terug 100%. Nou tot gauw.
Groetjes Rich XXX. Ik hoop dat
jullie dames positief kunnen
blijven en sterk blijven, op een dag
zijn we allemaal vrij!!!
INSHALLA!!!

1976

Hallo alle mooie curvy dames van
Nederland. Ik ben de 27 jaar jonge
god Romario. Ik ben 1,94M lang en
atletisch tot gespierd gebouwd.
Ben caramel/bruin van kleur. Ben
van Antiliaanse/Nederlandse
afkomst. En heb een groot hart
voor de mensen van wie ik hou. Ik
heb een TBS maatregel en werk er
hard aan om zo snel mogelijk weer
buiten de deuren/hekken van de
kliniek te staan. Ik val qua karakter op lieve, spontane vrouwen. en
zoals de intro al luide val ik qua
uiterlijk op curvy volle dames met
de rondingen op de juiste plek.
Mijn hobby’s zijn muziek luisteren
voornamelijk Dancehall. Mijn
motto luid “Een dag zonder
muziek is een dag niet geleefd”.
Overige hobby’s zijn koken &
sporten fitness/ cardio/ hardlopen
en vechtsport. Als ik mijzelf qua
innerlijk zou omschrijven.
Spontaan, aanwezig, gangmaker
en voor mijn real ones en famillie
zou ik letterlijk door vuur gaan. Ik
zou mijn laatste bord eten met
mijn real ones delen. Als jij de
vrouw bent die mij met je charmes
en uiterlijk en schoonheid mij kan
overwelmen. Spring dan in de pen
en schrijf me een brief. PS. het zou
leuk zijn als je een foto van jezelf
erbij doet. Much love, Romario
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Doedens noemde bankier Rijkman Groenink
‘brallerige corpsbal’

Herinneringen van strafpleiter
Piet Herman Doedens
F. J. Stoker
Amsterdam - De nestor van de misdaadjournalistiek in de
vorige eeuw, Cees Koring, schreef een boek over de befaamde
strafrechtadvocaat Piet Doedens.
Het boek geeft een verhelderende inkijk in het leven van de
eminente oud-strafpleiter. Doedens (1942) werd in 2007 getroffen
door een hersenbloeding en kon zijn drukke praktijk daardoor
niet meer uitoefenen.

H

ij was op het
kantoor van
mr. Max
Moszkowicz sr.
in Maastricht
begonnen en
nam later in
Utrecht de praktijk over van mr.
B.F.J Simon. Deze Simon (1899) was
in de jaren zeventig al één van de
beste strafpleiters van Nederland
en legde de praktijk pas neer toen
hij bijna 90 jaar was. Doedens had
de gave van het woord en een spe
cialisatie ontwikkeld om getuigen
in strafzaken zeer kritisch te bevra
gen soms tot grote ergernis van de
rechtbank. De

oud-bestuursvoorzitter van de ABN
AMRO Rijkman Groenink liet zich
tijdens een verhoor bij de recht
bank Amsterdam voorstaan op zijn
bijzondere positie als getuige
hetgeen Doedens terstond afstrafte
en Rijkman Groenink typeerde als
een ‘brallerige corpsbal’. Doedens
liet geen mogelijkheid onbenut
om zijn cliënten bij te staan. De
oud-president van het Gerechtshof
Amsterdam, Mr Huub Willems, zei
onder meer over het optreden van
Doedens ‘de kruitdampen sloegen
uit zijn toga’ en ‘als strafpleiter
vond ik Doedens flamboyant.’
Doedens kende geen vrees voor het
gezag, was vindingrijk en voerde

Links, mr. Max Moszkowicz sr., rechts mr. Piet Doedens,
in het midden Bram Moszkowicz, op de achtergrond Gerard Spong
de verdediging van verdachten
zoals drugshandelaar Zwolsman,
Rob van Zaane van de paskamer
moord, Johan Verhoek, alias De
Hakkelaar, en Cees Helman, exdrugshandelaar.
Strafrechtadvocaat Jan Hein
Kuijpers nam het kantoor van
Doedens over en prees hem als zijn
leermeester. Voor wie een indruk
wil krijgen van het drukke leven
van Piet Doedens is dit boek een
aanrader. Dat hij niet meer in de
rechtszaal staat, is een groot gemis
voor zowel verdachten als rechters.
Uitgeverij Carrera, prijs € 7,90.
ISBN 9789048818938

Louis van Gaal leeft nog
Paul Grijpma
Amsterdam - Godzijdank voor Louis van Gaal heeft hij met zijn oranjejongens zich weten te plaatsen voor die volstrekte gekte volgend jaar in Qatar, het wereldkampioenschapvoetballen 2022. Of de stadions volgeraken
en de Leeuwen uit Nederland zullen worden toegejuicht, is nog maar de
vraag, want Qatar is helemaal geen voetballand, ze hebben daar ook geen
verstand van voetballen. Die Qatarezen komen niet en het aantal fans uit
Nederland zal niet veel voorstellen. Dure grap tenslotte daar.

D

ie woestijnmensen
hebben wel verstand van
uitbuiting van arbeiders
tot de dood aan toe. We
worden vanaf 21 novem
ber volgend jaar doorge
schakeld naar airconditi
oned voetbaltempels waar bij de bouw dui
zenden arbeiders van de steigers zijn
geflikkerd als gevolg van verwaarlozing in
allerlei opzichten.
Maar goed daar kan voetbalcoach Louis
van Gaal niks aan doen.
Hij heeft een boek over zichzelf laten schrij
ven door Robert Heukels. Het heet Louis
van Gaal LvG, de trainer en de totale mens.
Stel je voor dat het Nederlands elftal derde
was geworden in de poule en de boys het

Maar ‘Louis Van Gaal
lezen’ kan gelukkig
nog, want de man is
nog volop in charge

toernooi volgend jaar op de bank hadden
moeten volgen. Dan zou dat boek over
Louis zijn glans wel verloren hebben. Dat
was met Hillary Rodham Clinton ook zo.
Toen ze eenmaal verloor van Trump is haar
biografie bij mij ongelezen in de boeken
kast op een eenzame plaats terecht

gekomen, geen zin meer in, zwaar
achterhaald.
Maar ‘Louis Van Gaal lezen’ kan gelukkig
nog, want de man is nog volop in charge.
Wie het voorwoord leest van David Endt,
ooit Van Gaal’s perschef/persoonlijke secre
taris, gaat dat boek uitlezen. Zijn contacten
met Van Gaal boden hem inzicht in wie
deze, zoals Endt schrijft, ‘gestructureerde,
doelgerichter, ambitieuze en soms perti
nente man óók was, hoeveel van wat hij
deed uiteindelijk steunde op simpele, maar
bepalende menselijke waarden, met als
absolute basis: aandacht en liefde voor
mensen’. Ga het lezen en oordeel zelf.
Uitgeverij Nieuw Amsterdam , prijs € 22,99.

Topstory over een
ambitieuze agent
Amsterdam - ‘Martin H., een boek om van
te smullen.’ Dat zei wijlen Peter R. de Vries
over de story van journalist Vico Olling.
Het gaat over een jonge ambitieuze agent
in het Amsterdamse politiekorps begin
jaren negentig. Na goede prestaties wordt
hij overgeplaatst naar het beruchte
Bureau Warmoestraat. Daar gaat het mis.
Martin H. sluit zich aan bij de
Joegoslavische mafia. Wordt opgepakt en
na zijn straf van twintig jaar, wordt hij bij
vrijlating meteen doodgeschoten.
Uitgeverij Nieuw Amsterdam, prijs € 20,99.
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Eindelijk legaal hennep en hasjiesj produceren voor de verkoop in coffeeshops

Inrichting eerste zeven teeltbedrijven wietexperiment begonnen

Legale ‘gesloten coffeeshopketen’ op komst
Van onze redactie

Het aanbod van
hennep en hasjiesj
moet voldoende zijn
om de coffeeshops
te bevoorraden

Den Haag - In het experiment ‘gesloten coffeeshopketen’ – ook wel wietexperiment geheten - zijn tot dit moment zeven telers aangewezen om
legaal hennep en hasjiesj te produceren voor de verkoop in coffeeshops in
tien deelnemende gemeenten. De aangewezen telers zijn nu bezig met het
opzetten van hun teeltbedrijven, waarna ze starten met de productie van
hennep en hasjiesj. De tijd die de teeltbedrijven en betrokken gemeenten
hiervoor nodig hebben, is bepalend voor het moment dat ze kunnen gaan
leveren aan coffeeshops.

D

at hebben de minis
ters Grapperhaus
(Justitie en
Veiligheid) en De
Jonge
(Volksgezondheid, Welzijn en
Sport) vandaag in een brief aan de
Tweede Kamer gemeld. De minis
ters bepalen in overleg met
betrokken burgemeesters en de
telers het startmoment dat kan
worden geleverd aan de coffee
shops tijdens de zogeheten over
gangsfase voor het experiment.
Het is aan gemeenten om nu met
de telers en de directe omgeving
waar de bedrijven zich vestigen,
vorm te geven aan de inrichting,
en de communicatie hierover, die
past bij de lokale situatie.

‘Gesloten coffeeshopketen’

De komende periode zijn voor de
planning verschillende zaken
van belang, zoals de tijd die

nodig is om de teeltlocaties klaar
te maken en lokale omgevings
vergunningen hiervoor rond te
krijgen. Het aanbod van hennep
en hasjiesj moet voldoende zijn
om de coffeeshops te bevoorra
den. De kwaliteit en de diversiteit
van de producten moeten ook op
orde zijn.
Gedurende de overgangsfase
kunnen de deelnemende coffee
shops, naast de gedoogde
verkoop, de legaal geteelde hen
nepproducten verkopen. Na de
overgangsfase start het wietexpe
riment, dat vier jaar in beslag zal
nemen. Zodra de experimenteer
fase is begonnen, mogen de deel
nemende coffeeshops uitsluitend
hennep en hasjiesj afkomstig van
de aangewezen telers verkopen.
Kortom, dan moeten zij binnen
de ‘gesloten coffeeshopketen’
werken. Het streven is dat de

aangewezen telers in de loop van
de tweede helft van 2022 aan de
nodige voorwaarden voldoen en
de overgangsfase kan starten. Als
de startdatum is vastgesteld, zal
er blijvend worden gemonitord of
de planning realistisch is en zal
tevens worden gestuurd op
mogelijkheden tot versnelling.
De komende tijd kunnen naast de
zeven al aangewezen telers nog
maximaal drie teeltbedrijven
worden aangewezen voor het
wietexperiment. Hiervoor lopen
nog procedures met aspiranttelers. Bij de inrichting van het
wietexperiment heeft het kabinet
besloten dat er maximaal tien
teeltbedrijven kunnen meedoen
om te zorgen voor voldoende
aanbod.
(Bron: Ministerie van Justitie)

De kwaliteit en de
diversiteit van de
producten moeten
ook op orde zijn.
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DE BONJO WOORDZOEKER
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Natuurlijk denk ik na over wat ik straks
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ga doen. Misschien begin ik een pakketdienst;
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lekker de hele dag in een busje mensen bestellen als gekken.
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Of een uitzendbureau voor jongens
die net vrij zijn, met achternamen die
on-Hollands klinken - ik heb gevoeld
hoe klasgenoten met minder kwaliteiten
voorrang kregen om hun blauwe ogen.
Ik hoop dat ik anderen kan inspireren
en ook dat ik mijn moeder kan helpen
met wat luxe. Ze heeft het verdiend.
Maar ach, hoe zal het gaan?
Waarschijnlijk heeft God het al bepaald.
Tegen een mooie auto zeg ik geen nee,
maar ik weet wel dat ik blijer word van geven
dan van krijgen. Ik ben slim, heb twee

ADAM

DIVA

HOERA

MIDDAGMAAL

SPEL

ALEER

DOODS

HUMOR

MOUW

STAAL

AMER

DYNAMO

INFO

NURKS

STERK

Vroeger sloeg ik snel. Dat was mijn Armeense

ANNO

EBTIJ

JEANS

PAUW

STRIJDIG

temperament en ik werd vaak niet begrepen,

ARAK

EIERREK

KLASSIEK

POEDER

THUIS

in mijn trots gekrenkt. Ik heb mijn verstand

ARKEL

ELAN

KOOR

PORTGLAS

TOTO

ARTS

ERAAN

KROT

PVDA

TURBOJET

leren gebruiken, geduld, tellen tot tien.

BAAR

ERBIJ

KRUIS

RAAT

UITLEG

BRAAM

GIEK

LARIE

RAIL

VEEVOER

DAKGOOT

HAARLOK

LEGO
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VERDORD

verdien genoeg geld om goed te leven

DATUM

HALMA

LIDWOORD

RIETGANS

VOET

en dan ben ik succesvol, dat zul je zien.

DEEG

HEILIGDOM

LIGA

RIVALE

ZOOL

DESEM

HEMD

ROBIJN

DEUR

HOED

RUIN

K E R S T V E R S I E R I N G

sterke handen, spieren en ik kan goed spreken.

Ik vertrouw erop, het komt wel goed.
Familie heb ik al, Ik vind vast een lieve vrouw,
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1979

1978

Hallo lieve dames! Mijn naam is
Hy en ik ben 27 jaar. Ik ben 1,92M
en ben atletisch gebouwd. Mijn
hobby’s zijn voornamelijk, fitnes
sen, hardlopen en vechtsporten.
En ik kan geen dag zonder muziek.
Verder ben ik een rustige, spon
tane jongeman, met een flinke
dosis humor. En ik ben iemand die
voornamelijk kijkt naar het inner
lijk kijkt van iemand. Al moet ik
wel met die dame over straat
kunnen. Ik hoop met een lieve
dame in contact te komen die
sterk in haar schoenen staat en
ook een vrouw met een leeftijd
tussen de 18 en 35 jaar oud. Ik
beantwoord elke biref, maar uit
eindelijk zal ik maar voor 1 dame
kiezen. En wat de toekomst brengt
is een zorg voor later. Hopelijk zie
ik snel een brief verschijnen en
laat dan even weten waar ik de vol
gende brief naar toe kan sturen.
Een foto zou leuk zijn dan heb ik er
een gezicht bij :). Heel veel liefs, Hy

Hallo, Ola, Bon dia. Ik ben een man
van 45 jaar. Maar jong van geest
ziet er uit als een 30 jarige mens. Ik
moet niet lang achter tralies, ik
zou graag met dames in contact
komen vooral latina’s, ben Spaans
talig. Ik kom uit Aruba, NL en
Antillen woon 35 jaar in NL. Ik heb
een goeie baan buiten, huis, auto
en ik wil/kan ook bij je op bezoek
komen. Vooral de Latijns
Amerikaanse dames> Ik zit in Blue
Band Arnhem. Graag ontvang ik
foto’s en stuur ik ook 1 terug. Ik zit
onder de tattoos, wil ik nog hele
lichaam onder. De mooiste tattoo
is van mijn dochter van 8 jaar
Tiara. Voor een relatie schrijven is
100% brief terug. Moet 7 maanden,
dus zo er uit. Ik wil ook bij je op
bezoek. Salud√≥s, G

1980

Hallo dames. Ik ben een
Nederlandse man 54 jaar, blond
haar en blauwe ogen met een
normaal postuur. Ik zit in de TBS
kliniek in Nijmegen (niet voor kin
deren) en ben bezig om weer naar
buiten te komen. waar ben ik naar

!
j
i
m
f
j
schri
op zoek? Een leuke vrouw die
eerlijk is, en een leuke vriendschap
zoekt. Leeftijd en uiterlijk is voor
mij niet van belang, ik ga voor
jouw innerlijk. Zit jij momenteel in
detentie? dan oordeel ik niet over
waarom je zit. Ook jij hebt recht op
een tweede kans in je leven. Ben jij
die vrouw die ook in jou vrije tijd
leuke gesprekken wil schrijven net
zoals mij? Dan zie ik dat graag. Ik
ben vaak bezig met sporten en de
tuin. Ik ben single, en ben niet
opzoek naar een relatie, maar zoek
een penvriendin en wie weet bij
een goede klik dat wij daarna
samen kunnen bellen. Spreekt
deze contact advertentie jou aan,
of zou jij nog meer van mij willen
weten? Dan ontvang ik graag een
brief van jou, en schrijf ik jou op
korte termijn een brief terug. Alle
ontvangen brieven worden door
mij terug beantwoord. Groetjes
Jan.

1981

Via deze advertentie ben ik, Floris
op zoek na een fijne vrouw en
levenspartner. Ik een sportieve
man van begin 30 van 1.80m.
blond haar, blauwe ogen en

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

atletische bouw. Mijn passies zijn
topsport MMA en filosofie. Ik ben
universitair geschoold (studie nog
niet kunnen voltooien) en heb een
breed en diepgaand intressege
bied.In relaties ben ik zorgzaam
en trouw. Ik houd ervan om diep
gaande gesprekken te voeren,
samen veel leuke dingen doen en
te reizen. Ik ben op zoek naar een
liefdevolle en betrouwbare vrouw
en levenspartner, met wie ik nu
nog op afstand maar in de toe
komst samenlevend een gezin kan
vormen. . Bij intresse kun je voor
meer informatie contact met mij
opnemen. Graag hoor ik wat meer

over wie je bent, wat je intressens
zijn en ik zou ook graag een foto
ontvangen, zodat ik een beeld bij
de naam heb. Als je mij je telefoon
nummer wil geven kan ik contact
met je opnemen om kennis met je
te maken. Ik zie uit naar een eerste
ontmoeting.
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GROTE BONJO KERSTPUZZEL
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Lekker met en uit de
magnetron

Hopen op goed
nieuws in 2022
Amsterdam - Daar gaan we weer, wat te doen met de feestdagen? In het
hele land worden plannen gemaakt. Dit keer is er extra stress, omdat je
wel van alles kunnen organiseren, maar het coronavirus zal uiteindelijk
bepalen of ook de opa’s en de oma’s nog gezellig bij het kerstdiner kunnen
aanschuiven, thuis of in de horeca. In de bajes heb je dit probleem niet.
Daar heeft corona al grof toegeslagen en zitten velen urenlang achter de
celdeur. Ook met de feestdagen als dat zo doorgaat.
Het zou toch mogelijk moeten zijn om ergens de handen op elkaar te
krijgen voor ‘dispensatie’, voor een bijzondere vorm van ontheffing van
bepaalde geboden of verboden voor de gedetineerden die door de pandemie extra zwaar worden getroffen. Alles wat het leven nog enigszins
aangenaam maakt, wordt geschrapt. De toch al schaarse sociale contacten
zijn zo goed als onmogelijk, geen recreatie, geen arbeid, geen gezellig
samenzijn op de afdeling, soms zelfs geen bezoek, niks. Gewoon celdeur
dicht en kop houden. Elke nieuwe dag is meer dan ooit net als de dag
van gisteren.
Maar er moet toch iets extra’s te regelen zijn. Meer bezoek? Extra verlofdagen? Of misschien zelfs een maandje eerder naar huis? Waarom
niet? Ik vrees dat het een naïeve gedachte is. Sorry. Maar het is iets om
op terug te komen.
‘De feestdagen komen eraan,’ schijft ons een gedetineerde: ‘Dat zijn dagen waarop veel gedetineerden een traantje laten, omdat ze niet bij hun
geliefde kunnen zijn.’ Sterkte, wij leven met u mee en hopen met u op
goed nieuws in het komende jaar 2022.
Namens de redactie, Paul Grijpma

Nodig:
•
•
•
•
•
•

grote kruimige aardappel
ontbijtspek
geraspte kaas (bijvoorbeeld cheddar)
zure room of dikke Griekse yoghurt
bieslook of bosui
eventueel jalapeño pepers uit een potje

Bereiding:
Prik een paar gaten in een mooie grote schoongeboende aardappel.
Smeer in met een eetlepel olie en bestrooi met wat zout.
Leg op een bord met 2 of 3 plakken spek en zet in de magnetron. De
aardappel zal zo’n 9 minuten nodig hebben, het spek minder dus hou
dat na een minuut of 2 goed in de gaten.
Haal het spek tussentijds eruit wanneer het goed knapperig is, laat
even afkoelen en verkruimel dan. Haal de aardappel na 9 minuten
eruit, snij in de lengte bijna door en haal met een vork de binnenkant
een beetje los
Bestrooi met geraspte kaas en zet nog 30 seconden in de magnetron.
Schep daarna royaal zure room of Griekse yoghurt op de aardappel,
strooi het spek erover en doe er wat bieslook of bosui over en eventu
eel wat klein gesneden jalapeño pepers.

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

BEL VRIJBLIJVEND: 043 - 204 1003
OOK OP TOEVOEGING
(PRO DEO)
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Excelsior Foundation en FC de Rebellen

WerkViaSportNL inclusief Edward van Gils en FC de Rebellen

FC de Rebellen wint beker met de grote oren
K.S. gedetineerde PI Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel - Glenn Helder, Ruben Schaken, Gino Coutinho, Andwelé Slory, Erwin Heesterman, Leonardo, Leo Koswal, Patrick Pothuijzen en
coach John van Loen. Normaal gesproken grote namen uit de voetbalwereld die het gewend zijn om
hun kunsten te vertonen in volle stadions. Deze keer
was het anders. Onder hun teamnaam FC de Rebellen
namen ze deel aan de vijfde editie van het European
Football Event 2021 in Krimpen aan den IJssel.
De tegenstanders waren maatschappelijk betrokken part
ners (Excelsior Rotterdam, KAA Gent en Antwerp Younited ,
WerkviaSportNL) en gedetineerden teams van PI Krimpen
aan den IJssel, PI Veenhuizen en PI Arnhem. Acht teams die
er een spektakel van wilden maken op de recent ver
nieuwde kunstgrasmat. Wat mij opviel was met name het
plezier en grote onderlinge respect naar elkaar toe. Iets
waar het buiten de muren van een PI tijdens voetbalwed
strijden nogal eens aan ontbreekt. Uiteraard speelt het ook
mee dat niet iedere wedstrijd buiten de muren onder
leiding staat van een gerenommeerde topscheidsrechter.

Sport verbroedert

Dat was deze keer wel het geval. Onder anderen door Roelof
Luinge zijn aanwezigheid was er geen tijd voor Schwalbes
en andere gekke fratsen. Zelfs de Rebellen hadden een
groot respect voor de arbiter van dienst. Aan het eind van

‘Het kan iemand via
gemaakte connecties
aan een baan helpen’

de dag kon er maar een team de cup met de grote oren in
de lucht tillen. FC de Rebellen won met 3-0 van PI Krimpen
aan den IJssel. Maar volgens Erwin Heestermans (plaatsver
vangende vestigingsdirecteur PI Krimpen aan den IJssel)
was iedereen dit keer een winnaar. ‘Sport verbroedert, het
geeft je energie en sport verbindt mensen met elkaar. Dat
gebeurt voor, tijdens en na het bewegen. In het re-integra
tietraject kan sport een doorslaggevende rol spelen. Het
geeft niet alleen motivatie, maar het netwerk dat een sport
club of vereniging met zich meebrengt is waardevol. Het
kan iemand via gemaakte connecties aan een baan helpen.’
Laten we hopen dat het deelnemersveld volgend jaar wordt
uitgebreid met nog meer Penitentiaire Inrichtingen en
andere partners. Dit succes is naar mijn idee zeer zeker
voor herhaling vatbaar.

'Scherp en Doordringend'

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

tel: 06 4640 5371
mail: iwema@fiadvocaten.nl
FeinerIwema Advocaten
Westersingel 50 B
3014 GV Rotterdam

SPORT

december 2021

PROGRAMMA EREDIVISIE seizoen 2021-2022
SPEELRONDE 15		

SPEELRONDE 18

woensdag 1 december		
20.00
Feyenoord
Heracles Almelo

dinsdag 21 december
18.45
Vitesse
21.00
AZ

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
			

SPEELRONDE 16		
vrijdag 10 december		
20.00
Willem II
SC Cambuur
zaterdag 11 december
20.00
sc Heerenveen
20.00
FC Utrecht
21.00
PEC Zwolle
zondag 12 december
12.15
FC Twente
14.30
FC Groningen
14.30
Vitesse
16.45
Ajax
20.00
NEC
		

Sparta
Go Ahead Eagles
Fortuna Sittard
RKC Waalwijk
Feyenoord
Heracles
AZ
PSV

SPEELRONDE 17		
vrijdag 17 december
20.00
Fortuna Sittard
zaterdag 18 december
18.45
Sparta
20.00
AZ
20.00
Heracles
21.00
PEC Zwolle
zondag 19 december
12.15
SC Cambuur
14.30
Feyenoord
14.30
Go Ahead Eagles
16.45
RKC Waalwijk
		

FC Utrecht
Vitesse
Willem II
FC Groningen
FC Twente

woensdag 22 december
18.45
Heracles
20.00
sc Heerenveen
21.00
FC Utrecht
21.00
Willem II
21.00
Ajax
donderdag 23 december
18.45
PSV
21.00
Sparta
		

PEC Zwolle
FC Groningen
SC Cambuur
Feyenoord
FC Twente
NEC
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
RKC Waalwijk

SPEELRONDE 19
vrijdag 14 januari
20.00
PEC Zwolle
zaterdag 15 januari
18.45
NEC
20.00
Feyenoord
20.00
FC Twente
21.00
Go Ahead Eagles
zondag 16 januari
12.15
FC Utrecht
14.30
SC Cambuur
14.30
FC Groningen
16.45
Fortuna Sittard
		

Willem II
Heracles
Vitesse
sc Heerenveen
RKC Waalwijk
Ajax
Sparta
PSV
AZ

SPEELRONDE 20
vrijdag 21 januari
20.00
RKC Waalwijk
zaterdag 22 januari
18.45
Vitesse
20.00
AZ
20.00
sc Heerenveen
21.00
Willem II
zondag 23 januari
12.15
NEC
14.30
Heracles
14.30
PSV
16.45
Sparta

SPEELRONDE 21
Fortuna Sittard
FC Groningen
SC Cambuur
PEC Zwolle
FC Twente
Feyenoord
Go Ahead Eagles
Ajax
FC Utrecht

zaterdag 5 februari
16.30
FC Utrecht
18.45
Fortuna Sittard
20.00
PEC Zwolle
20.00
PSV
21.00
FC Twente
zondag 6 februari
12.15
Feyenoord
FC Groningen
14.30
14.30
Willem II
16.45
Ajax
		

SC Cambuur
sc Heerenveen
NEC
AZ
Vitesse
Sparta
Go Ahead Eagles
RKC Waalwijk
Heracles

sc Heerenveen
Ajax
NEC
PSV

OPROEP
SCHADE OPGELOPEN?

VOOR EEN NIEUWE RUBRIEK ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR
VERHALEN VAN MENSEN IN DETENTIE:

Ontdek of u recht heeft op
een schadevergoeding bij
letselschade advocaat
mr. Imad El Boutaibi.

Hoe kom jij de week door?
Wat doe je?
En wat houdt je op de been?

Haal het maximale
uit uw zaak.
Tel: 06 36 13 22 94

STUUR HET AAN DE BONJO
POSTBUS 10109
1001 EC AMSTERDAM
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Een frisse blik op uw strafzaak?
Als er iets in zit, halen wij het eruit!
Wij hebben specialisten op het gebied van:
U kunt ons gratis bereiken op:
0800-9336464 (0800-WEENING)

Wij bezoeken u in elke PI.
Ook pro deo.

•
•
•
•
•
•
•

Diefstal
Drugszaken
Fraude
Geweld
Mensenhandel
Moord & Doodslag
Terrorisme

•
•
•
•
•
•
•

Wapen & Munitie
Zeden
Detentierecht / Beklagzaken
Cassatie
Jeugdstrafrecht
Ontneming
TBS & PIJ

Maastricht | Utrecht | Roermond
Postbus 3084 | 6208 NB | Maastricht
strafrechtadvocaten.nl

