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De cruciale identiteit van Bonjo: niet verzuipen, niet redden, maar leren zwemmen

‘Bonjo houdt op te bestaan? Huh?’

deBonjo verschijnt 6x per jaar
Jaargang 16
nummer 1, februari 2022
Word voor 10 of 25 euro
vriend van Bonjo en ontvang gratis
abonnement op deBonjo

Miriam Jacobs
Amsterdam - Als ik de aan mij toegestuurde
documenten lees waarin staat dat Bonjo mogelijk
ophoudt te bestaan, weet ik niet wat ik lees.
Bonjo? Ik kijk naar het logo en denk aan de krant.
Houdt op te bestaan? Huh?
Wat me raakt is niet alleen het grote pakket aan
diensten dat daardoor verdwijnt. En ook niet
alleen dat organisaties, die via Bonjo toegang
krijgen tot de opgesloten mens, niet meer naar
binnen kunnen. Wat me vooral raakt is het
mogelijk verdwijnen van de identiteit van Bonjo.
Ik heb ontdekt dat er in de samenleving grofweg
twee visies zijn waar te nemen.

BONJO
MOET BLIJVEN

De ene visie vertegenwoordigt het
idee dat niet verder gaat dan de
bestraffing. Die zie je met name bij
mensen die nog nooit hebben
nagedacht over de gedetineerde
mens en zich daardoor ook niet
afvragen wie die mens nou eigenlijk
is. De andere visie zie ik ook nog wel
eens. En die betreft mensen die de
gedetineerde mens tot zielig
persoon bombarderen die gered
moet worden van zijn slechte
gedrag. Zelf heb ik op de beide
uitersten van deze tegenpool ‘laten
verzuipen versus redden’ gestaan.
Toen ik nog niks wist over detentie
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The essence of journalism is
a discipline of verification.
Bill Kovach & Tom Rosenstiel in
‘The Elements of Journalism’

was mijn visie: You do the crime you
do the time. In het prille begin van
mijn contact met gedetineerde
mensen zag ik hen alleen nog als
slachtoffers van alle pech in hun
leven, die gered moesten worden.
Bonjo staat daar met haar nuchtere
wereldvisie precies tussenin. Zij laat
je niet verdrinken, maar gaat je ook
niet redden. Bonjo leert je via haar
veelzijdige en accurate kennis en
uitgebreide netwerk te zwemmen.
Hierdoor voel ik me vanaf het eerste
moment thuis bij deze organisatie.
LEES VERDER OP PAG. 2

Laatste ‘heldendaad’ van vertrokken minister Dekker

Nieuwe geldregeling schakelt Bonjo definitief uit
Paul Grijpma

INHOUDSOPGAVE

Amsterdam - Voor de Vereniging Bonjo
wordt 2022 een gitzwart jaar. De vertrokken minister voor Rechtsbescherming,
Sander Dekker, heeft besloten om de financiële ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met (ex-)
gedetineerden anders in te richten. En wel
zodanig dat eind dit jaar voor Bonjo het
doek definitief valt. De nieuwe regeling
van de minister houdt in dat organisaties

gedetineerden op als ‘vakbond’
die opkomt voor de belangen van
die rechtstreeks vrijwilligers aansturen gedetineerden, die er ook terecht
geld krijgen dat precies per gewerkt uur kunnen voor al hun vragen.
moet worden verantwoord. Bonjo raakt Bovendien is Bonjo uitgegroeid tot
daarmee uitgeschakeld omdat de vereni- een kenniscentrum van zaken die
het Gevangeniswezen betreffen.
ging zelf geen vrijwilligers heeft.
De Vereniging Bonjo is een koepel Voor het ondersteunen en de
functie als vraagbaak voor gedetivan 67 organisaties die werken in
het Gevangeniswezen. Die worden neerden krijgt Bonjo jaarlijks
140.000 euro.
door Bonjo op allerlei gebied
ondersteunt. En Bonjo treedt voor Maar ook de krant over strafrecht
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en detentie, onze krant, deBonjo,
zal eind 2022 het redactielokaal
sluiten. De onafhankelijke krant
wordt met toestemming van de
minister verspreid onder de gedetineerden. Dat zijn er gemiddeld
10.000 per maand. De krant die
zichzelf bedruipt met geld uit
advertenties heeft de Vereniging
Bonjo alleen nodig voor informatie die gedetineerden betreffen.
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daar mee ook de geldigheid van de
krant.
De Vereniging Bonjo werd in 1984
opgericht, onder vermelding bij
de Kamer van Koophandel dat de
vereniging ‘de belangen behartigd
van niet-justitiegebonden vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor verdachten, veroordeelden en hun relaties.
ZIE OOK PAGINA 10.
Verder in deze editie diverse verhalen
over alles wat met de bajes samenhangt. Reacties van gedetineerden
vanuit hun cel, verhalen van leden van
Bonjo, van deskundigen en advocaten.
En er zijn oproepen, aankondigingen
en natuurlijk de puzzel en het Bonjo
Contactbureau. Wie informatie heeft of
een mening, wordt gevraagd die aan
deBonjo te melden.

2

BONJO MOET BLIJVEN!

februari 2022

VERVOLG VAN PAG. 1
De identiteit van Bonjo wordt
namelijk getekend door verantwoordelijkheid naar de gedetineerde mens, maar doet ook een
appèl op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde mens.
In beide tegenpolen ontbreekt
deze verantwoordelijkheid die de
identiteit van Bonjo juist kenmerkt. Daarom alleen al, dus los
van alle praktische zaken, is Bonjo
cruciaal in detentieland. Omdat
verantwoordelijkheid op allerlei
terreinen binnen detentieland
maar al te vaak ontbreekt.

Nederlands detentiesysteem met
een Amerikaans randje

Het bericht over het mogelijk verdwijnen van Bonjo komt in een
periode waarin ik een boek schrijf
over het Amerikaans detentiesysteem. In mijn boek, De systematische achteloosheid, beschrijf ik het
fundament waarop massadetentie
in Amerika is gebouwd. Ik
beschrijf wat er gaande is onder de
oppervlakte. Want, hoe kan het
dat 2,3 miljoen mensen, schuldig
of onschuldig, in een westers
democratisch land in erbarmelijke omstandigheden worden
vastgehouden? Elke week sluit ik
aan bij een Amerikaanse radioshow om hierover te praten. En tot
nu toe was ik vol trots dat ik kon
uitleggen dat het hier in
Nederland toch wel veel beter is.
Maar als ik eraan denk dat Bonjo
kan gaan verdwijnen, vraag ik me
af of dat nog wel zo is.
Aan de oppervlakte is het hier
zeker veel beter. Je wordt niet door
bewakers in elkaar geslagen. Je
wordt ook niet door bewakers of
medegedetineerden vermoord.
Als je naar de wc gaat of staat te
douchen is er geen bewaker die
naar je staat te kijken. En je hoeft
ook niet bang te zijn dat je maden
in je eten aantreft. Mocht je in de
isoleercel belanden, dan is dat
nooit langer dan vijftien aaneengesloten dagen. Dus de kans dat je
voor maanden, of zelfs jaren, knettergek zit te worden in een isoleercel is in Nederland nul. Detentie in

Nederland is duidelijk beter dan
in de Verenigde Staten. Toch?

Cruciale rol

Gedetineerde B. via e-mates aan het woord

Ik ben van
mening dat Bonjo
onmisbaar is
Vught - Ik zit nu drie jaar in detentie en dit is mijn eerste detentie.
Via Bonjo kwam ik in contact met vrijwilliger Miriam. Zij helpt mij
met mentale issues maar ook met praktische zaken. Omdat ze van
huis uit psychosociaal therapeut is, helpt ze me te ontdekken hoe
mijn leven er voor detentie uitzag, in welke valkuilen ik ben getrapt
en waarom ik mijn delict heb gepleegd. Ze is daarbij altijd zonder
oordeel. Omdat Miriam niet gelinkt is aan justitie voel ik me vrij
om alles met haar te delen. Gewoon praten zonder je woorden te
wegen of veroordeeld te worden. Maar ze bespreekt wel dingen die
me aan het denken zetten. Dat heb ik nodig omdat ik niet opnieuw
de fout in wil gaan. Ik ontdek mijn kwaliteiten maar ook mijn persoonlijke grenzen. En ik leer om te gaan met oud zeer, zodat ik niet
zomaar meer uit emotie handel. Ik kan je zeggen dat dit me enorm
oplucht. Gewoon omdat ik mezelf nu beter snap.
Toen ik werd overgeplaatst naar het Pieter Baan Centrum voor observatie en toen ik verhuisde naar andere PI’s vielen steeds bekende
gezichten weg. Steeds moest ik opnieuw wennen aan verschillende
mensen en regels. Het enige gezicht dat steeds bij me bleef was dat
van vrijwilliger Miriam. Ze zocht me via Bonjo op bij het PBC en in
de verschillende PI’s. Dat gaf me een veilig gevoel. Iemand die blijft
waar anderen vertrekken. Ook nu, in de PI Vught, zoekt ze me regelmatig op en kan ik mijn hart en mijn hoofd luchten. Er is een vertrouwensband ontstaan die mij veel steun geeft. Ook na detentie
blijft ze me volgen en helpt ze me om valkuilen in het vrije leven te
herkennen en er anders mee om te gaan. Dit contact dat mij veel
steun en inzicht geeft heb ik te danken aan Bonjo.
Ik ben van mening dat Bonjo onmisbaar is voor ons hier in de PI’s.
De stichting helpt ons om zo goed mogelijk voorbereid terug te
keren naar de maatschappij. Maar ook om zo goed mogelijk de detentie door te komen. Ook andere gedetineerde mensen hier op de
afdeling denken er zo over. Ze krijgen veel hulp van Bonjo bij bijvoorbeeld juridische vragen, of als er nieuwe regels of wetten worden
ingevoerd die voor ons niet altijd even duidelijk zijn. Bonjo helpt
ook bij de enorme bureaucratie van de gevangenis waar je haast
niet doorheen komt. Je loopt vaak letterlijk tegen de starre gevangenismuur van regels en procedures op.
(Naam schrijver dezes is bij de redactie bekend)

Als ik onder de uiterlijke omstandigheden van het Nederlandse
detentiesysteem kijk, bekruipt me
een gevoel van onrust. Want uit
mijn onderzoek naar het
Amerikaanse detentiesysteem
komt onder andere naar boven dat
verantwoordelijkheid een sleutel
is die daar ontbreekt. De gedetineerde mens kan geen verantwoordelijkheid nemen omdat hij
onderworpen is aan het detentiesystem. Vervolgens neemt ook de
Dus….
samenleving en de politiek geen
Als Bonjo ophoudt te bestaan ververantwoordelijkheid voor de
dwijnt er veel meer dan een stichgedetineerde mens. Hij is daarting voor gedetineerde mensen.
door overgeleverd aan het detenDe identiteit van Bonjo sluit naadtiesysteem en heeft geen mogelijk- loos aan op de identiteit van de
heid om zelf de verantwoordelijkmens achter de gevangenismuur.
heid te ontwikkelen die hij juist
Eerlijk, recht door zee, geen gezeik,
nodig heeft om na detentie een
geen franjes, gewoon zeggen wat
crimineel vrij leven op te bouwen. je denkt en doen wat je zegt. Geen
Precies in die verantwoordelijkzieltjes winnen, en vooral: voorbij
heid speelt Bonjo in Nederland
het delict naar de mens gaan en
een cruciale rol, puur door haar
daar aanwezig zijn. Bonjo is een
identiteit en recht-door-zee eerlijk- verademing waar de Hollandse
heid. Haar identiteit sluit naadloos nuchterheid in doorklinkt. Je
aan bij de identiteit van de gedeti- hoeft de gedetineerde mens nameneerde mens, die de rauwe kant
lijk niet te redden, je moet hem
van het leven heeft doorleefd en
ook niet laten verdrinken, maar je
daardoor in de problemen is
moet er honderd procent zijn voor
gekomen. Bonjo spreekt dus als
de gedetineerde die zichzelf een
geen ander de taal van de gedetikans wil geven.
neerde mens. Bonjo begrijpt de
(Miriam Jacobs is filosoof, therapeut
gedetineerde mens en de gedetien schrijver)
neerde mens begrijpt Bonjo.
Wanneer er politiek wordt besloten dat Bonjo geen subsidie meer
krijgt, waardoor ze gedwongen
wordt zichzelf op te heffen, is deze
politiek niet anders dan die in de
Verenigde Staten. Onder het
gebazel over geld aan de oppervlakte ligt namelijk iets dat veel
fundamenteler is. Met het stoppen
van de subsidieregeling voor
Bonjo geeft de politiek de gedetineerde mens op. Zij laat deze mens
in de steek en ziet hem of haar niet
langer als een van haar burgers
die het waard is om in te investeren. Rechten en rehabilitatie
worden dan, net als in de
Miriam Jacobs
Verenigde Staten, niet meer dan
een lege boodschap. Een
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altruïstisch kunstje voor de
bühne om de emoties van het
publiek tevreden te houden. Het
draagt verder bij aan de al groeiende tweedeling in de samenleving, omdat de grens tussen crimineel en niet-crimineel nog verder
wordt versterkt en het onderliggende menszijn wordt ontkend.
Op die grens staat immers Bonjo,
die via informatie, bemiddeling
en support een appèl doet op verantwoordelijkheid door zowel de
gedetineerde mens als de politiek
en de samenleving.
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deBonjo, de krant waar gedetineerden naar uit zien, de krant waar problemen in de bajesen worden beschreven

Voortbestaan kenniscentrum Bonjo bedreigd
Jaap Brandligt, directeur Bonjo

Jaap Brandligt,
directeur Bonjo:
‘Wat maakt
dat Bonjo moet
blijven?’

Amsterdam - In de voorgestelde subsidiesystematiek vanaf 2023
gaat Bonjo verdwijnen. Want geen vrijwilligers die namens Bonjo
in de bajesen en na de bajesen actief zijn. Bonjo is immers een
vereniging die coördineert, voor bevordering van deskundigheid
zorgt en niet te vergeten de belangen van gedetineerden en exgedetineerden dient. Wat maakt dat Bonjo moet blijven? Welke
belangrijke functie of noem het taak vervult Bonjo? Daar hebben we
een antwoord op, een antwoord dat mensen dan wel instanties die
het voortbestaan van Bonjo supporteren, kunnen gebruiken, maar
ook medewerkers van justitie.

E

r is geen andere organisatie in Nederland
die zo’n intensief
contact heeft met
vooral gedetineerden, maar daarvan
afgeleid ook ex-gedetineerden, als Bonjo. Bonjo wordt
voortdurend gebeld uit de gevangenissen, en voor relevante informatie. Daardoor kan Bonjo als
detentie kennisorganisatie deelnemen aan het maatschappelijke
debat over het (nog) beter inrichten van het gevangeniswezen,
opdat daarbinnen herstel kan
plaats vinden en daardoor de
maatschappij niet verrast wordt
als mensen die niet hersteld zijn,
buiten komen. Op die wijze draagt
Bonjo bij aan het verminderen van
recidive. En dat is een belangrijke
uitkomst.

Directe lijnen

Bonjo wordt niet voor niets
gevraagd door medewerkers van
universiteiten, hogescholen en
andere onderwijsinstellingen om
de kennis die er verzameld is te
delen met studenten en

leerlingen. Die kennis kan Bonjo
verzamelen juist door de directe
lijnen die er zijn met gedetineerden en ex-gedetineerden.
Opvallend is dat Bonjo gevraagd
wordt deel te nemen aan onderzoeken - recentelijk twee stuks,
een over gedetineerden die terugkomen uit het buitenland en
anderszins een die zich bezighoudt met modernisering van de
reclassering – juist vanwege die
specifieke relatie met het gevangeniswezen en met gedetineerden.
Maar ook als partner in Rescaled
dat zich inzet voor kleine gevangenissen en het Porticus project over
korte detenties.
Bonjo heeft opvattingen over
modernisering van het gevangeniswezen. Die komen bij ons
binnen doordat wetenschappers
zich graag verhouden met Bonjo
en doordat medewerkers van het
gevangeniswezen Bonjo gebruiken om belangrijke ontwikkelingen naar buiten te brengen.
Opnieuw is die specifieke positie
van Bonjo in het krachtenveld
rond het gevangeniswezen van
belang. Er is in Nederland niet een

organisatie die die plaats kan
innemen.
Bonjo is een vereniging. Als je naar
de lijst van aangesloten organisaties op de website kijkt, zie je hoe
breed de kennis is die uit de
wereld rondom betrokkenheid op
het gevangeniswezen binnen
Bonjo wordt ingebracht. Bonjo
functioneert als ankerpunt voor
organisaties die begeleiden van
bajes naar arbeid, die gedetineerden bezoeken, die gedetineerden
met schulden helpen, die een
alternatief zijn voor de reclassering, voor het NFI. Bij Bonjo vind je
organisaties die zich op duurzaamheid in de gevangenissen
richten. Iedereen die iets met het
systeem wil, iedereen die achterblijvers dan wel nabestaanden wil
helpen of iets met jonge gedetineerden wil, vindt een klankbord
bij Bonjo. Dit is een unieke functie
die verdwijnt als Bonjo verloren
gaat.

Onze krant

En ja natuurlijk is er onze krant,
deBonjo. De krant waar gedetineerden naar uit zien, de krant

waar problemen binnen de
bajesen worden beschreven en in
een op herstel gerichte becommentariëring wordt geleverd. De
krant waar wetenschappers die
kennis hebben van het gevangeniswezen en die royaal willen etaleren, graag gebruik van maken.
De krant ook waarin advocaten die
tegen problemen rond detentie
aanlopen zich melden voor het
brede publiek van deBonjo.
Recentelijk zijn bijvoorbeeld
wetenschappers en advocaten
bevraagd over kroongetuigen en
de MR Big-methode. Relevante
maatschappelijke discussies over
de rechtstaat, ook zo’n element dat
Bonjo aan het hart gaat.
Last but not least die rol die Bonjo
vervult voor journalisten, voor
televisie- en radiomakers. Die
leunen op Bonjo vanwege – alweer
- de straatkennis die juist bij Bonjo
is opgeslagen. Hoe klein het apparaat van Bonjo ook mag zijn, het
aantal taken dat succesvol vervuld
wordt, is immens.
De vraag kan aan de orde komen
of kenniscentrum Bonjo nog past
binnen de systematiek van het

vrijwilligerswerk bij sanctietoepassing. In het eerder door de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
gekozen model met forfaitaire
bekostiging waar in ruimte zat om
te vernieuwen was en is dat geen
punt. Als er gekozen is op het
model waarin wordt afgerekend
op werkelijk bestede uren van vrijwilligerswerk rondom detentie, is
die ruimte er niet meer, want
Bonjo Centraal heeft geen vrijwilligers. Die zitten bij aangesloten
organisaties. Bonjo is bereid en in
staat om in een andere relatie met
Justitie zijn bijdrage aan reflectie
rond het gevangeniswezen te
praktiseren als er inderdaad voor
het nieuwe afrekenmodel gekozen
wordt. Het kan zijn dat beleidsmakers in Bonjo een tegenpartij zien.
Dat is dan jammer, want Bonjo
poogt juist bij te dragen aan een
optimaler gevangeniswezen. Soms
moet je als ministerie positieve
kritiek als winst ervaren. Nog een
reden om een oplossing voor het
voortbestaan van Bonjo als aan
justitie geparenteerde organisatie
te zoeken.

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

WEENING
STRAFRECHTADVOCATEN
Maastricht• Utrecht• Roermond• Hoensbroek

4

BONJO MOET BLIJVEN!

februari 2022

Samenstelling kabinet Rutte IV:

VVD’er Dekker weg, D66’er
Weerwind erin
De minister-president, minister van Algemene Zaken Mark Rutte
Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (viceminister-president)
Buitenlandse Handel/Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher
Justitie en Veiligheid Dilan Ye ilgöz
Rechtsbescherming Franc Weerwind (Gevangeniswezen)
Asiel en Migratie Eric van der Burg (staatssecretaris)
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge
Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen (staatsecretaris)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf

Franc Weerwind, bewindsman voor onder meer het Gevangeniswezen

Primair- en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma
Cultuur en Media Gunay Uslu (staatssecretaris)
Financiën Sigrid Kaag (viceminister-president)
Fiscaliteit Marnix van Rij (staatssecretaris)
Toeslagen en Douane Aukje de Vries (staatssecretaris)
Defensie Kajsa Ollongren
Defensie Christophe van der Maat (staatssecretaris)
Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers
Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen
Economische Zaken Micky Adriaansens
Klimaat en Energie Rob Jetten
Mijnbouw Hans Vijlbrief (staatssecretaris)
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer
Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten (viceminister-president)
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers
Langdurige Zorg en Sport Conny Helder
Jeugd en Preventie Maarten van Ooijen (staatssecretaris)

Dilan Yesilgöz, minister van justitie

Alle ballen op Franc Weerwind
Paul Grijpma
Den Haag- We hebben er een jaar op moeten
wachten, maar onlangs op 10 januari was
het zo ver: de bewindslieden die zitting
hebben in het kabinet Rutte IV stonden op
het bordes van paleis Noordeinde in de residentie. De VVD’er Sander Dekker met wie we
vier jaar lang hebben moeten sparren over

het gevangenisbeleid, stond er niet bij. En
dat is maar goed ook, want de maatregelen
die onder zijn verantwoordelijkheid zijn
genomen, waren vrijwel allemaal in het
nadeel van de verdachten en gedetineerden.
Nu stond daar minister voor
Rechtsbescherming Franc Weerwind, verantwoordelijk voor onder meer het
Gevangeniswezen.

‘Iedereen moet toegang hebben tot het
recht, ongeacht waar je vandaan komt, wat
je persoonlijke situatie is of wat er in je portemonnee zit. Ik wil alle mensen in dit land
het vertrouwen geven dat ze altijd kunnen
rekenen op de democratische rechtsstaat,’
aldus luidt zijn eerste statement.
Franc Weerwind begon in 1991 als junior
organisatieadviseur op het ministerie van

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

. .

Intrekking verbl11fsvergunning

klaring of 1nre1svertioa

Vreemael1ngentiewanng

Sociale Zaken, werkte in diverse staf- en
managementfuncties in de gemeente
Ridderkerk, was business consulent in Den
Haag en afdelingshoofd Publiekszaken in
Beverwijk. Daarna werd bij burgervader van
Niedorp, Velsen en als laatste Almere. En nu
is hij minister voor D66 in de vierde ronde
van Rutte. We gaan het zien.
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Kenniscentrum Bonjo bedreigd in voortbestaan

Behartiging belangen
gedetineerden en achterblijvers
is keihard nodig
Frans Douw
Amsterdam - Bonjo is ooit door de overheid van subsidie voorzien
omdat men behoefte had aan een gesprekspartner, een soort
koepelorganisatie die het woord kon voeren voor de talloze initiatieven
van vrijwilligers rond detentie. Zij profileerde zichzelf soms als
‘belangbehartiger’ van gedetineerden en andere betrokkenen, zoals
achterblijvers en noemt zich een ‘kenniscentrum’. Hoe het ook zij,
Bonjo is ontegenzeggelijk een van de knooppunten in de netwerken
rond het onderwerp detentie.
Als je op de website naar de lijst
van aangesloten organisaties kijkt
dan laat die een nogal bonte verzameling van initiatieven en organisaties zien, soms wel en soms niet
actief, en ontbreken de drie grootste vrijwilligersorganisaties
Humanitas, Gevangenenzorg en
Exodus (evenals overigens Herstel
en Terugkeer). Misschien hangt
dat samen met problemen met de
website, maar het is evident dat
Bonjo deze organisaties niet vertegenwoordigd, maar met hen
samen een overleg met Den Haag
heeft. Daar gaat het over veel geld
en de inzet in het uitvoeren van
taken tijdens en na detentie door
betaalde krachten en vrijwilligers.
Justitie bepaald dan ook voor het
belangrijkste deel wat er nodig is
en hoe en binnen welke kaders dat
dient te worden uitgevoerd.
Justitie geeft aan wie er wel en niet
binnen mag komen in de gevangenis en daarnaast geldt de ijzeren
regel: ‘Wie betaald, bepaald!’ Dat
betekent dat Exodus,
Gevangenenzorg Nederland en
Humanitas terughoudend zijn
met (kritische) media-uitingen en
optreden in de media.

Unieke positie

Ooit heeft Bonjo toestemming
gekregen haar krant, de Bonjo, te
verspreiden binnen alle Justitiële
inrichtingen en dat is een unieke

positie, zeker in een tijd waarin
Justitie slechts informatie naar
buiten laat komen die past in het
beeld dat zij wil uitstralen en ook
de informatie die binnenkomt
sterk wordt beperkt. Personeel en
gedetineerden wordt vrijheid van
meningsuiting ontzegd en
boeken, tijdschriften en andere
informatie (zoals, documentaires
en podcasts) zijn zeer beperkt of
niet beschikbaar.
De kritische en inhoudelijke
deBonjo vormt dus een weldadige
uitzondering te midden van allerlei uitingen die je soms voorlichting, maar vaak ook propaganda
kunt noemen.
Bonjo heeft ook een telefoonnummer dat door iedereen kan worden
gebeld en waar informatie wordt
gegeven en ook getracht wordt te
verbinden en door te verwijzen.
Vanuit de positie van ‘knooppunt’
worden gedetineerden in contact
gebracht met mensen buiten en
kan een gedetineerde in contact
komen met iemand die op zijn of
haar woning past. De directeur en
de medewerkers zijn verder aanwezig bij bijeenkomsten en volgen
ontwikkelingen in het veld. Er is
een kantoor en er zijn enkele
betaalde medewerkers.
Het heeft mij verbaasd dat een kritische krant als deBonjo nog zo
lang werd gedoogd en de Bonjoorganisatie van overheidswege

werd gefinancierd. Dat zij nu toch
haar financiering dreigt te verliezen past volledig in een beleid
waarin informatie wordt gecontroleerd en moet passen in het
voorlichtingsbeleid.

een slapend bestaan. De Bonjo
heeft een krant en een bemand
telefoonnummer, maar spreekt
niet namens anderen en kan niet
gezien worden als een
belangenbehartigingsorganisatie.

Vijftigduizend kinderen

Gedetineerden en hun families
zijn niet alleen een non-onderwerp: degenen die het meest de
gevolgen van besluiten en de uitvoering daarvan ervaren, lijken
zelfs niet te bestaan als maatschappelijk relevante en serieus te
nemen groep.
En dat, terwijl er jaarlijks zo’n dertigduizend gedetineerden terugkeren in de samenleving waarbij

Met voeten getreden

Het bedreigen van het voortbestaan van Bonjo is wel het zoveelste signaal dat er iets moet gebeuren. Aan de ene kant is sprake van
een toename van belangstelling
van de media voor bepaalde
groepen: ex-gedetineerden, verslaafden, daklozen, achterblijvers.
Tegelijk neemt het respect voor de
rechtspositie van gedetineerden
en hun dierbaren af en worden
hun (mensen)rechten geschaad. Ze
hebben geen stem en geen positie
en we merken dat de willekeur toeneemt en dat wettelijk rechten die
tien jaar geleden nog als vanzelfsprekend werden erkend met
voeten worden getreden.
Naast nieuwe repressieve wet- en
regelgeving ontstaat tijdens de
coronaperiode schade bij duizenden individuen en in gezinnen
zonder dat zij ergens hun stem
mogen laten horen, mee mogen
praten of zelfs adviseren, aan
welke beslistafel dan ook. Er wordt
weleens wat gevraagd of geroepen,
maar niemand met daadwerkelijke invloed komt voor hen op.
De gedetineerdencommissies die
volgens de wet overleg voeren met
de directeur zijn vooral een
beheersinstrument en al te lastige
gedetineerden worden overgeplaatst. De zogenaamde landelijke
gedetineerdencommissie, wel
voorkomend in de lijst van bij
Bonjo aangesloten organisaties,
bestaat slechts op papier en leid

Dat Bonjo nu toch
haar financiering
dreigt te verliezen past
volledig in een beleid
waarin informatie
wordt gecontroleerd
en moet passen in het
voorlichtingsbeleid

gemiddeld vijftig mensen, familie,
vrienden, buren, collega’s en
anderen, direct worden geraakt
door de detentie. Denk aan de
ongeveer vijftigduizend kinderen
die het trauma van arrestatie,
gezinsproblemen en terugkeer
ondergaan. Er is geen hulpverlening beschikbaar die om kan gaan
met hun specifieke problemen als
ze daar al gebruik van maken: de
schaamte en uitsluiting is enorm.
Toch zijn het de gedetineerden zelf
en hun achterblijvers die verreweg
de belangrijkste rol hebben in een
succesvolle terugkeer en het voorkomen van recidive. De reclassering is een controlerende instantie
geworden die mensen enkelbanden omdoet, taakstraffen laat uitvoeren en hen zich verplicht laat
melden. De feitelijke
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reclasseringstaken worden uitgevoerd door de achterblijvers.
Degenen die het gemakkelijkst
genegeerd kunnen worden.

Keihard nodig

Behartiging van de belangen van
gedetineerde mensen en achterblijvers is keihard nodig om het tij
nog enigszins te keren en de uiteindelijke schade voor de samenleving van het uitsluiten van
groepen te beperken. Moet het een
meldpunt of een steunpunt
worden? Een soort vakbond of
belangenvereniging? Een invloedrijk Platform? Moeilijk te zeggen
welke rol Bonjo daarin zal willen
en kunnen spelen, maar het initiatief zal moeten komen vanuit de
belanghebbenden zelf. De
Stichting Herstel en Terugkeer zal
doen wat zij kan om het recht van
spreken van deze mensen te ondersteunen en faciliteren.
Een ding weet ik zeker: de stem
van gedetineerden en hun dierbaren moet in 2022 veel vaker
gehoord worden, zodat hun
bestaan en het belang voor de
samenleving wordt gezien en
erkend. Hen in de media, in
deBonjo of in de Prisonshow aan
het woord laten is goed, maar niet
genoeg.
Er moet een plaats aan de tafel
worden bevochten, de tafel waar
gesproken wordt over regiem,
bezoekregelingen en herstel en
terugkeer. Vertegenwoordigers
met ervaring als gedetineerde en/
of achterblijver schuiven aan: activistisch, vasthoudend en met
draagvlak, zodat politiek en
bestuur er niet omheen kunnen.
Financiering het liefst vanuit contributie van leden of donaties
vanuit de doelgroep of betrokkenen. Daarvoor is wel nodig om te
erkennen dat iedere gedetineerde
en achterblijver recht van spreken
heeft en niemand uitgesloten
wordt. En er een krachtige, gezamenlijk gedragen beweging
ontstaat.
(Frans Douw is bestuursvoorzitter
Herstel en Terugkeer en auteur van
het boek ‘Het zijn Mensen’.)
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Komt er een einde aan de nadruk op repressie
en verharding van het gevangenisregime

Omzien naar elkaar
Jaap Brandligt
Amsterdam - Het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en Christen Unie heeft een mooie
titel en wel: ‘Omzien naar elkaar’. Het kijkt vooruit naar de toekomst. Of je ook naar
het verleden uit kunt kijken is overigens zeer de vraag. Het is voor betrokkenen bij
het gevangeniswezen van belang om na te gaan of er van dit coalitieakkoord - dat
nog veel uitwerkingen zal gaan hebben door de minister van Justitie en Veiligheid perspectief uitgaat voor het Gevangeniswezen en daarmee voor gedetineerden en
ex-gedetineerden en dus ook voor Bonjo, de belangenorganisatie voor gedetineerden
en ex-gedetineerden. Komt er met dit coalitieakkoord een einde aan de nadruk op
repressie en verharding van het gevangenisregime zoals we dat in al die jaren van
de kabinetten Rutte hebben meegemaakt? Komt er een einde aan de neoliberale
overtuiging dat als je niet aangepast bent dat dat dan je eigen schuld is? Zien we
eindelijk de bekende stip aan de horizon dat gedetineerden niet langer als losers
beschouwd worden?
Het voorwoord is veel belovend. Er
moet een sterke overheid komen
die oog heeft voor de menselijke
maat, die begrijpelijk is, die
bereikbaar is, die het vertrouwen
in de overheid herstelt. Een sterke
overheid, dat is wat anders dan
een terugtrekkende overheid
waarmee we nu jaren te maken
hebben gehad. Dat belooft wat. De
vier coalitiepartijen willen een
breed maatschappelijk draagvlak.
De democratische rechtsorde
wordt versterkt. Het leven van
mensen moet concreet worden
verbeterd. Burgers krijgen de
ruimte om samen met familie,
vrienden, collega’s en vrijwilligers
betekenis aan hun leven te geven.
De overheid stelt mensen in staat
samen de schouders eronder te
zetten. Hier gloort hoop voor de
vele vrijwilligers die zich bezighouden met het welbevinden van
gedetineerden en ex-gedetineerden. Ruimte voor hun activiteiten.
Dat is een boeiende koerswijziging als we die vergelijken met de
afgelopen tien jaar en zeker de
laatste vier jaar onder minister
Dekker.

Het mooie toekomstbelletje

In het hoofdstuk over de democratische rechtsorde lezen we dat de
overheid wil werken aan de democratische rechtsorde en

versterking van de democratische
instituties. De controle op de uitvoerende macht gaat versterkt
worden. Een taak die een organisatie als Bonjo als een kerntaak
ziet waar het de controle op het
gevangeniswezen aangaat. Bij de
toezichthouders die die controle
uitoefenen wordt Bonjo niet
genoemd, maar het ligt voor de
hand dat een organisatie als Bonjo
die op een eigen manier toezicht
houdt op het beleid voor het
gevangeniswezen en de consequenties ervan voor gedetineerden en ex-gedetineerden in één
adem genoemd kan worden met
bijvoorbeeld de Autoriteit
Persoonsgegevens. Nog steeds
klinkt het mooie toekomstbelletje
bij het lezen van deze
voornemens.
En dus wordt het boeiend om het
hoofdstuk over veiligheid en een
sterke samenleving op deze voornemens na te slaan. Nadat de
financiering van de justitieketen
de afgelopen jaren onder druk
heeft gestaan met kwaliteitsproblemen als gevolg, doet het goed
te lezen dat er een adequate en
voorspelbare financiering van de
strafrechtketen komt. Het wegwerken van de doorlooptijden en
achterstanden in de justitieketen
is een goede zaak. Veel verdachten
zitten veel te lang in voorlopige

Jaap Brandligt, directeur Bonjo (Foto: Paul Grijpma)
hechtenis. Als dat minder wordt:
hoera.

Sigaar uit eigen doos

Het aantal juridische procedures
van de overheid jegens haar
burgers wordt beperkt.
Herstelrecht en laagdrempelige
geschillenberechting worden
genoemd. Mediation ook. Dit
roept wel een vraag op, want het
kan betekenen dat delen van het
strafrecht buiten de rechtbanken
bij bijvoorbeeld het Openbaar
Ministerie terecht komen vaak
zonder een advocaat in de buurt.
Dat kan niet de bedoeling zijn. Die
ontwikkeling is al gaande, maar
heeft veel erkende bezwaren. Een
mooie taak voor Bonjo om op dit
punt met de netwerkpartners de
vinger aan de spreekwoordelijke
pols te houden. De griffierechten
worden met 25 procent verlaagd.
Dat maakt het burgers beter
mogelijk hun recht te halen. Een
duidelijk breuk met het beleid van
de vertrokken minister Dekker die
zijn best gedaan heeft om het
halen van het burgerlijke recht te
voorkomen. De sociale advocatuur
gaat versterk worden. Dat klinkt

voor een waakhond van de belangen van verdachten - dus nog niet
schuldigen - als Bonjo als muziek
in de oren. Alweer een breuk met
de pogingen van Dekker om juist

Hier gloort hoop voor
de vele vrijwilligers
die zich bezighouden
met het welbevinden
van gedetineerden
en ex-gedetineerden

op dat punt de verdediging in de
verdediging te krijgen. Dat er een
substantiële bijdrage van de
gehele advocatuur wordt verwacht, riekt toch wel een beetje
naar een sigaar uit eigen doos.

Over de schutting

De nadruk op een brede preventieve aanpak via jeugdwerkers om
te voorkomen dat jongeren

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

M R . M W.

M R . M W.

CLAARTJE

CLAUDIA

+31(0)640279383

+31(0)633003848

DIRKZWAGER
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afglijden naar de criminaliteit
spreek uiteraard aan. Vreugdevol,
want als iets de laatste tien jaren
ongeveer heeft plaats gehad is het
wel het wegsaneren van jeugdwerk. Benieuwd of dit jeugdwerk
over de schutting van de gemeentes wordt gegooid, want dan ontstaat er een nieuw probleem vergelijkbaar met de onhoudbare
toestand bij jeugdzorg. Hier geldt
zeker dat de proof of the puding in
the eating zit.
Er is nog een tweetal zaken die
opvallen. Er wordt – ter voorkoming van recidive – gestreefd naar
maatwerk in het gevangenisregime. Re-integratie is daar – zegt
het akkoord – een belangrijk
onderdeel van. OM- en bijscholing
in de gevangenissen is belangrijk.
Huisvesting wordt gefaciliteerd.
Dat laatste zal wel bij de gemeentes terecht komen en daar is het
dus ook afwachten wat ervan
terecht komt. Belangrijk zal ook
zijn – als we het over maatwerk
hebben – of het belonen- en straffen systeem aan zijn eind komt.
Ook hier is het eerst zien en dan
geloven, maar Bonjo denkt graag
mee. Een tweede punt is de
passage over drugs. Ook dit coalitieakkoord zet de War on Drugs
voort met alle verstoppingen van
het strafrechtsysteem tot gevolg
en de wetenschap dat over vier
jaar wordt geconstateerd dat het
niet gelukt is. Geen woord over
regulering van drugsgebruik.
Boeiend is de verhandeling over
het experiment gesloten coffeeshopketen waar een vorstelijke
bureaucratische structuur wordt
opgezet die de bijna garantie biedt
dat er weinig van terecht komt. Op
deze wijze wordt de achterdeur
niet effectief geopend en wordt de
facto wat drugscriminaliteit heet,
gefaciliteerd. De minister die op
zijn manier rechten heeft
beschermd is niet teruggekomen.
Zijn opvolger Franc Weerwind is
van D66-huize. Een partij die historisch liberaler aankijkt tegen
strafrecht en wat daarmee te
maken heeft. Hij weet zich
gesteund door de VVD-minister
van Justitie en Veiligheid Dilan
Yesilgöz.
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Waarom Bonjo moet blijven!

Bonjo staat voor ‘producten’, die voor zowel
gedetineerden als achterblijvers als voor het Ministerie
van Justitie en de politiek heel belangrijk zijn
Frits Langeraar

Den Haag - Als voormalig beleidsmedewerker bij de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) met de portefeuille
vrijwilligerswerk in justitiële inrichtingen heb ik jarenlang
contact onderhouden met Bonjo die als één van de vrijwilligersorganisaties een belangrijke rol in het leven van
gedetineerden en achterblijvers vervult.
Heel anders dan de andere vrijwilligersorganisaties onderscheidt Bonjo zich door een kritische houding naar één van haar belangrijke
subsidiegevers en dat is gedurfd. Vaak zie je in
afhankelijkheidsrelaties dat ‘wiens brood men
eet, diens woord men spreekt’, maar Bonjo doet
dit niet en wordt dan ook vaak als de luis in de
pels ervaren. Een kritische organisatie die je
dan liever kwijt dan rijk bent. Maar is dat wat je
wilt, alleen maar ‘jaknikkers’ om je heen, niet
een tegengeluid willen horen waardoor je juist
scherp blijft en je dwingt om naar je eigen handelen te kijken?
Bonjo staat voor een aantal belangrijke ‘producten’, die voor zowel gedetineerden als achterblijvers als voor het Ministerie van Justitie
en de politiek heel belangrijk zijn, de één meer
en de ander in mindere mate natuurlijk. Ik
noem ze maar even:

* de Bonjo-krant die 6x per jaar verschijnt en
onafhankelijke informatie verstrekt over
strafrecht en detentie en daarmee zo’n
belangrijk kenniscentrum is voor niet
alleen gedetineerden, maar voor iedereen
die op één of andere wijze betrokken is bij
het penitentiaire werkveld (directies,
bewaarders en ander personeel, leden van
commissies van toezicht, advocaten, politici
etcetera).
* het Contactbureau dat gedetineerden met
elkaar in contact brengt waardoor gedetineerden met elkaar kunnen corresponderen
en lief en leed kunnen delen, zo belangrijk
als je opgesloten en vaak zo eenzaam bent.
* de Huisbewaring dat gedetineerden die
vastzitten in staat stelt om hun huis te
behouden en na hun detentie weer terug
kunnen keren naar hun eigen woning, zo
belangrijk als middel tegen het recidivisme.
* de Luisterlijn/hulplijn die gedetineerden
kunnen bellen en een luisterend oor bieden
voor mensen die door zo vele andere
mensen verlaten zijn en gemeden en buitengesloten worden, wat is het dan belangrijk
dat er iemand is die naar je luistert en bij
wie je je verhaal kwijt kunt en daarmee op
verhaal kunt komen. Maar ook voor de achterblijvers die hun vragen kunnen stellen, of
hun verdriet willen delen of hun zorgen.

Vaak zie je in afhankelijkheidsrelaties
dat ‘wiens brood men eet, diens
woord men spreekt’, maar Bonjo
doet dit niet en wordt dan ook vaak
als de luis in de pels ervaren.

Kortom wat zal er gebeuren als Bonjo geen subsidie meer krijgt en niet langer kan blijven
voortbestaan? Dan zal het Stem geven aan
gedetineerden en het Stem geven aan achterblijvers verstommen en zullen zij nog meer op
zichzelf teruggeworpen worden en buitengesloten worden uit onze samenleving en verstoken worden van informatie. En ook zal de
noodzakelijk Verbinding tussen gedetineerden
en achterblijvers minder worden en dat is wat
je niet op je geweten wilt hebben, lijkt mij.
Want het Ministerie van Justitie en Veiligheid als
belangrijkste subsidiegever wil een menselijk
gezicht hebben, rechtsbescherming bieden voor
iedereen en recht doen aan alle mensen (dus ook
voor hen die achter de tralies zitten!).
Dus dat is wat wij gaan verliezen als Bonjo er
niet meer zou zijn! ‘Ik moet er niet aan denken
dan de achterblijvers en gedetineerden
nergens meer terecht zouden kunnen!’
(Frits Langeraar was beleidsmedewerker bij de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) met de portefeuille vrijwilligerswerk in justitiële
inrichtingen.)

‘Ik moet er niet aan denken
dan de achterblijvers en
gedetineerden nergens meer
terecht zouden kunnen!’

Frits Langeraar
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Onafhankelijke krant voor het gevangeniswezen
deBonjo is een uitgave van de vereniging Bonjo en

DeBonjo wordt via de bibliotheken en de re-integratie-

verschijnt zes keer per jaar.

centra in de gevangenissen verstrekt aan alle gemid-

Oplage: 10.000 exemplaren

deld 10.000 aanwezige gedetineerden. Geldt ook voor

Abonnementen 25,00 euro per jaar

ambtenaren werkzaam in het gevangeniswezen en

Losse nummers 4,50 euro inclusief porto.

de talloze medewerkers en vrijwilligers van de leden

Echte werk begonnen voor de
toekomstige Koningin Amalia

van de Vereniging Bonjo. Strafrechtadvocaten hebben
veelal een abonnement.
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INGEZONDEN BRIEF
Bejegening bij de Zaanbajes

‘Hoe kan iemand zo
onmenselijk zijn?
Denise
Al sinds maart 2016 mag de advocaat bij het politieverhoor zijn (foto: VdJ Advocaten & Bemiddelaars / Ninove, België)

Verdachten hebben sinds maart 2016 recht
op advocaat tijdens politieverhoor

Advocaat voorkomt
incomplete
verklaring
verdachte in
proces-verbaal
Van de redactie
Amsterdam - Maar een klein deel van de verdachten maakt gebruik van
een advocaat tijdens een politieverhoor: 36 procent. Zo’n 23 procent
spreekt de advocaat voorafgaand aan het verhoor en 41 procent
maakt geen gebruik van een advocaat in of rondom een politieverhoor. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) heeft daar onderzoek naar gedaan door processen-verbaal
van de politie te analyseren en advocaten te bevragen. Sinds maart
2016 hebben verdachten van een strafbaar feit recht op een advocaat
tijdens het politieverhoor. Het WODC heeft naar de werkprocessen
gekeken en is van mening dat deze goed verlopen. Een beetje haaks
op die conclusies staan de knelpunten. Die hebben te maken met de
praktische afstemming tussen de advocaat en de politie. Ook te lezen
als: de politie kan niet wachten en de advocaat is er nog niet beschikbaar. Advocaten vinden – leert het WODC ons – dat het ingevoerde
recht van meerwaarde is. Het voorkomt dat de verklaring van de verdachte incompleet in het proces-verbaal wordt opgenomen wat geen
ongewoon verschijnsel is. Via de advocaat is er enige sturing op de
druk die op de verdachte wordt uitgeoefend. Bovendien vergroot het
de dossierkennis. Het helpt in het opbouwen van een band tussen de
verdachte en de advocaat. Er is nog een wereld te winnen.

Alkmaar - ‘Je vriend willen bezoeken en
vervolgens je bh buiten in de regen voor
de deur van de gevangenis uit moeten uittrekken, anders mag je niet naar je vriend!’
Zaterdag 4 december ging ik door weer en
wind naar het Justitieel Complex Zaanstad
om mijn vriend te bezoeken. Ik had een reis
achter de rug van bijna twee uur omdat de
treinen niet reden. Ik kwam om iets over
13 :00 uur aan in de gevangenis. Alles ging
oké totdat ik door de detective poortjes
moest.
Ik piepte! Nu is dat niet zo raar,
want ik piep elke week. Normaliter
verwijst de bewaker mij dan door
naar het middelste detectivepoortje, maar dit mocht opeens
niet meer. ‘Beleid’ vertelde hij.
Ik vroeg aan de meneer waar ik

Ik was met
stomheid
geslagen

piepte? Hij wees naar mijn bh. Dus
ik vroeg hem wat nu? Hij gaf aan
dat ik piepvrij door het detective
poortjes moet. Ja oké, dat snap ik.
Aan hem gevraagd of ik niet
gefouilleerd kan worden? Hij vertelde dat dit niet meer mogelijk is
in de Coronatijd. Dus als ze
iemand verdenken op wapen/
drugssmokkel, ga jij me zeggen
dat deze mensen niet gefouilleerd
worden? Hier had hij uiteraard
geen antwoordt op. Ik vroeg hem
nogmaals: wat moet ik nu doen?
Kan ik mijn bh gewoon uitdoen?
Hij vertelde toen dat dit mogelijk

is, maar dan wel buiten de gevangenis en weer gooide hij het op
beleid. Eerst dacht ik dat hij een
grapje maakte. Maar hij bedoelde
dus echt in de regen aan een openbare weg met camera’s je bh uittrekken. Ik was met stomheid verslagen. Als ik niet zo ontzettend
lang had moeten reizen, had ik
denk ik geweigerd en was ik naar
huis gegaan. Na minutenlang
(voor mijn gevoel) denken toch
besloten om mijn bh buiten uit te
trekken.

Onwijs hard huilen

Toen ik dit deed begon ik onwijs
hard te huilen. Overkomt mij dit
nu echt? Zijn ze me aan het
pesten? Hebben ze een probleem
met mijn vriend? Wat gebeurt
hier? Toen ik binnen aankwam
probeerde ik mijn tranen te
bedwingen. Ik voelde me ontzettend klein en vies! Hoe kan
iemand zo onmenselijk zijn? Dit is
allesbehalve ethisch. We leven
toch in Nederland? Een land waar
privacy heel hoog staat aangeschreven, nou niet voor deze man
kan ik jullie zeggen?
Toen moest ik weer langs deze
man door de detective poortjes. Ik
heb hem bewust niet aangekeken
omdat je duidelijk kon zien dat ik
had gehuild. Ik wilde geen zwakte
tonen voor hem. Ik door het detective poortje en inderdaad ik piepte
niet langer. Toen ik de bezoekerszaal binnen kwam en mijn vriend
zag zitten, begon ik te hyperventileren en te huilen. Ik legde uit wat
er gebeurd was, maar hij kan hier
uiteraard vrij weinig mee vanaf de
andere kant.
Toen het bezoek afgelopen was
had mijn vriend mij geadviseerd

om de naam van deze bewaker te
vragen. Dus toen ik beneden
aankwam en op het punt stond
om weg te gaan, heb ik de moed
verzameld om zijn naam te
vragen. Hij gaf direct aan dat ik
deze niet kreeg. Waarop ik antwoordde: maar hoe kan ik een
klacht indienen als ik geen naam

Ik voelde me
ontzettend klein
en vies!

heb? Op dat moment zat er iemand
achter hem die duidelijk een hoge
functie had binnen JC Zaanstad.
Hij zei tegen de man: ‘Vanaf nu
niets meer zeggen tegen haar’. Ik
was met stomheid geslagen. Zo
gaan zij om met klachten? Ik denk
dat dit te maken heeft met de
slechte publiciteit de afgelopen
tijd. Ik heb toen de gevangenis verlaten en gelijk een klacht ingediend bij de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI). Ik schrijf dit
verhaal omdat ik twee dingen wil
meegeven. Ik adviseer de vrouwelijke bezoekers om geen beugel-bh
aan te trekken als zij naar bezoek
gaan. Ik hoop dat jij als lezer dit
doorgeeft aan jouw bezoek, want
deze situatie wil ik niet terug
horen van hen. Ik wil dat iedereen
weet hoe JC Zaanstad met bezoekers omgaat. Er zijn namelijk
grenzen en deze is zwaar
overschreden.
(Achternaam Denise bekend bij
redactie)
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Ook de vrijwilligersorganisaties Humanitas, Exodus,
Gevangenenzorg Nederland onder druk

Vereniging Bonjo moet
in 2023 de tent sluiten
Paul Grijpma

Jaap Brandligt
Den Haag - Een gedetineerde mag geen contact hebben met een journalist, met de
pers. Dat kwam weer eens naar buiten toen gedetineerden contact zochten met de
pers over een probleem in de Zaanbajes, de in zijn cel gestikte Felisinio. Dat contact
zoeken mag volgens de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) niet. Het heeft gevolgen. Zo
werd één van de bellers van groen (goed gedrag) naar rood (slecht gedrag) overgezet.
En dat had als gevolg dat het naar buiten gaan met een enkelband niet doorging. Een
groot gevolg dus.
Hoe dan ook, een gevangene kan/zal gestraft worden als hij met de buitenwereld, met een journalist, contact zoekt. In de eerdergenoemde
wet staat dat om contact te hebben met de media een gedetineerde toestemming moet vragen aan de directie. Die zal die toestemming in
heikele kwesties niet snel geven. Iemand die dat toch doet kan disciplinair gestraft worden met bijvoorbeeld een verblijf in de isoleercel.
Maaike Polder citeert in NH-nieuws van 20 december een beschikking
die gegeven is na zo’n geval: ‘Zeven dagen opsluiting in eigen cel of verblijfsruimte zonder televisie’ omdat de betreffende gevangene met de
pers belde over wat hij vond dat er niet goed gaat in zijn bajes.
Tweede Kamerlid Michiel van Nispen van de SP vindt het tijd voor opheldering. Hij heeft toen nog demissionair minister Dekker gevraagd
waarom het nauwelijks voor gedetineerden is toegestaan met journalisten te spreken over ervaren misstanden of andere zaken die in de
gevangenis plaats vinden. Dekker zal verwijzen naar de wet. Dat is voor
de hand liggend. Dat het in België wel is toegestaan, maakt dan niet uit.

‘Gedetineerden de mond snoeren
wanneer zij met de pers praten en hen
daarna tegen hun wil overplaatsen
betekent machtsmisbruik’

Overigens ook daar onder voorwaarden. Van Nispen wil van de minister weten hoe vaak een verzoek van een gedetineerde om contact te
hebben met een journalist is gehonoreerd dan wel afgewezen. Nog niet
zo heel lang geleden heeft een gedetineerde in Heerhugowaard een bijdrage geleverd aan de Prison Show. Dat is hem niet in dank afgenomen.
Jeroen Soeteman voorzitter van de Nederlandse Vereniging van
Strafrechtadvocaten uitte zijn verontwaardiging op Twitter:
‘Gedetineerden de mond snoeren wanneer zij met de pers praten en
hen daarna tegen hun wil overplaatsen betekent machtsmisbruik’.

Paul Grijpma (Foto: Eva van Heijningen)

Amsterdam - De vier landelijk opererende vrijwilligersorganisaties Humanitas, Exodus,
Gevangenenzorg Nederland en Bonjo (de zogenoemde 4VO)) hebben inmiddels alarm geslagen
bij de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. De organisaties schrijven dat zij zijn
overvallen, er is geen overleg geweest over de wenselijkheid en de bruikbaarheid van de opzet en
inhoud van de nieuwe regeling.
Het was altijd een goed gebruik
om periodiek overleg te hebben.
Nu er alleen nog geld op tafel
wordt gelegd voor organisaties
die rechtsstreek werken met
vrijwilligers, vrezen de vier
grote organisaties dat vrijwilligers als het ware het detentiesysteem worden ingezogen en
instrumenteel worden. Met
andere woorden dat zij werk van
de beroeps ongemerkt gaan
overnemen. Die vrees is in de
voorgaande jaren op meerdere
momenten door menigeen
onderkent, ook door de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI).
Onderzoeken hebben aangetoond dat de aard van vrijwilligerswerk en de positionering
‘als niet zijnde van het systeem
maar van buiten’ van onschatbare waarde is ‘voor de detentiebeleving en de inzet van gedetineerden om de detentie vruchtbaar te maken met het oog op
hun terugkeer in de

maatschappij, ‘ zoals de 4VO
schrijven. ‘ De nieuwe geldregeling heeft een negatieve impact
op (de efficiëntie van) onze
bedrijfsvoering en zal ten koste
gaan van de kwaliteit (borging
en verbetering) van het vrijwilligerswerk.’ Het is onwenselijk om

Moge de nieuwe
minister wel verstand
van zaken hebben
en het hart op de
juiste plaats.

mensen die Pro Deo zich ter
beschikkingstellen voor de
goede terugkeer van gedetineerden te belasten met het bijhouden van het aantal uren die ze
besteden aan hun vrijwilligerswerk. Dat gaat ten koste van de
motivatie van de vrijwilligers
die geen trek hebben in
bureaucratie.
Wat de organisaties nog het
meest steekt, is dat de regeling
als een voldongen feit op tafel is
gelegd bij de 4VO, maar ook bij
andere organisaties zonder dat
daar een gesprek over is
geweest.

Hoop op de nieuwe minister

Wetenschapsfilosoof en auteur,
Ton Derksen, bekend van
boeken over justitiële dwalingen (Lucia de Berk, de Puttense

moordzaak en de Deventer
moordzaak en andere) stuurde
ons een reactie op de berichten
dat Bonjo de das wordt omgedaan: ‘ Ze willen dus Bonjo
opheffen. Daar zal ongetwijfeld
een mooi verhaal bij zijn
bedacht. Helaas weten we dat er
slechts twee werkelijke redenen
kunnen zijn: met het opheffen is
iets te verdienen, en bovendien
maak je een organisatie kapot
die niet in de pas loopt en ook
nog eens zich voor (ex-)gedetineerden inspant. Dubbele winst.
Tijdens het onderzoek voor mijn
boek Onschuldig vast heb ik veel
aan Bonjo gehad. Ze begrepen
het belang van het onderzoek,
ze hadden de juiste ingangen en
ze hebben me in contact
gebracht met ex-gedetineerden
die met distantie over hun strafblad wilden praten. Ik ben dankbaar dat Bonjo op die manier
behulpzaam wilde zijn. Ik ben
ook blij met de prettige contacten dat ik altijd met ze heb
gehad. Moge de nieuwe minister
wel verstand van zaken hebben
en het hart op de juiste plaats.’

Advocatenkantoor Weening

In 2008 was ons kantoor het
eerste advocatenkantoor dat
adverteerde in destijds het
Bonjo Bajesbulletin. Sinds die
tijd heeft het krantje een
enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ik hoor vaak van gedetineerde cliënten dat zij uitkijken
naar de nieuwe editie en dat zij
de achtergrondartikelen erg
waarderen. Het zou onbegrijpelijk zijn als zo’n succesvol blad er
zomaar niet meer zou zijn.

BONJO MOET BLIJVEN!
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Ondersteuning Bonjo komt op gang. Oproep aan eenieder, reageer

‘Waar kan ik terecht als Bonjo er niet meer zou zijn?’
Paul Grijpma
Amsterdam - In barre tijden leer je je
vrienden kennen. Nou, verdomd, u zult
het niet geloven, maar die hebben wij.
De inkt van de nieuwe regeling van het
ministerie was nog niet opgedroogd of
er meldden zich al personen uit kringen
rond het Gevangeniswezen. En ook advocaten hingen al stijf van verbazing aan
de telefoon.
Wat gebeurt er in godsnaam? Tja, eind
2022, einde oefening Bonjo, nieuwe regeling. En dat mag niet gebeuren en dat gaat
niet gebeuren, schrijven ons velen. Een
greep in de postzak.
‘Bonjo moet blijven bestaan, want
zonder Bonjo kunnen we onze
werkzaamheden als Stichting niet
meer doen,’ zegt voorzitter Jurgen
Dennen van de stichting Het 8ste

wonder. ‘Het is belangrijk dat er
nazorg en coördinatie is voor (ex-)
gedetineerden in onze samenleving.’ Dennen: ‘Zonder Bonjo
komt men in een zwart gat als
organisatie en gedetineerde en
dat is niet bevorderlijk voor onze
doelgroep en voor ons als
organisatie’.
‘De Bonjo-organisatie heeft een
vaste belangrijke plaats in het
met respect begeleiden van gedetineerden en achterblijvers,
tijdens detentie, tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling
(v.i.) en als deelnemers aan het
Penitentiair Programma,’ schrijft
ons advocaat Martin Iwema uit
Rotterdam. ‘Bonjo valt niet weg te
denken.’

Als vrijheid de
enige optie is

Weer aan boord

Inmiddels voeren we achtergrondgesprekken met leden van
de Tweede Kamer van onder
andere de SGP, SP, CU, en D66. Bij
die gesprekken voegen zich ook
de ‘grote bazen’ van de andere
drie grote organisaties, Exodus,
Humanitas en Gevangenenzorg
Nederland. En we zijn natuurlijk
ook bij de hoorzittingen in de
Tweede Kamer. We hebben
gegronde hoop dat politici en
zeker de experts die in de Vaste
Kamercommissie voor Justitie
zitten ons weer aan boord zullen
trekken.
‘Dat hoopt ook advocaat David
Penn in Den Haag. Hij laat ons
weten: ‘Het is heel belangrijk dat
Bonjo blijft. Mede door de krant

deBonjo hoeven binnenzitters
zich minder buitengesloten te
voelen. Door deBonjo wordt ook
op een bijzondere manier bijgedragen aan een goede terugkeer
van gedetineerden in de samenleving,’ aldus David Penn.

Nergens was er een
organisatie waarbij
ik mijn verhaal kwijt
kon of om advies en
informatie kon vragen

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)

Voor achterblijver Naima Oulad
Ali ouhmed is Bonjo onmisbaar
geweest. ‘Toen mijn partner in
detentie verbleef in het buitenland was ik ten einde raad.
Nergens was er een organisatie
waarbij ik mijn verhaal kwijt kon
of om advies en informatie kon
vragen. Marion - en eigenlijk
gewoon Bonjo - heeft me van
zoveel onschatbare informatie
voorzien wat me geholpen heeft
in het proces waarin ik als achterblijver zit,’ aldus Naima. ‘Waar
kan ik terecht als Bonjo er niet
meer zou zijn? Dan ben ik radeloos en heb ik geen directe lijn
met een organisatie waar ik me
echt gehoord en gezien voel.’ In
ons editie van april meer over ons
verdriet.

- 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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Op de bodem
Dini van het Noorden
Er liep een man in de stad. Hij was aan het bedelen. Maar de meeste voorbijgangers reageerden niet op zijn uitgestoken open hand en liepen snel door. Ik liep ook in de stad, met
in mijn hoofd nog de klanken van een Bach sinfonia die ik net had beluisterd. Maar toen
zag ik hem, de bedelaar van het stadscentrum. Je kon hem tijden niet zien, en ineens was hij
er dan weer. Een aantal jaren geleden had ik hem in de PI gezien waar ik als vrijwilligster
werkzaam ben. Maar daarvoor zag ik hem af en toe ook al in de stad. Een keurig ogende jonge man. Nette kleding, en op een bescheiden manier aan het bedelen. Dat loonde blijkbaar.
Zelfs de toenmalige geestelijk verzorger die de man destijds in de PI onder zijn hoede had
gehad, vertelde dat hij hem ooit op straat geld had gegeven. En dat hij had gezien dat de
man meteen daarna naar een drugsdealer ging. ‘Als je niet wilt dat je gift aan drugs wordt
besteed, moet je hem dus geen geld geven,’ was de boodschap van de geestelijk verzorger.

H

ij bedelde dus
nog steeds. En
hij had vastgezeten, misschien wel
meerdere
keren. Er was
hem toen vast wel professionele
hulp aangeboden. Ik kende de verhalen van gedetineerden die ik
bezocht. Sommige van hen stroomden na hun detentie door in een
hulpverleningsproject. Met vriendelijke hulpverleners aan wie je je
verhaal keer op keer moest vertellen omdat er steeds weer andere
vriendelijke hulpverleners waren.
En het beleid van die instanties

veranderde ook wel eens.
‘Zelfredzaamheid’ was een term
die lange tijd tijdens de intakegesprekken werd gebezigd.
Zelfredzaamheid werd de norm.
Daar waren trainingen voor, in
zelfredzaamheid, vertelde Johnny
tijdens een bezoekuur. Johnny was
een gedetineerde met ervaring op
het gebied van die trainingen. Er
waren kookcursussen. En je leerde
je was te doen, en je bed regelmatig te verschonen. En dat je de
keuken en badkamer moest
dweilen, en vooral het toilet en de
wastafel frequent moest schoonmaken. En af en toe de ramen
zemen was ook een must. Ze

leerden je ook dat je je elke dag
goed moest verzorgen. Douchen
en nette kleren, dat was belangrijk.
En ze leerden je om met geld om te
gaan. ‘Met geld was het moeilijk,’
zei Johnny. Zijn uitkering was
altijd in no time op. Diep in zijn
hart vond hij het niet eens zo’n
straf om af en toe weer vast te
zitten. ‘Want als je dan vrij bent,
begint het weer,’ zei hij. ‘Wat
begint dan weer, Johnny?’ ‘Het
geregel,’ zei Johnny.

Perpetuum mobile (voortdurend
in beweging)
Want hij was zelfredzaam, vond
de hulpverlening. Dus was het de

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

bedoeling dat hij zelf van alles
ging regelen: een uitkering, huisvesting enzovoort. Maar hij was
daar niet goed in. Schone kleren
aantrekken en je bed verschonen
is iets heel anders dan voor een
loket staan. En daar je verhaal te
doen, en dan blijkt dat er iets niet
klopt. Of dat je dossier zoek is. Of
wat dan ook. Van dat soort dingen
raakte hij van slag, en dan liep hij
weg. De straat op, daar waren zijn
vrienden. Die hem begrepen en

Het verhaal eindigde
steevast weer
achter de tralies

Zwervers (ontwerp Ton van der Ven)

Wil je
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Mr. Rick Engwegen
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die hem wél hielpen. En dan moest
hij hen weer helpen natuurlijk,
want voor wat hoort wat. En
daarna ging het geheid weer mis.
De vicieuze cirkel van drugs,
dealen en diefstal. Het verhaal eindigde steevast weer achter de
tralies, het perpetuum mobile van
Johnny’s bestaan. Een leven waarvoor geen mens zou kiezen, maar
hij had geen keus, zei Johnny. Er
waren door zijn drugsgebruik

altijd schulden die hij moest afbetalen. En daarom móest hij wel
dealen of niet-legale klussen
opknappen, hij kon niet anders.
Iemand die besluit af te kicken en
voor een nieuw leven wil kiezen,
bereikt vóór dat specifieke
moment vaak de bodem van zijn
bestaan,’ vertelde voormalig
gevangenisdirecteur Frans Douw
mij ooit. ‘Pas als iemand alles en
iedereen is kwijtgeraakt, en door
de knieën zakt, dán zoekt hij deskundige hulp. Dan gaat hij écht
met zichzelf aan de slag.’ Zo moet
het dus blijkbaar ook gaan met
Johnny. En met de bedelaar, en
met veel anderen.

Chinese wijsgeer Confucius

Ik liep in de stad en herkende de
bedelende man. Hij oogde ouder,
hij was wat grijzig, maar hij was
het. Wat zou het toch mooi zijn als
ook hij de kans zou grijpen om een
beter leven te creëren. En te genieten van al het moois dat het leven
óók te bieden heeft. Tijdens een
van mijn gevangenisbezoeken
vroeg ik aan Johnny waar hij blij
van kon worden. Hij hoefde niet na
te denken. ‘De zee,’ zei hij. ‘Op het
strand aan de Noordzee, daar ben
ik happy. En jij, waar word jij
happy van?’ vroeg hij. Ook ik
hoefde niet na te denken. ‘Ik word
ook happy van de zee. En van
muziek. Muziek van Bach, vooral
van Bach,’ zei ik. ‘Bach? Wie is
Bach?’ vroeg hij. In de stad zag ik
dus de bedelende man en vroeg
me af waar híj happy van zou
worden. Zou hij dromen over een
leven zonder drugs, bedelen en
zorgen? En over een eigen stekkie?
Zou hij ooit die bodem waar Frans
Douw over vertelde bereiken? En
daarna weer opstaan? Of zou hij
bang zijn om te falen en opnieuw
te vallen? Maar zoals de Chinese
wijsgeer Confucius ooit zei: ‘Onze
grootste overwinning is niet dat
we nooit falen, maar dat we
telkens als we struikelen en vallen
weer opstaan.’
(De naam Johnny is gefingeerd.)
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INGEZONDEN BRIEVEN

‘Een raadsel waarom een project dat
succesvol is gebleken, zal eindigen’
L.S.
Krimpen aan den IJssel - De Compagnie was
tot 1 januari 2022 een afdeling in de
gevangenis in Krimpen aan den IJssel
waar van uit geloof in herstel een leeren leef- werkgemeenscha was opgericht.
De compagnie bood in de afgelopen zes
jaar ruim 125 gedetineerden een mogelijkheid om deel te nemen aan dit
unieke project.
Het doel van de Compagnie was bemiddeling naar werk na detentie.
Deelnemers, ‘compagnons’, volgden
diverse interne opleidingen en cursussen en werden tijdens en na detentie in
contact gebracht met een potentiële
werkgever.
Naast werk kreeg het verleden en het
gepleegde delict aandacht in de SOScursus die alle compagnons volgden.
Compagnons werkten aan het nemen
van verantwoordelijkheid voor delict en
toekomst, ontwikkelen competenties en
vaardigheden en bereiden zich voor op
een zelfraadzaamheid leven na detentie
met betaald werk en dagbesteding.
Vanuit de samenleving waren op de
Compagnie bijna dagelijks vrijwilligers
aanwezig. Zij brachten de samenleving
van buiten naar binnen en vormde een
belangrijk onderdeel van de Compagnie.
Iedere compagnon had een vaste vrijwilliger met wie hij meerdere malen
diverse gesprekken voerde. Met name de
positieve insteek en wezenlijke bijdrage
van Gevangenenzorg Nederland,

afdelingshoofd en penitentiair inrichtingsmedewerkers vormden dit project
tot een succes.

‘Werkbare elementen’

Helaas is medio juni 2021 besloten dat
dit project zal eindigen. Daar waar
demissionair minister voor
Rechtsbescherming, minister Dekker, in
het recente verleden zich in diverse
media lovend heeft uitgesproken over
het project van de Compagnie. De voorgenomen sluiting leverde diverse politieke partijen (SP, CDA, CU) diverse
Tweede Kamervragen en zelfs een motie
op. Toch is besloten dat dit project per 1
januari 2022 zijn (cel)deuren in Krimpen
aan den IJssel definitief moest sluiten.
Wel zullen volgens demissionair minister Dekker de ‘werkbare elementen’ van
de Compagnie worden ingezet in het
BBA-regime. Ook zal Gevangenenzorg
Nederland hun activiteiten in de gevangenis van Alphen aan de Rijn voortzetten in een afgeslankte vorm, die mijns
inziens, jammer genoeg niet lijkt op de
inhoud van het project de Compagnie.
Het blijft voor mij als schrijver oprecht
een raadsel waarom een project wat
door middel van diverse rapportages en/
of impact analyses succesvol is gebleken,
zal eindigen. De tijd zal het leren of dit
een wijze beslissing is geweest van de
minister voor Rechtsbescherming.

Mijn moeder en ik
Jamal Soe-loek-mooi
Mama, negen maanden lang was zij de
drager van mijn leven. Ik neem je terug
naar het begin. Want vanaf de dag dat zij
het leven gaf, gaf zij het leven zin. Tijdens
mijn geboorte, voelde mijn moeder zich
herboren. Mijn eerste woord was Mama,
terwijl mijn vader nooit een echte Papa is
geweest. Maar ik was nog onschuldig en
beschermd van alle ellende uit de wereld
om me heen. Vroeger droeg ik kleding
van mijn broer, had ik gaten in mijn
sokken en waren mijn schoenen te klein.
We dronken water met limonade, we aten
droog brood met blikjes tonijn. Geld
lenen van instanties veranderde in schulden met boetes en rente. Soms stonden
we te wachten in de winkel en betaalden
we letterlijk met centen. Maar ik was
gewapend met mijn broodtrommel.
Achterop de fiets bij mijn broer naar
school. Ik vervulde mijn moeders droom,
met uitzondering van VWO. Doe je best op
school! Ga niet hangen op straat? Dat
heeft ze vaak verteld.

Maar voor mijn 18e werd ik 15 keer gearresteerd en overgebracht naar een cel.
Met een goede opvoeding, maar opgegroeid in een slechte wijk waar ik ben
groot gebracht. Nogmaals sorry voor de
keren dat je werd gebeld. Mevrouw uw
zoon is weer opgepakt. Maar het zal nooit
meer gebeuren. Ik beloof jou dat ik me
deze keer gedraag! Maar ik zit weer vast.
En zij vast aan mij. En ik zal gelukkig zijn
als ik mijn moeder niet gelukkig maak.
Het is twee uur ’s nachts en mijn moeder
vraagt zich af wanneer ik naar huis kom.
Maar ik heb vandaag iemand van zijn
leven beroofd. Mijn moeder beseft nog
niet dat ik de komende jaren niet thuis
kom. Ooit was ik haar belofte. Nu beloof
ik haar vanuit een bezoekzaal dat ik er
voor haar ben. Dus geef ik haar een laatste
knuffel. Dit is een ode aan de liefste
moeder van de wereld die ik ken.
Jamal Soe-loek-mooi

Dag Paul,
Ik zit momenteel in Zaanstad en ben uitverkoren om nogmaals de overtreding tegen
de mensenrechten te ondergaan, van het justitiële apparaat.
Dit keer gaat het nog fijner, namelijk hoe de epidemie werd gebruikt als middel om
kwetsbare individuen te beperken onder de noemer: beschermen.
Je zou zeggen dat deze methode wordt ingezet door het personeel, maar feitelijk komt
dit vanuit psychologen en traject bepalers.
Daarnaast wordt sport beperkt, bibliotheek bezoek wordt beperkt, dagprogramma
wordt versoberd, verloven werden geannuleerd, fasering wordt bemoeilijkt.
Daarbij is 'n lock-down op verschillende afdelingen, terwijl het de Bewa's zijn die zich
in de positie plaatsen om het virus hierbinnen te verspreiden en in stand te houden.
Deze brief komt van 'n gedetineerde die dit keer liever niet met naam wordt genoemd,
vooral om straf te ontlopen.
De vorige up-date heeft me alleen maar geld gekost en vertraging. Vooral nu ik de
maatregel onderga, Isd (Inrichting stelselmatige daders, red.) wel te verstaan.
Isd zou moeten gaan om te resocialiseren i.p.v. als verdien-model. Nu is het pappen en
nathouden en dat zou niet moeten mogen.
Tuurlijk is delict-gedrag een keuze, maar 80% is zwakbegaafd op deze afdeling.
Paul, ik vraag je nogmaals deze woorden te publiceren in de Bonjo.
Het gaat om de belangen van gedetineerden die worden gechanteerd met vrijheden en
fasering door de psychologen en trajectbepalers.
Ik ben nog steeds van plan mijn doel te bereiken als zorg-/jongerenwerker/
ervaringsdeskundige.
Ik ga ervan uit dat mijn zorg wordt gedeeld om ons blad deBonjo.
Mijn zorg wordt gedeeld door alle Isd cliënten. Geef ons a.u.b. een 'platform' om ons te
kunnen uiten.
Groet uit PI Zaanstad
Cluster West 100 - 200.

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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Het falen van de Hoge Raad bij herzieningsverzoeken

Bustegalerij in nieuwebouw Hoge raad. Van links naar rechts: De koninginnen Wilhelmina, Juliana, Beatrix, en koning Willem-Alexander (Foto: Paul Grijpma)

‘Hoog tijd dat er grondig een
integriteitsbezem door Justitie gaat’
Erik van der Maal
Haarlem - Onlangs las ik een door Ton
Derksen geschreven boek met de titel:
Het Falen van de Hoge Raad. En tijdens
het lezen sloeg de verbijstering steeds
harder toe! De schrijver is emeritushoogleraar aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen. Hij publiceerde meerdere
boeken over gerechtelijke dwalingen,
onder andere over de zaken Lucia de B,
Louwes, Baybasin. En boeken over foutmarges bij rechtsinstanties, waaronder
‘Het O.M. in de fout’, en ‘Onschuldig vast’.
Het gebeurt soms dat onschuldige
mensen veroordeeld worden; en
vooral als die veroordeling leidt
tot gevangenisstraf is dat een
ramp voor de betrokkene.
Bij een eerste kennismaking met
het Nederlandse strafrecht en
strafprocesrecht lijkt het erop dat
de rechtspositie van de verdachte
vrij goed gewaarborgd is.
Bij een normale strafzaak kan een
verdachte globaal uitgaan van de
volgende fasen: hij wordt gedagvaard door Openbaar Ministerie
(OM). Hij moet terechtstaan voor
een rechtbank die, als de rechter
hem schuldig acht, hem dan

veroordeelt tot een straf of maatregel. Als hij het niet met die veroordeling eens is, bijvoorbeeld omdat
hij onschuldig is, kan hij in Hoger
Beroep bij een gerechtshof (Hof).
Daar wordt de zaak nog eens overgedaan. Als het Hof hem ook schuldig acht, kan hij in Cassatie bij de
Hoge Raad, maar daar wordt de
zaak niet meer inhoudelijk behandeld: de Hoge Raad kijkt niet naar
de feiten, maar beoordeelt of de
rechtsregels goed zijn toegepast,
en of de rechter de uitspraak voldoende heeft gemotiveerd. Het
gaat dus niet meer over de feiten.

‘In kracht van gewi¢sde’

Als het cassatieberoep ook door de
Hoge Raad is afgewezen (hetgeen
in de meeste gevallen gebeurt; de
meeste veroordeelden hebben te
hoge verwachtingen van hun
kansen in cassatie), dan is de verdachte aan het eind van zijn mogelijkheden om zijn onschuld aan te
tonen. Alleen als er later nieuwe
feiten bekend worden die, als ze
bekend waren geweest bij rechtbank en/of Hof tot vrijspraak of
een minder zware straf geleid
zouden hebben (juridisch heet dat

een ‘novum’) kan hij bij de Hoge
Raad Herziening (ook wel Revisie
genoemd) aanvragen. Als de Hoge
Raad dit herzieningsverzoek toewijst, dan wordt de zaak terugverwezen naar een ander Hof dat nog
niet eerder over de zaak heeft
geoordeeld. Daar wordt de zaak
helemaal opnieuw bekeken met
inachtneming van de nieuwe
feiten. Als na deze procedure de
veroordeling toch in stand blijft,
dan gaat de uitspraak ‘in kracht
van gewijsde’, wat betekent dat de
strafzaak definitief is afgesloten
en dan zit er voor de (onschuldig?)
veroordeelde niets anders op dan
zijn lot te aanvaarden. In héél zeldzame gevallen biedt de
Adviescommissie Afgesloten
Strafzaken (ACAS) misschien nog
een, weliswaar zéér kleine, kans
om het onrecht te herstellen. Deze
Commissie werd in 2012 ingesteld
als opvolger van de Commissie
Evaluatie Afgesloten Strafzaken
(CEAS) die was ingesteld nadat de
justitiële blunders bij de
Schiedammer parkmoord en de
Puttense moordzaak aan het licht
waren gekomen. Deze ACAS is nu
ingebed in het onderzoek van de

procureur-generaal naar de wenselijkheid van een herzieningsaanvraag. Volgens de wet is de ACAS er
om de procureur-generaal te adviseren, maar de strekking van de
wet is dat zij feitenonderzoek doet
om eventueel onschuldig veroordeelden op het spoor te komen en
uit de gevangenis te krijgen.

‘Dream on!’

Emeritus-hoogleraar Ton Derksen
stelt in een voetnoot: ‘De gedachte
is dat een goed oordeel van de ACAS
de Hoge Raad gunstig zal stemmen.
Dream on!’
Ondanks bovengenoemde mogelijkheden voor een veroordeelde
om zijn onschuld aan te tonen,
vinden er toch met enige regelmaat gerechtelijke dwalingen
plaats waardoor onschuldigen
achter de tralies belanden.
Ton Derksen heeft een zeer
grondig onderzoek gedaan naar
de praktijk bij de Hoge Raad bij de
beoordeling van de herzieningsverzoeken. En hij komt tot een
voor de Hoge Raad vernietigende
conclusie. Op de flap van het boek
van Derksen: ‘Het is de Hoge Raad
zelf die de rechtszekerheid

ondermijnt. In plaats van de wet toe
te passen, gebruikt de Hoge Raad
zeven strategieën om ingediende
nova af te wijzen. Hij toont daarmee
pure willekeur. De Hoge Raad is
onze hoogste hoeder van de rechtsstaat. Ik voel me daarom enigszins
beschroomd dit oordeel uit te
spreken’.
Derksen analyseert de reactie van
de Hoge Raad op elf afgewezen
herzieningsverzoeken uit vijf verschillende zaken. De zaak Lucia de
Berk liep goed af voor de verdachte, maar in een aantal andere
zaken, onder anderen Olaf
Hamers, Louis Hageman en
Baybasin werden herzieningsverzoeken op, volgens Derksen,
onjuiste gronden afgewezen,
zodat de aanvrager bij voorbaat
kansloos was. Ook de Arnhemse
villamoord, de Pettense campingmoord, de Schiedammer parkmoord en de Puttense moordzaak
komen aan de orde als voorbeelden van gerechtelijke dwalingen.
En dit zijn geen uitzonderingen:
integendeel Derksen toont duidelijk aan dat er bij de behandeling
van herzieningsverzoeken sprake
blijkt van willekeur, onbegrip en
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kennelijke onwil bij de Hoge
Raad. Dat is nogal een ernstige
beschuldiging, maar wie de
moeite neemt om Derksens boek
goed te lezen, moet wel tot de conclusie komen dat hij niet over een
nacht ijs gaat: hij bestudeert de
door hem aangehaalde zaken,
(onder andere de verpleger Dik
Van Leeuwerden, Hamers en
Hagemann die volgens hem
onschuldig veroordeeld zijn) zeer
grondig en toont duidelijk aan
waar het fout ging. Derksen stelt
dat je, als je hoe onschuldig ook
voor een moord wordt opgepakt,
bijna vijftig procent kans loopt om
veroordeeld te worden.

Schofterig

Zoals hierboven uitgelegd, is er
voor Herziening een Novum (=
een nieuw feit) nodig. De wet stelt
strenge eisen aan zo’n novum. De
belangrijkste eis is, dat het aangedragen feit niet bij de eerdere
rechters bekend was. Volgens de
eisen van de wet moet het nieuwe
bewijsmateriaal het ernstige vermoeden wekken dat het Hof, indien
dat met dat bewijsmateriaal
bekend zou zijn geweest, tot vrijspraak zou zijn gekomen.
Maar het komt al te vaak voor dat
een door de (verdediging van de)
veroordeelde ingebrachte novum
afgewezen wordt omdat het
nieuwe feit in de ogen van de
Hoge Raad geen novum is.
Derksen noemt die trucjes ‘strategieën’, en geeft zeven voorbeelden, waaronder het negeren van
ontlastend bewijsmateriaal,
zowel door politie, OM en Hoge
Raad; en de botte afwijzing van
nova, vaak zonder opgaaf van
redenen; en slordig lezen en
bewust de waarheid verbasteren
(hetgeen neerkomt op liegen); en
het weigeren om een nieuw feit
als novum te erkennen, omdat
dat feit zogenaamd al bekend was
bij lagere rechtbanken (hetgeen
vaak aantoonbaar niet het geval
was). Derksen geeft van elke strategie voorbeelden gekoppeld aan
een geruchtmakende strafzaak.
Een andere grove misstand die
vaak tot gerechtelijke dwalingen
leidt, is de rol van de politie bij het
verhoor van verdachten, waarbij
er met totaal onwettige

methoden dermate grote druk op
verdachten wordt gezet dat zij wel
móeten bekennen. En als die verdachten dan later hun bekentenis
intrekken, worden zij niet geloofd
door de rechter. Een goed voorbeeld van deze gang van zaken
was te zien in een onlangs uitgezonden televisiedocumentaire
over de ‘Arnhemse Villamoord’,
waarbij duidelijk is geworden dat
de processen-verbaal van de
recherche flagrante vervalsingen
zijn. En dat door het bedrog van
de politie het Hof ‘negen mannen
ten onrechte had veroordeeld voor
vijf tot vijftien jaar gevangenisstraf’. (Zitten die boeven trouwens
al achter tralies? Ik bedoel hier
niet de verdachten, maar de
rechercheurs die met schofterig
te noemen praktijken bekentenissen afdwongen, met het gevolg
dat onschuldigen jarenlang de
bak in draaiden, waar er een uit
pure ellende zelfmoord pleegde,
en de levens van andere onschuldigen onherstelbaar verwoest
werden).

voor de verdachte belastende verklaring af te leggen. En ook hier
geldt dat als die getuigen hun verklaringen in willen trekken, zij
niet geloofd worden. En ze
worden dan zelfs bedreigd met
een vervolging voor meineed. Een
voorbeeld uit de zaak-Van
Leeuwerden, waarbij een getuige
terug wil komen op haar eerder
afgelegde belastende verklaringen: ‘Je krijgt een papier voor je
waarop staat dat je medeplichtig
bent aan moord … en je wordt
angstig. En ze zeggen dat je daar
twaalf jaar voor gaat krijgen. … En
je denkt, laat maar, ik zet dat later
wel recht’. En ten overstaan van
een notaris verklaart zij: ‘De
omstandigheden waaronder ik die
verklaringen heb afgelegd heb ik
reeds aangegeven: ze hebben

Bij deze onfrisse gang
van zaken is mijns
inziens de politie de
grootste schuldige,
immers: het OM en
de rechters gaan uit
van de integriteit
van de politie

Meineed

Als er dan een veroordeling volgt,
is die puur juridisch gezien eigenlijk onrechtmatig. Immers, de
rechter mag alleen tot een veroordeling komen op basis van wettig
en overtuigend bewijsmateriaal.
En van wettig bewijsmateriaal is
natuurlijk geen sprake, als er
bekentenissen afgedwongen
worden. Alleen daarom raad ik
iedereen die van een ernstig misdrijf beschuldigd wordt aan, om
zich bij elk politieverhoor te
beroepen op zijn zwijgrecht
totdat zijn advocaat aanwezig is.
En als het om ernstige verdenkingen gaat, raad ik elke verdachte
aan om een in strafrecht gespecialiseerde advocaat te nemen. En
die kunnen wel degelijk het verschil uitmaken tussen veroordeling of vrijspraak, en, bij veroordeling, hoge of lage straf.
En de documentaire over de
Arnhemse Villamoord zou eigenlijk verplicht materiaal moeten
zijn bij de opleiding van rechters.
Maar niet alleen verdachten
worden onder ontoelaatbare druk
gezet, want dat gebeurt ook bij
getuigen die geprest worden een

dingen in je mond gelegd, ze hebben
je gemanipuleerd door te dreigen
over de kinderen’. En in de
Arnhemse villamoordzaak
dreigen de verhorende rechercheurs een verdachte ‘dat hij zich
op vijftien jaar gevangenis kan
voorbereiden, tenzij hij zelf met een
duidelijk tegenbod komt’. En dat
tegenbod bestaat er dan uit dat
hij een valse verklaring over
andere verdachten aflegt. En dit is
maar een van de vele voorbeelden
van de manieren waarop verhorende rechercheurs er in slagen
om belastende getuigenverklaringen af te persen.
En in de Baybasinzaak stelt
Derksen: ‘Het valt op dat er in deze
zaak, naast eindeloos gemanipuleer, uitbundig is gelogen en op
kernpunten vals is verklaard. Het
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aantal (toegewezen) herzieningen
in moordzaken sinds 1980 is: zes.
Vijf daarvan zijn valsebekenteniszaken: Schiedammer Parkmoord,
Puttense moordzaak, de zaak-Ina
Post, de Hilversumse showbizzmoord, en nu de Pettense
campingmoord’.

Klein bier

In alle fasen van het strafproces,
zowel bij de politie, het OM, en de
rechters, is er vaak sprake van
‘tunnelvisie’, dat wil zeggen dat
belastend bewijsmateriaal serieus
wordt genomen, en vaak ook nog
wordt opgeblazen en gemanipuleerd, terwijl ontlastend bewijsmateriaal genegeerd wordt.
Barbertje moet immers hangen!
Bij deze onfrisse gang van zaken
is mijns inziens de politie de
grootste schuldige, immers: het
OM en de rechters gaan uit van de
integriteit van de politie. Nou, als
je kennisneemt van de vele
gerechtelijke dwalingen die er in
ons land hebben plaatsgevonden,
en de rol van de politie daarbij,
dan kom je wel tot een andere
mening over die zogenaamde
integriteit.
En omdat het bij deze justitiële
blunders niet om klein bier gaat,
immers: onschuldige mensen
gaan vaak voor vele jaren en zelfs
soms levenslang de gevangenis
in, wordt het hoog tijd dat er
grondig een integriteitsbezem
door Justitie gaat. Waarbij het
boek van Ton Derksen een eerste
aanzet zou kunnen zijn.
Ik hoop dat er binnen niet al te
lange tijd een boek zal verschijnen (een klus voor een afstuderend student Straf(proces)recht of
een onderzoekcollectief van kritische journalisten, of in het kader
van een promotieonderzoek?) dat
alle bewezen en waarschijnlijke
gerechtelijke dwalingen van de
afgelopen decennia beschrijft in
een voor leken begrijpelijke taal.
En dat zo’n boek dan ook tot de
verplichte studiestof gaat
behoren op alle opleidingen voor
politie, justitie en rechterlijke
macht.

Herzieningsraad

Ik ben het helemaal eens met de
conclusie van Ton Derksen ‘dat het
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niet langer verantwoord is om de
herzieningsaanvragen in moordzaken door de Hoge Raad te laten
beoordelen. Moordzaken- en wellicht alle andere zaken waarin een
gevangenisstraf is uitgesproken –
moeten naar een onafhankelijke en
empirisch gekwalificeerde
Herzieningsraad. Die raad moet de
beoordeling van herzieningsaanvragen overnemen. Het is vervolgens een Hof dat bij een erkenning
van een herziening de zaak
opnieuw beoordeelt.’
Dus: Nederland, als ‘rechtsstaat’
heeft behoefte aan een
‘Herzieningsraad’, waarbij de
waarheidsvraag voorop moet
komen te staan. En die geheel
onafhankelijk van Justitie en
Hoge Raad, oude definitief afgesloten strafzaken waarover later
nieuwe twijfels ontstaan over de
juiste procesgang, weer helemaal
opnieuw grondig kan
onderzoeken.
In een aantal landen bestaan al
dergelijke Herzieningsraden, dus
raden die onafhankelijk van de
rechterlijke macht en de regering
herzieningsaanvragen beoordelen, onder andere EngelandWales-Noord-Ierland, Schotland,
Canada, Noorwegen. Deze
Criminal Cases Review
Commissions (CCRC) zijn vaak het
antwoord op het gruwelijk falen
van de instantie die tot taak had
ernstige gerechtelijke dwalingen
recht te zetten.
Bij al deze CCRC’s is hun werkterrein niet tot moordzaken beperkt.
Iedereen die ten onrechte tot een
gevangenisstraf is veroordeeld,
hoe kort ook, kan voor dat
onrecht bij deze instanties
aankloppen.
Volgens Derksen komt de ACAS
(adviescommissie afgesloten
strafzaken) niet in aanmerking
als een herzieningsraad, omdat
die ACAS in het verleden zijn oren
te veel naar de Hoge Raad heeft
laten hangen. En in die gevallen
dat de ACAS wel een grote onafhankelijkheid betoont, zoals in de
Arnhemse villamoord, wordt dat
door de Hoge Raad onmiddellijk
afgestraft.
(Erik van der Maal schrijft namens
Stichting JURAN, lid van Bonjo)
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Verharde en onpersoonlijke sfeer in de bajes

Rechtspositie van Nederlandse gedetineerden
laat zorgelijker beeld zien
Tjitske Perdeck
Amsterdam - Wanneer het gesprek over Nederlandse gevangenissen
gaat, hoor je mensen maar al te vaak roepen dat gedetineerden
hier niet moeten klagen. Ook de vergelijking tussen Nederlandse
gevangenissen en hotels wordt nog geregeld gemaakt. Ik ben
benieuwd aan welk hotel dan gerefereerd wordt, want dan blijf
ik die uit de weg op mijn volgende vakantie. In werkelijkheid
gaat het steeds minder goed met de interne rechtspositie van de
Nederlandse gedetineerde. Door bezuinigingen, wetswijzigingen
en een mede daardoor overspannen systeem drijven wet en
werkelijkheid steeds verder uit elkaar.

O

p papier behouden gedetineerden in
Nederland een
groot deel van
hun rechten.
Het kennen en
het uitoefenen van die rechten is
echter een stuk lastiger doordat
gedetineerden hiervoor afhankelijk zijn van de gevangenis. Deze
afhankelijkheid vergroot de kwetsbaarheid van hun rechtspositie.
Een situatie waarin dit duidelijk
wordt is bijvoorbeeld bij het doen
van aangifte. Iedereen heeft te
allen tijde het recht om aangifte te
doen, ook gedetineerden. De gelegenheid om aangifte te doen moet
voor hen worden gefaciliteerd
door de gevangenis. Als de penitentiair inrichtingswerkers daar geen
tijd voor hebben, of geen zin in
hebben, is het vaak einde verhaal.
De meeste gedetineerden hebben
geen juridische achtergrond, en ze
kunnen hun rechten ook niet
zomaar even Googelen. In veel
gevallen weten ze dus niet eens
waar ze recht op hebben, wat ze
nog meer aan de gratie van het
systeem overlevert.

aangifte te bieden? Jawel. Tegen
beslissingen namens of door de
directeur kan in beklag worden
gaan bij de Commissie van
Toezicht. Als de uitspraak van de
klachtrechter uitvalt in het gelijk
van de gedetineerde moet de
directeur indien mogelijk de
beslissing terugdraaien, en anders

Zo is de afgelopen
jaren veel bezuinigd
op scholing van
gevangenispersoneel

Met minder en
slechter opgeleid
personeel stijgt het
aantal klachten,
terwijl ondertussen
steeds minder tijd is
voor het behandelen
van die klachten

correct handelen van de gevangenis stimuleren discutabel. De
kosten van de compensaties zullen
namelijk veel lager liggen dan de
kosten van de (tijds)investering in
veranderingen in de gevangenis
om dergelijke fouten te voorkomen. Hierdoor lijkt de focus soms
meer te liggen op het ontmoedigen en bemoeilijken van beklagzaken, in plaats van het verbeteren
van het penitentiair systeem.

Beslissingen van bovenaf

ontvangt de gedetineerde compensatie, meestal in de vorm van
een geldbedrag. Om een beeld te
geven van deze compensatie: dit
gaat niet om duizenden euro’s
zoals in het strafrecht, maar
meestal om enkele euro’s. Je kunt
je afvragen in hoeverre deze
Enkele euro’s
bedragen in verhouding staan tot
Stel dat de gedetineerde wel weet
vergaande beslissingen zoals een
of denkt te weten dat de gevangenis onrechtmatig heeft gehandeld, opsluiting in de isoleer, of het ontzeggen van bezoek van familie uit
kan hij dan niets doen tegen de
beslissing van de directeur om bij- het buitenland. Daarnaast is de
voorbeeld geen mogelijkheid voor mate waarin dit soort bedragen

Het lijkt nu wellicht alsof gevangenissen the big bad wolves zijn, in
realiteit zijn er vele schakels die
ieder hun eigen rol vervullen in de
vormgeving van detentie.
Wanneer er in een van die schakels
iets veranderd, heeft dat effect op
het hele systeem. Gevangenissen
worden bijvoorbeeld al jaren
geraakt door bezuinigingen en
wetswijzigingen vanuit politiek
Den Haag. Zo is de afgelopen jaren
veel bezuinigd op scholing van
gevangenispersoneel. Hierdoor
ontstaat een hogere werkdruk en
meer spanning op de werkvloer.
Met minder en slechter opgeleid

De talloze reacties tonen aan dat

personeel stijgt het aantal klachten, terwijl ondertussen steeds
minder tijd is voor het behandelen
van die klachten. Daarnaast zijn er
recentelijk wetswijzigingen doorgevoerd die de situatie niet ten
goede komen. Penitentiair inrichtingsmedewerkers krijgen bijvoorbeeld steeds meer administratieve
taken waardoor ze minder tijd
tussen de gedetineerden door
brengen, wat leidt tot een verharde
en onpersoonlijke sfeer. Ook dit
zal leiden tot extra klachten, en
minder informele afhandelingen.
Het lijkt alsof het systeem zijn
eigen voet voor zichzelf dwars aan
het zetten is.

Helaas begint ook
het klachtrecht zelf
te rammelen doordat
het aantal klachten
niet meer kan
worden bijgehouden

waarin klachten worden behandeld steeds langer, wat sterk
afdoet aan de effectiviteit van de
uiteindelijke uitspraken. Het
klachtrecht is als het ware een verstopte afvoer waar het water nog
maar langzaam doorheen druppelt. Juist dát systeem dat in het
leven is geroepen om de rechten
van gedetineerden te beschermen,
kan die functie steeds slechter uitvoeren. Hoe groter het aantal
klachten, hoe groter de problemen
met de verwerking daarvan, hoe
groter de ontevredenheid bij gedetineerden, waardoor het aantal
klachten alleen maar verder zal
toenemen en de afvoer verder verstopt raakt. Hoe volwaardig de
rechtspositie van Nederlandse
gedetineerden er dus op papier
ook uit ziet, de praktijk laat een
genuanceerder, zorgelijker beeld
zien. Aan hen die dus stellig
beweren dat Nederlandse gevangenissen maar hotels zijn wil ik nog
eens vragen na te denken of dat
oordeel is gebaseerd op wet, of op
werkelijkheid.
(Tjitske Perdeck is medewerker van
het Juridisch Spreekuur
Gedetineerden in Amsterdam)

Verstopte afvoer

Afijn, ondanks dit alles bestaat er
dus wel degelijk een onafhankelijk
systeem dat de rechtspositie van
de gedetineerde poogt te beschermen. Helaas begint ook het klachtrecht zelf te rammelen doordat het
aantal klachten niet meer kan
worden bijgehouden. Door de
explosieve stijging van het aantal
klachten worden de termijnen

Tjitske Perdeck

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.
Ook goed voor onze adverteerders!

• ONDERTOEZICHTSTELLING
• UITHUISPLAATSING

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

073 8200 953

www.advocatenkantoorvangorkum.nl
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Educatie gedetineerden in het buitenland is prioriteit gevangenisdirecteuren

‘Een studie volgen in een
buitenlandse gevangenis
brengt veel goeds ...’
Frans Lemmers
Swalmen (Limburg) - Ongeveer 1.800 Nederlanders zitten in een
buitenlandse gevangenis, overal ter wereld, blijkt uit cijfers van
Amnesty International. Zij zitten in een vreemd land, hebben
te maken met een voor hen vreemde cultuur, vreemde taal,
vreemde regels. Communicatie met medegevangenen, met
bewaarders en ander personeel vaak nauwelijks mogelijk.
Familie en vrienden zitten ver weg en kunnen maar beperkt
op bezoek komen.
Gedetineerden, ook buitenlandse, hebben recht op
onderwijs dat zoveel mogelijk gelijk is als dat in de
vrije samenleving. Bij hen passend onderwijs ook:
passend bij hun achtergrond, ambities, et cetera. Dat

Overal lopen ratten en
zitten kakkerlakken

recht is vastgelegd door de Raad van Europa in de
Europese Gevangenisregels (herzien in 2020) en in
‘Education in Prison’. Gevangenisdirecteuren
moeten, zo is vastgelegd in ‘Foreign Prisoners’, initiatieven nemen om ervoor te zorgen dat buitenlandse
gedetineerden ook bij hun passend onderwijs
krijgen en zij – vanwege taalproblemen – dus niet
slechter af dreigen te zijn dan binnenlandse
gevangenen.
Ervaring leert dat educatie voor gedetineerden in
het buitenland geen prioriteit heeft bij gevangenisdirecteuren en er dus geen passend onderwijs (in
hun eigen taal) aangeboden wordt.

Tijd vliegt voorbij

Foto’s Bureau Buitenland Reclassering Nederland)

Om dat gemis voor Nederlandse gedetineerden in
buitenlandse gevangenissen te bestrijden verzorgt
de Stichting ‘Educatie achter buitenlandse tralies’
(Eabt) Nederlandstalig afstandsonderwijs.
Schriftelijk onderwijs dus. Eabt werkt hiervoor nauw
samen met Bureau Buitenland van Reclassering
Nederland.
‘Ik heb al genoeg aan mijn hoofd.’ Dat geluid komt
ongetwijfeld bekend voor. Maar, zo blijkt, in het
Nederlands een cursus volgen voor wie in het buitenland vast zit, heeft een positieve uitwerking.
Marciano en Peter zitten sinds twee maanden in een
gevangenis in Thailand. Ze verwachten daar nog wel
een paar jaar te moeten blijven. De omstandigheden
zijn er zeer slecht. Bedreigingen van medegedetineerden, corruptie, afpersing, geweld. Heel smerig
ook. Overal lopen ratten en zitten kakkerlakken.

MAAK JE CARTOONS?
SCHRIJF JE VERHALEN?

Stuur ze naar Bonjo!

Hygiëne en sanitaire voorzieningen zijn er
dramatisch.
Hierover geïnformeerd door de Nederlandse ambassade en een vrijwilliger kozen ze ervoor om een
cursus bij Eabt aan te vragen. Marciano koos voor de
cursus ‘Public Relations’ en Peter voor ‘Horeca
Ondernemers Vaardigheden’.
Peter schrijft dat hij merkt door de Nederlandstalige
cursus het gevoel te hebben met thuis in contact te
blijven, afleiding te hebben, maar ook met iets
zinnigs bezig te zijn in plaats van alleen maar ‘te
zitten’, te wachten. Peter: ‘De muren van de cel
komen niet meer op me af, de tijd vliegt voorbij
wanneer ik met de studie bezig ben. Nooit geweten
dat studeren leuk kan zijn.’

Helemaal gratis

Marciano zegt: ‘Het leuke aan de cursus Public
Relations is dat je leert om je ervaringen, gedachten
en gevoelens kort en krachtig op papier te zetten. Ik
doe dat met mijn ervaringen hier in de bajes. Zo
maak ik een foldertje, een bericht dat op social media
terecht kan komen. Maar ik schrijf ook teksten voor

Marciano: ‘Het leidt met af van
de shit hier, maar zo ben ik ook
nuttig bezig voor later als ik
weer terug ben in Nederland.’

een podcast. Het leidt met af van de shit hier, maar
zo ben ik ook nuttig bezig voor later als ik weer vrij
en terug ben in Nederland. Dankzij die opleiding
focus ik mij op de toekomst en heb ik een minder
groot gat op mijn curriculum vitae.’
Het volgen van een cursus is goed voor nu in detentie, maar ook voor straks als de straf erop zit.
Stichting ‘Educatie achter buitenlandse tralies’ is
een vrijwilligersorganisatie. Het volgen van een
cursus is voor Nederlanders in een buitenlands
gevangenis helemaal gratis. Zelfs het huiswerk kan
gratis worden verstuurd, want postzegels zijn niet
nodig. De cursus kan worden afgemaakt voor wie
terug is in Nederland (vrij of in een Nederlandse PI,
maakt niet uit). Ook de kosten van een eventueel
examen worden betaald.
(Benieuwd? Schrijf dan naar Eabt, Postbus 9005,
6070AA Swalmen-Nederland of via info@eabt.nl)
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Nederlandse ‘robotrechters’ laten vermoedelijk nog enkele decennia op zich wachten

Strafrechtketen ontkomt niet aan technologie
en kunstmatige intelligentie
Bregje Veltman
Binnen no time weten wat er wereldwijd speelt, snel het weerbericht
inclusief buien op de minuut kunnen inzien en grenzeloos beeldbellen:
voorbeelden van alledaagse zaken die voorheen ondenkbaar leken,
maar nu niet meer weg te denken zijn. Zo vond menig Nederlander een
mobiele telefoon in de jaren ’90 bizar en overbodig, maar beschikt
het gros nu over een smartphone. Technologische ontwikkelingen
gaan razendsnel en lijken bijna geen enkel aspect van het leven
buiten schot te laten. Zo ontkomt ook de strafrechtsketen niet aan de
inzet van de nodige technologische hulpmiddelen.

behandelen. Aan de opsporing,
aanpak en veroordeling van misdadigers komt veel data te pas die
middels KI sneller verwerkt kan
worden. Bovendien kunnen
hiermee nauwkeurige inschattingen worden gemaakt en zouden
bijvoorbeeld voorspelde terreurdaden voorkomen kunnen
worden. Momenteel wordt KI
onder andere toegepast op online
omdat niet iedereen gebaat is bij
De digitale wereld zorgt in veel
gevallen voor eenvoud en efficiën- eenzelfde aanpak. Anderzijds kan platformen voor de detectie van
en het reageren op illegaal of
tie en maakt alternatieve werkwij- worden gerefereerd naar het
ongepast gedrag. In het kader van
adagium ‘gelijke monniken,
zen mogelijk indien de situatie
persoonsidentificatie en -verificagelijke kappen’. Gelijke gevallen
daarom vraagt. Neem bijvoortie kunnen biometrische kenmerbeeld de huidige coronapandemie dienen gelijk te worden berecht.
ken gebruikt worden.
Het belang van gelijkheid binnen
en de uitwijkmogelijkheid naar
Biometrische kenmerken zijn
telehoren. Telehoren is een toepas- de Nederlandse strafwetgeving is
fysieke, fysiologische of gedragssing van videoconferentie binnen terug te zien in de volgende vergerelateerde kenmerken die uniek
trouwde juridische beginselen:
het strafrecht die al meer dan 35
rechtseenheid, rechtsgelijkheid en zijn voor elk individu waardoor zij
jaar bestaat, maar door de panderechtszekerheid. Een algoritme als aan de hand hiervan geïdentifimie (noodgedwongen) een
enorme opmars heeft gemaakt. De rechtsprekend orgaan kan hieraan ceerd kunnen worden.
Voorbeelden hiervan zijn vingerafmogelijkheid tot telehoren is sinds tegemoetkomen indien het algodrukken, gezichtskenmerken,
ritme juist geprogrammeerd is
maart 2020 namelijk sterk uitgetypritmes en stemgeluid. Vanuit
met relevante data en indien de
breid om gedurende de coronade politie, de overheid en het
resultaten op de juiste wijze geïnmaatregelen voldoende rechtszitbedrijfsleven worden middels
tingen uit te kunnen voeren. Dit is terpreteerd worden. Hierbij rijst
slechts één van de vele technologi- echter de vraag in hoeverre ruimte
sche toepassingen binnen de straf- is voor de persoon achter de dader
en de omstandigheden waaronder
rechtketen en dit zal zich hoogsthet delict is begaan. Daarnaast
waarschijnlijk nog verder
geeft het gros van de rechters de
uitbreiden.
voorkeur aan een traditionele
zaaksbehandeling waarin zij de
‘Gelijke monniken, gelijke kapverdachte recht in de ogen aan
pen’
kunnen kijken.
Het is wellicht lastig voor te
stellen, maar niet ondenkbaar:
een rechtszaak waarin een compu- Moderne computertechnologieën
ter op basis van een algoritme
Zelfstandige probleemoplossing
beslist
over
de
straftoemeting
van
van apparaten en machines wordt
neerden, Alkmaar
de
persoon
die
terechtstaat.
Hier
ook wel kunstmatige intelligentie
cht (K&S), Soest
valt van alles over te zeggen, maar of artificial intelligence (KI of AI)
rden, Leeuwarden
hoofdzakelijk is dit een discussie
genoemd. Achter KI gaan vele
over maatwerk en gelijkheid. Een
moderne computertechnologieën
algoritme leidt in gelijke gevallen schuil, waaronder machine leartot eenzelfde uitkomst, maar een
ning, deep learning en knowledgePaulich Seton Sijmons
rechter zonder een dergelijk tech- based systems. Met behulp van
Advocaten
nologisch hulpmiddel kan in verdeze technologieën kunnen appaTelefoon 033 456 22 47
gelijkbare gevallen een andere
raten leren
om zelfstandig
beslisPostbus
2551
straf toemeten. Het is wenselijk
singen
te
nemen.
In
de
strafrecht3800 GC Amersfoort
Veroordeeld worden door een robot
dat bij de veroordeling van misda- keten kan KI van meerwaarde zijn
rechter? Dat gaat nog wel even duren
digers maatwerk wordt geleverd
om processen efficiënter te

19



RS

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

bewakingscamera’s (waaronder
ook bodycams en drones) biometrische persoonsgegevens verzameld van individuen die zich in
openbare ruimten bevinden.
Begin 2021 raakte de Nederlandse
politie in opspraak vanwege het
raadplegen van de gezichtendatabase CATCH waarvan niet bekend
was of de afgebeelde individuen
(nog) terecht in de database
stonden.
De groeiende afhankelijkheid van
KI kent verschillende nadelen. De
resultaten die hieruit voortkomen
zijn namelijk volledig afhankelijk
van het ontwerp en de gegevens
die gebruikt worden. Hierbinnen
kan al dan niet opzettelijk sprake
zijn van een disbalans. Zo kunnen
bepaalde belangrijke persoonsaspecten niet in het algoritme
geprogrammeerd zijn, of juist wel
waardoor vooroordelen in stand
worden gehouden. Critici zijn
bang dat de groeiende rol van
technologie in het menselijk leven
ertoe leidt dat de menselijke capaciteit voor en de bereidheid tot
werken steeds verder zullen
afnemen. Daarnaast lijkt KI heel
feitelijk en nauwkeurig, terwijl
complexe sociale situaties niet
altijd in cijfers te vatten zijn. In dit
kader wordt gesproken over
‘mathwashing’ waarbij macht en
vooringenomenheid schuilgaan
achter de schijn van neutraal
geachte wiskunde. Algoritmische
bias verwijst naar algoritmes die
systematisch onjuiste en vooringenomen beslissingen nemen. Als KI
niet goed wordt uitgevoerd kan
dit tot beslissingen leiden die bijvoorbeeld beïnvloed zijn door persoonsgegevens die feitelijk geen
rol mogen spelen. Het is van essentieel belang dat de programmeurs
achter de KI-toepassing en
degenen die de uitkomsten interpreteren kritisch te werk gaan. Zij
dienen zich bewust te zijn van de
gebruikte data en van wat de

resultaten daadwerkelijk betekenen in de praktijk.

‘Robotrechters’

Hoewel Nederlandse ‘robotrechters’ vermoedelijk nog enkele
decennia op zich laten wachten,
hebben Chinese wetenschappers
recent een robot ontwikkeld
waarmee misdadigers door
middel van KI vervolgd kunnen
worden. De machine in kwestie is
getraind met ruim 17 duizend
strafzaken uit Shanghai. De
machine kan nu de acht meest
voorkomende misdaden herkennen en hier een straf aan toekennen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
diefstal, creditcardfraude en
gokken. Na invoer van het verdachtenprofiel en de zaak in de
computer baseert de robot op
basis van duizend kenmerken een
aanklacht. Op deze manier
worden aanklagers ontlast waardoor zij zich op complexere zaken
kunnen focussen. De nauwkeurigheid van deze ‘robotrechter’ is
volgens de onderzoekers ruim
97%, maar stuit op bezorgdheid. Zo
zou de autonomie van de menselijke aanklager kunnen worden
aangetast. Daarnaast is het discutabel wie verantwoordelijk wordt
gesteld indien de computer een
fout maakt. Chinese wetenschappers streven ernaar dat de robot
ook minder voorkomende misdaden kan herkennen en dat meerdere aanklachten tegen één verdachte kunnen worden ingediend.
De technologie ontwikkelt zich
voortdurend en speelt een steeds
grotere rol in het menselijk leven.
Deze ontwikkelingen dringen
diep door in allerlei levensaspecten en een leven zonder enige
technologie lijkt inmiddels
ondenkbaar. Het is belangrijk dat
gebruikers te allen tijde kritisch
blijven op de technologie en eventuele gevolgtrekkingen in geval
van bijvoorbeeld KI-toepassingen.
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Hebben gedetineerden iets te zeggen over hun situatie in de PI’s?

Gedeco’s als ‘gesprekspartner’
In de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) staat het volgende: ‘De directeur draagt zorg voor
een regelmatig overleg met gedetineerden over zaken die rechtstreeks de detentie raken.’ In
de praktijk van de penitentiaire inrichtingen zijn er op de afdelingen de gedetineerdencommissies (Gedeco’s). Hoe actief de Gedeco’s zijn en hoe vaak ze overleggen is verschillend.
Doordat de Bonjo regelmatig contact heeft met gedetineerden weten we dat de praktijk vol
tegenstellingen is, het hangt sterk van de betreffende directeur af. Gedeco’s dienen soms een
beklag in - zoals over de prijzen van de winkels – en van sommige erg actieve Gedeco-leden
weten we dat ze werden overgeplaatst. Bonjo doet een poging uit te zoeken hoe Gedeco’s te
werk gaan.

Oproep
Reageer alstublieft met positieve en/of
kritische verhalen over de Gedeco’s.
In de volgende editie van deBonjo
komen we er dan op terug.

Ronald Bos
Amsterdam - Het kortste artikel in de Pbw is nummer 74 over het overleg met de gedetineerden, zoals
hierboven te lezen is. Er staat verder niets over, het is aan de directeur van de instelling om de regels op
te stellen. Voor gedetineerden is het de enige mogelijkheid met de directie de dagelijkse gang van zaken
te bespreken en te vertellen wat hen dwars zit tijdens hun detentie. Het is de verantwoordelijkheid van
de directies dat overleg te organiseren, er zijn geen wettelijke regels voor hoe vaak en op welke manier.

V

olgens Jelika
Thomas, communicatiemedewerker van de Dienst
Justitiële
Inrichtingen (DJI)
voor de regio
West is er in alle PI’s een Gedeco. Zij
weet dat via de directies, maar zij is
niet in direct contact met gedetineerden. Bonjo is in contact met
een paar actieve Gedeco-leden. In
een telefoongesprek met een van
hen horen we dat er in hun PI vier

met de directie duurt een uur tot
anderhalf uur.

Allerlei problemen

De gedetineerden vertellen ook
over de zogenaamde Stichting
Landelijke Gedetineerden
Commissie (LGC) aan wie zij vergeefs om ondersteuning hadden
gevraagd bij hun beklag over winkelprijzen. Ze hebben via LGC
advocate Plukaard gesproken en
haar een brief gestuurd, maar
nooit antwoord gekregen. Via de

Advocaat M. Taheri, bestuursvoorzitter van de Stichting Landelijke Gedetineerden
Commissie (LGC), en is volgens de website ‘wellicht wel de meest eigenzinnige doch
scherpzinnige procesjurist in het land’.
Gedeco’s zijn, een per afdeling. Er
zijn voor de Gedeco’s lokale huisregels opgesteld. De Gedeco’s hebben
een per afdeling gekozen voorzitter, sommige hebben ook een
secretaris. Ze overleggen een keer
per maand met de directie en een
keer per maand onderling over de
belangrijkste te bespreken onderwerpen, zoals lopende zaken als
het op tijd worden ‘uitgesloten’, de
feestdagen, en bijvoorbeeld een
kookproject. Maar ook lastiger en
terugkerende onderwerpen als de
prijzen in de winkel. Het overleg

website komen we in contact met
advocaat M. Taheri, die bestuursvoorzitter is. Taheri heeft ook de
leiding van Taheri International
Law Firm in Capelle aan den IJssel,
waar ook Plukaard werkt, en is
volgens de website ‘wellicht wel de
meest eigenzinnige doch scherpzinnige procesjurist in het
land’. Het duurt lang voor we
Taheri te pakken krijgen, op
e-mails komt geen antwoord en de
telefoniste zegt dat hij in bespreking is of afwezig. Uiteindelijk lukt
het en in een telefoongesprek

vertelt Taheri dat hij als belangrijkste taak van LGC ziet ‘het voorzien van juridische informatie en
bijstand aan gedetineerden en
familieleden.’ In de stichting zijn
geen (ex)gedetineerden actief, het
zijn vooral advocaten die dit
volgens Taheri vrijwillig doen. Hij
zegt dat LGC regelmatig wordt
benaderd door gedetineerden met
allerlei problemen, zoals overplaatsing, verlof, bezoekregelingen. Bij sommige problemen
kunnen zij juridische hulpverle-

dan ook niet bij het overleg aanwezig is;
* Gedeco-leden worden niet voldoende gefaciliteerd, dat wil
zeggen dat ze geen gebruik
kunnen maken van een computer
en papier om te printen;
* er is voor Gedeco-leden geen
beschikbare tijd om hun werk te
doen, behalve tijdens luchten of
bezoek;
* al te lastige / kritische Gedecoleden worden eruit gezet of
overgeplaatst.
De Gedeco-leden zeggen dat zij
graag overleg met andere Gedeco’s
willen om gemeenschappelijke
onderwerpen beter te kunnen
aanpakken, maar dat is niet zo
eenvoudig. Fysieke bezoeken
sowieso, eventueel zou dat met
brieven en (beeld)bellen kunnen,
als de directeur dat toestaat. Maar
die zitten niet te wachten op ‘een
vakbond die landelijk gedoe kan
geven’, zoals een van hen zegt.

besproken worden, zijn het
bezoek, de coronamaatregelen en
het assortiment, de prijzen en de
kwaliteit van de winkelproducten.

Een urgent onderwerp
was de slechte kwaliteit
en het vervangen
van de matrassen

Een urgent onderwerp was de
slechte kwaliteit en het vervangen
van de matrassen. Die vervanging
is nu aangevraagd en hoelang dat
Functioneren
gaat duren hangt af van hoeveel
tijd de procedure bij DJI in beslag
Gedeco’s hangt sterk
neemt. Zowel de Gedeco-voorzitter
af van directeur
als de directeur zijn tevreden over
Gedeco’s zijn heel kritisch
het overleg met de Gedeco’s in
Over de situatie in Justitieel
Zaanstad. Directeur Josta heeft
Complex Zaanstad praat ik telefoervaring met verschillende PI’s en
nisch met directeur Josta en de
Gedeco’s en zegt dat het ‘afhangt
algemeen voorzitter van de
van de benadering van alle betrokGedeco’s en een juridisch medekenen of de sfeer van het overleg
werker. Omdat de Zaanse PI zo
groot is, zijn er vijf cluster Gedeco’s positief is. Deze Gedeco’s zijn heel
voor twintig afdelingen die maan- kritisch en zetten mij aan het
delijks met de directie overleggen. werk.’ Zij heeft in het verleden ook
Er is hier een Gedeco-reglement in vervelende situaties meegemaakt.
Al is een directeur van goede wil,
concept, waarin ook de verkiezindan nog loopt zij/hij tegen de
gen zijn geregeld. De voorzitter
beperkingen van het systeem bij
nen, zoals bij de ‘lijst van toegevan de Gedeco’s zegt erover: ‘Voor
DJI op. Als de Gedeco’s en hun
stane voorwerpen’. Die verschillen de verkiezing van voorzitters en
voorzitter daar geen oog voor
nogal eens per inrichting. Bij
secretarissen zijn er formulieren,
hebben, kan het overleg weinig
andere, zoals de hogere winkelprij- die anoniem worden ingediend.
zinvol worden.
zen, valt er volgens hem juridisch
De kandidaten laten weten hoe ze
Een bijzondere verrassing is wat
weinig aan te doen.
de belangen van gedetineerden
Gedeco-voorzitter vertelt over hun
willen behartigen.’ De Gedecocontact met Gedeco’s in drie
voorzitters en -secretarissen
Landelijk gedoe
andere PI’s. Zij wisselen informatie
kunnen tijd reserveren waarin ze
Bij de Stichting Landelijke
uit per brief over bezoekregelinhun Gedeco-werk doen, buiten
Gedetineerden Commissie wordt
gen en winkelassortiment en ‘zo
hun andere activiteiten om, zoals
een aantal problemen van de
weten we wat er bij de andere PI’s
Gedeco’s gesignaleerd, die wij ook luchten, werk en bezoek. Ze
mogelijk is. Daar kunnen we ons
kunnen ook computers en prinvan anderen hebben gehoord:
voordeel mee doen.’
ters gebruiken. De onderwerpen
* Gedeco’s worden niet serieus
die de laatste tijd het meest
genomen door de directie, die
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Mooie
sportevenementen
in aantocht
Paul Grijpma
Amsterdam - Het jaar 2022 wordt weer een geweldige sportjaar. Hoogtepunten zijn natuurlijk te vinden in het voetbalspeelschema met als hoogtepunt de finale in de Russische stad
St.-Peterburg op 28 mei.
We kunnen ons ook weer verheugen over de Giro d’Italia, een zware wielertour door
het prachtige land. In Tour de France zal het er weer ruig aan toe gaan gezien de
uitstippelde route. Zware ritten te beginnen bij de aankomst op La Super Planche Des
Belles Filles en verder in de Franse Alpen. Het wordt ook zweten in de Pyreneeën en
uiteindelijk uitblazen op 24 juli op de Champs-Elysées in Parijs.
Sportjaar 2022 kent ook een paar evenementen die nogal schuren, de Winterspelen
in China en het voetbal in Qatar. In beiden landen worden mensenrechten geschonden. Maar door corrupte sportbestuurders van het Internationaal Olympisch Comité
(IOC) en de internationale voetbalfederatie FIFA kwamen beiden landen als organisatoren uit de bus.
Het lijkt erop dat in de toekomst dat soort landen geen grote evenementen meer
mogen houden.

Driemaal Azië op-een-rij
Peking - Na PyeongChang 2018 en Tokio 2020, zal Peking in 2022 de derde
Aziatische stad op-een-rij zijn waar de Olympische Spelen worden gehouden. Dit
is een unieke trilogie. In de historie is voor deze trilogie aan al viermaal de
Olympische Spelen in een Aziatische stad gehouden. Hieronder een overzicht van
alle Aziatische steden die de Olympische Spelen hebben gehuisvest of nog mogen
ontvangen:
*

1964 Tokio (JPN) - Zomerspelen

*

1988 Seoel (KOR) - Zomerspelen

*

1998 Nagano (JPN) - Winterspelen

*

2008 Peking (CHN) - Zomerspelen

*

2018 PyeongChang (KOR) - Winterspelen

*

2020 Tokio (JPN) - Zomerspelen

*

2022 Peking (CHN) - Winterspelen

Van 4 tot en met 20 februari 2022 vinden in het Chinese Beijing de Olympische Winterspelen
plaats. Vanwege het tijdsverschil met Peking (7 uur) zullen de langebaanwedstrijden
voor Nederlandse kijkers grotendeels in de ochtenduren worden verreden.

Programma langebaanschaatsen Winterspelen Beijing 2022
Zaterdag 5 februari

9.30 – 11.05 uur

3000 meter vrouwen

Zondag 6 februari

9.30 – 11.25 uur

5000 meter mannen

Maandag 7 februari

9.30 – 11.00 uur

1500 meter vrouwen

Alpineskiën

6-19 februari
13-20 februari

Dinsdag 8 februari

11.30 – 13.00 uur

1500 meter mannen

Bobsleeën

Donderdag 10 februari

13.00 – 14.30 uur

5000 meter vrouwen

Biatlon

5-19 februari

Langlaufen

5-20 februari

Vrijdag 11 februari

9.00 – 11.05 uur

10000 meter mannen

Curling

2-20 februari

Freestyle skiën

3-19 februari

Zaterdag 12 februari

9.00 – 10.45 uur

kwartfinale team pursuit vrouwen & 500 meter mannen

Kunstschaatsen

4-20 februari

IJshockey

11-20 februari

Zondag 13 februari

14.00 – 15.50 uur

kwartfinale team pursuit mannen & 500 meter vrouwen

Dinsdag 15 februari

7.30 – 10.15 uur

halve finales en finales team pursuit vrouwen en mannen

Noordse Combinatie

9-17 februari

Donderdag 17 februari

9.30 – 10.55 uur

1000 meter vrouwen

Snowboarden

5-15 februari

Schansspringen

Vrijdag 18 februari

9.30 – 10.50 uur

1000 meter mannen

Zaterdag 19 februari

8.00 – 10.35 uur

halve finales en finales massastart mannen en vrouwen

Rodelen

Skeleton

5-10 februari

5-14 februari
10-12 februari

Schaatsen

5-19 februari

Shorttrack

5-16 februari

SPORT
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Sportkalender

januari tot en met juni 2022
Soort sport

Wat en waar

1-3

Voetbal

KNVB-beker, halve finales

3-6

Schaatsen

WK allround en sprint, Hamar (Noo)

4-13

Paralympische Spelen Beijing (Chi)

MAART

Wielrennen

Strade Bianche, (Ita)

8-9

Voetbal

Champions League, laatste 16, returns

10

Voetbal

Europa en Conference League, laatste 16

10-13

Paardensport

Indoor Brabant, Den Bosch

12-13

Schaatsen

World Cup Finale, Heerenveen

15-16

Voetbal

Champions League, laatste 16, returns

17

Voetbal

Europa en Conference League, laatste 16, returns

18-20

Shorttrack

WK, Montreal (Canada)

18-20

Atletiek

EK indoor, Belgrado (Servië)

19

Wielrennen

Milaan-San Remo, (Ita)

20

Formule 1

GP van Bahrein

21-27

Kunstrijden

WK, Montpellier (Fra)

23-29

Voetbal

Oefeninterlands, Nederlands elftal

27

Wielrennen

Gent-Wevelgem

27

Formule 1

GP van Saoedi- Arabië

5

APRIL

Soort sport

Wat en waar

3

Wielrennen

Ronde van Vlaanderen, (Bel)

5-6

Voetbal

Champions League, kwartfinales

7

Voetbal

Europa en Conference League, kwartfinales

8

Voetbal Vrouwen WK kwalificatie, Nederland - Cyprus

10

Formule 1

GP van Australië

10

Wielrennen

Amstel Gold Race

10

Atletiek

Marathon Rotterdam

12

Voetbal Vrouwen WK kwalificatie, Nederland - Belarus
Voetbal

Champions League, kwartfinales, returns

13

Wielrennen

Brabantse Pijl

14

Voetbal

Europa en Conference League, kwart- finales, returns

16

Basketbal

Begin NBA play-offs

17

Voetbal

KNVB-beker, finale, Rotterdam

17

Wielrennen

Parijs-Roubaix

20

Wielrennen

Waalse Pijl

24

Wielrennen

Luik - Bastenaken - Luik

24

Formule 1

GP van Italië

26-27

Voetbal

Champions League, halve finales

28

Voetbal

Europa League, halve finales

Judo

EK, Bulgarije

12-13

29-1/5
MEI

Soort sport

3-4

Voetbal

Champions League, halve finales, returns

5

Voetbal

Europa en Conference League, halve finales, returns

Wielrennen

Giro d’Italia

8

Formule 1

GP van Amerika

13

Atletiek

Diamond League Doha (Qat)

Zwemmen

WK langebaan, Fukuoka (Jap)

6-29

Wat en waar

januari

Soort sport

Wat en waar

7-9

Schaatsen

EK afstanden, Heerenveen

10-16

Kunstrijden EK,

Tallinn (Est

13-30

Handbal EK (m),

Hongarije/ Slowakije

18

Voetbal

Europa Leaguefinale, Sevilla (Spa)

14-30

Schaken

Tata Steel schaak- toernooi, IJmuiden

21

Atletiek

Diamond League, Londen (VK)

14

Voetbal

Herstart eredivisie

22

Formule 1

GP van Spanje

17-30

Tennis

Australian Open

22-5/6

Tennis

Roland Garros

18-20

Voetbal

KNVB-beker, achtste finales

25

Voetbal

Conference Leaguefinale, Tirana (Alb)

22-23

Schaatsen

NK allround en sprint, Heerenveen

26-29

Golf

KLM Open

29-30

Veldrijden

WK Fayetteville, (VS)

27-5/6

Zeilen

Dutch Water Week, Almere

februari Soort sport

13-29

Wat en waar

2-6

Hockey

4-20

Olympische Spelen Beijing (China)

5-13

Tennis

ABN Amro WTT, Rotterdam

8-10

Voetbal

KNVB-beker, kwartfinales

12-13

Atletiek

NK indoor meerkamp, Apeldoorn

American Football

15-16

WK zaal, Luik (Bel)

Atletiek

Diamond League Eugene (VS)

Voetbal

Finale Champions League, St.-Petersburg (Rus)

29

Formule 1

GP van Monaco

Soort sport

Wat en waar

3

Voetbal

Nations League, groepsfase: België - Nederland

5

Atletiek

Diamond League Rabat (Mar)

6

Voetbal

Nations League, groepsfase: Wales - Neder- land 6 Atletiek FBK Games, Hengelo

Superbowl, Inglewood (VS)

9

Atletiek

Diamond League Rome (Ita)

Voetbal

Champions League, laatste 16, met o.a. Benfica - Ajax

10

Voetbal

Nations League, groepsfase: Nederland - Polen

17

Voetbal

Europa en Conference League, play-offs

12

Formule 1

GP van Azerbeidzjan

22-23

Voetbal

Champions League, laatste 16

13

Voetbal

Nations League, groepsfase: Nederland - Wales

24

Voetbal

Europa en Conference League. play-offs, returns

16

Atletiek

Diamond League Oslo (Noo)

26-27

Atletiek

NK indoor, Apeldoorn

18

Atletiek

Diamond League Parijs (Fra)

26

Wielrennen

Omloop, het Nieuwsblad (Bel)

19

27

Wielrennen

Kuurne-Brussel, Kuurne (Bel)

13

JUNI

2
28

Formule 1

GP van Canada

22-26

Wielrennen

NK

23-26

Paardensport

CHIO Rotterdam

24-26

Atletiek

NK, Apeldoorn

24-26

Motorsport

TT Assen

27-10/7

Tennis

Wimbledon

30

Atletiek

Diamond League Stockholm (Zwe)

22

februari 2022

Slachtoffers van 13, 15 en bijna 16

Politie zet strip in om
coldcase op te lossen
Van onze redactie
Schiedam - Zijn slachtoffers waren pas 13, 15 en bijna 16 jaar. Drie meisjes
van wie het leven totaal overhoop werd gegooid toen ze in 2010
thuiskwamen uit school en hun fiets in de kelderbox wilden zetten. Een
onbekende man benaderde de meisjes met een smoes. Twee van hen werden
onder bedreiging van een mes seksueel misbruikt. Een derde kon
ontsnappen. Met een nieuwe aanpak, waaronder het ‘verstrippen’ van het
verhaal hoopt het Coldcase team van de politie-eenheid Rotterdam de
identiteit van de dader alsnog te achterhalen.
Een paar weken geleden werd een hologram van de dader aan publiek
getoond. Dit gebeurde via een holobox waarin de dader driedimensionaal
op ware grootte, zelfs bewegend te zien was. De holobox werd neergezet
in winkelcentra in Schiedam en Vlaardingen en getoond bij de
opsporingsprogramma’s Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht. Meer
dan 200 tips volgde. Daar zitten zeker bruikbare tips tussen waar het
Coldcase team van de politie-eenheid Rotterdam verder mee aan de slag
is.
Het Coldcase team zet alles op alles om tien jaar na dato deze zaak alsnog
op te lossen. Daarom is onlangs een nieuwe stap gezet in de zoektocht
naar de gouden tip. Politie, OM en de uitgever Seb van der Kaaden
publiceren een strip waarin het verhaal van de zaak wordt verteld. ‘Het
verhaal letterlijk in beeld brengen kan helpen om de zaak opnieuw en
misschien ook wel bij een ander publiek onder de aandacht te brengen.
Een beeld zegt meer dan woorden en blijft beter hangen,’ zegt de
politiepersdienst.

23

februari 2022

Voorlopig géén zicht op inhoudelijke behandeling, voorlopige hechtenis geschorst.

Verschrikkelijk drugsongeluk
met alleen maar verliezers

Arthur van der Biezen
‘s-Hertogenbosch - Wat een gezellig avondje zou moeten worden eindigde uiteindelijk in een
nachtmerrie. Samen met drie goede vrienden had cliënt afgesproken om ’s avonds tijdens de lockdown
bij hem thuis een drankje te doen en samen wat te blowen, gamen en film te kijken. Om de avond nog
gezelliger te maken, kwam men op het idee wat ‘zegeltjes LSD’ te kopen, omdat zij daar samen al
eerder een leuke avond mee hadden gehad. Cliënt regelde de drugs en de drank en de avond kon
beginnen.
at LSD niet
ongevaarlijk is
weten veel
oudere hippies
die in de jaren
60 en 70 met
drugs experimenteerden toen deze bij
de vrijdenkers onder ons enorm
populair was. De hedendaagse
jeugd is met deze effecten niet of
nauwelijks bekend, waardoor LSD
onder jongeren weer steeds populairder aan het worden is met alle
(soms negatieve) gevolgen van
dien. Als je je wat meer verdiept in
de effecten van LSD kom je op
internet al gauw een krantenartikel tegen uit 2014 waarin een dergelijk voorval beschreven wordt:
‘Een 24-jarige Utrechter is zaterdagnacht op de Uithof om het leven
gekomen, nadat hij onder invloed
van drugs vanaf de achtste verdieping van een flat door een raam
naar beneden sprong.’ (AD februari
2014)
Een student die kennelijk onder
invloed van LSD een paniek- angst

aanval kreeg en vervolgens niet
meer wist wat hij deed met fatale
gevolgen. En zo kan je meer
berichten op internet vinden.
Angst en paniek en achtervolgingswaan kunnen negatieve
effecten zijn met uiteindelijk
fatale gevolgen voor de gebruiker
zelf.

Cliënt regelde
de drugs en de
drank en de avond
kon beginnen

Een jaar voorlopige hechtenis

In de zaak van mijn cliënt
gebeurde er op de bewuste avond
echter iets geheel anders. Na

onderzoek werd geconstateerd
dat er bij cliënt een tot op heden
vrijwel onbekend effect optrad
waarover tot op heden nog maar
weinig bekend was.
Geconcludeerd werd dat er bij
cliënt sprake was van een omslag
van angst naar agressie, een effect
dat als buitengewoon zeldzaam
getypeerd moet worden. Een buitengewoon zeldzaam effect dat
voor cliënt niet (goed) was te
voorzien. Op de bewuste avond
raakte cliënt, als gevolg van de
LSD inname, in een psychose
waardoor hij ieder zicht op de realiteit verloor. Als gevolg van deze,
door de LSD opgewekte psychose,
dacht hij dat hij door demonen
werd aangevallen. Overmand
door angst werd hij richting de
vreemde wezens agressief met
fatale gevolgen van dien. Op verdenking van doodslag werd cliënt
vervolgens in voorlopige hechtenis genomen. Zoals dat gaat in
grote strafzaken volgde pro forma
na pro forma en werd het technisch- forensisch dossier pas na

Overmand door angst
werd hij richting
de vreemde wezens
agressief met fatale
gevolgen van dien

Arthur van der Biezen

half jaar aan de verdediging verstrekt. Vervolgens zijn er door de
verdediging diverse onderzoekwensen ingediend waarna de
zaak naar de rechter-commissaris
werd verwezen voor de uitvoering
van de verzoeken. Nu na bijna een
jaar in voorlopige hechtenis te
hebben doorgebracht, besliste de
rechtbank onlangs dat nu er voorlopig géén zicht is op een inhoudelijke behandeling de voorlopige
hechtenis, onder voorwaarden,
diende te worden geschorst.
Voorlopig mag cliënt dus zijn
proces in vrijheid afwachten.
Wordt vervolgd…
(Arthur van der Biezen is
strafrechtadvocaat.)

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. Ken het recht
2. Ken het dossier
3. Verplaats je in je cliënt
4. Verplaats je in de rechter
5. Kies de juiste woorden
Wij behandelen alle soorten
strafzaken en voeren de
verdediging bij alle rechtbanken
en hoven in het land. Op
betalende basis, maar ook pro
deo.
Daarnaast staan wij u graag
terzijde in procedures bij:
•
•
•
•

De beklagcommissie
De selectiefunctionaris
De RSJ
De rechter in kort geding

Voor meer informatie:
Mr. D.M. Penn
088-2503200/06-29179198
www.pennadvocaten.nl
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WODC brengt recidive tijdens forensische zorg in kaart

Snellere plaatsing in forensische zorg na
rechterlijke uitspraak voorkomt recidivedelicten
Van de redactie
Den Haag - Tijdens 37 procent van de forensische zorgtrajecten
pleegt de veroordeelde opnieuw een delict, waarvan vijf procent
van de recidive een ernstig delict is met een strafbedreiging van
minimaal acht jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum

F

orensische zorg is
geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg onder een
strafrechtelijke titel.
Het meest bekende type is de tbsbehandeling. Daarnaast zijn er
intramurale behandelingen in
minder beveiligde instellingen,
ambulante behandelingen door
forensische poliklinieken, forensische zorg tijdens detentie en forensisch beschermd wonen. In het
onderzoek is ook gekeken naar verschillen tussen deze typen forensi-

Forensische zorg
is geestelijke
gezondheidszorg,
verslavingszorg
en verstandelijk
gehandicaptenzorg
onder een
strafrechtelijke titel

sche zorg. In de periode 2013-2017
hebben 44.578 personen op enig
moment forensische zorg ontvangen en eindigden 29.666 forensische zorgtrajecten. In bijna de
helft van deze trajecten volgden
meerdere zorgtypen elkaar op.
In de vijf jaren van 2013 tot en met
2017 waren er in totaal 30.344

veroordelingen voor een recidivedelict tijdens een FZ-traject. Bij zes
procent hiervan ging het om ernstige delicten met een strafdreiging van acht jaar vrijheidsstraf of
meer. Vermogensdelicten zonder
geweld komen het meest voor (46
procent) gevolgd door geweldsdelicten (zeventien procent waarvan
0,5 procent levensdelicten).
Vermogensdelicten met geweld
(drie procent) en zedendelicten
(één procent; waarvan aanranding
of verkrachting 0,2 procent)
komen duidelijk minder voor.

Risicomanagement versterken

In bijna de helft van de gevallen
vindt de recidive plaats wanneer
de strafrechtelijke titel van kracht
is maar de forensische zorg nog
niet is begonnen of al is beëindigd
(47 procent). Dit wijst erop dat recidivedelicten voorkomen zouden
kunnen worden door snellere
plaatsing in forensische zorg na de
rechterlijke uitspraak. Ook tijdens
ambulante zorg is de recidive
hoog (39 procent). Met name in de
eerste drie maanden van de ambulante zorg is het recidiverisico
hoog. Een veel kleiner deel van de
recidivedelicten wordt gepleegd
tijdens intramurale zorg (drie
procent) forensische verblijfszorg
(zes procent) en periodes in detentie (vijf procent). In hetzelfde
aantal zorgdagen worden tijdens
ambulante behandeling bijna drie
keer zoveel delicten gepleegd als
tijdens intramurale behandeling
en dubbel zo veel ernstige delicten. De verhoudingsgewijs hoge
recidivecijfers voor ambulante
forensische zorg suggereren dat
voor een deel van de patiënten in

FPC de Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum in Almere (Foto Paul Grijpma)

dit zorgtype een zwaarder zorgtype beter geschikt was geweest.
Daarnaast bevelen de onderzoekers aan om te zoeken naar mogelijkheden om het

risicomanagement met name in
de beginfase van ambulante forensische zorg te versterken. Het recidiverisico hangt niet alleen samen
met het type forensische zorg

De kans op recidive tijdens forensische
zorgtrajecten is hoger bij mannen, naarmate
patiënten jonger zijn en naarmate zij
al meer eerdere strafzaken hadden

maar ook met kenmerken van de
persoon. De kans op recidive
tijdens forensische zorgtrajecten
is hoger bij mannen, naarmate
patiënten jonger zijn en naarmate
zij al meer eerdere strafzaken
hadden. Zedendelinquenten
hebben een lagere recidivekans
dan andere typen daders.
(*WODC is een kennisinstituut voor
het ministerie van justitie en doet
onafhankelijk onderzoek of laat dit
doen door erkende instituten en universiteiten, ter ondersteuning van
beleid en uitvoering.)

Adverteren in deBonjo
brengt u in de bajes
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Een nieuw begin kan nooit ontstaan zonder hoop

Hoe realistisch is hoop?
Jet Hiemstra
Groningen - ‘Let me tell you something my friend. Hope is a dangerous
thing. Hope can drive a man insane.’ Aldus Red, één van de hoofdfiguren
uit het welbekende werk van Stephen King en de bijbehorende verfilming
‘The Shawshank Redemption’. Red zit al tijden in de gevangenis en al zijn
verzoeken om voorwaardelijk vrij te komen, worden afgewezen. Maar net
als het merendeel van de gevangenen verzet hij zich er niet meer tegen.
‘These walls are funny. First you hate them, then you get used to them.’ In
plaats van keer op keer hoop te koesteren en vervolgens teleurstelling te
ervaren, besluit Red dat het een betere keuze is om zich aan de situatie
over te geven.
En dan is er Andy Dufresne, de man
die wordt gekenmerkt door precies
datgene wat zijn medegevangenen
allang hebben opgegeven: hoop. De
man die het voor elkaar krijgt om op
een zonnige middag twee biertjes te
regelen voor elk van zijn vrienden. De
man die een plaat van Mozart vindt en
besluit om deze via de intercom voor
iedereen te spelen - That’s the beauty of
music. They can’t get that from you.’ De
man die voor een grootse uitbreiding
van de gevangenisbibliotheek zorgt
en een medegevangene helpt om zijn
diploma te halen. Kort gezegd: de man
die blijft hopen. De instelling van
Andy Dufresne is indrukwekkend,
maar toch lijkt het voor gevangenen
veel verstandiger om de positie van
Red in te nemen. Lijkt het voor levenslanggestraften in Nederland niet veel
realistischer om zich bij de situatie
neer te leggen? Hoe realistisch is hoop
eigenlijk?

verandering in beweging zetten. Zoals
Hannah Arendt en Ernst Bloch dit ook
deden. Vanuit de puinhoop van de
Tweede Wereldoorlog en zelfs vanuit
ballingschap, omdat ze beide voor de
nazi’s moesten vluchten, schreven
Arendt en Bloch juist over het hoopvolle aspect van ons zijn als mens.
Want juist in de minst hoopvolle situaties is hoop uiterst belangrijk. Het
feit dat elk mens kan nadenken over

‘Wees realistisch.
Denk het onmogelijke’

utopisch vergezicht is veel meer dan
een (te) optimistisch toekomstbeeld.
In plaats daarvan moeten we de term
opvatten als een soort instrument om
onze huidige situatie kritisch te
bestuderen. Want alleen al deze stap
is van het grootste belang als we ons
vervolgens tegen onze situatie willen
afzetten en de nog niet bestaande plek
willen bereiken. ‘Utopie in deze zin
van het woord is dus wat een mens
nodig heeft om de benodigde afstand
te nemen tot zijn of haar situatie,’
aldus Hermsen. Het is een kritisch
instrument dat onze verbeeldingskracht vereist, onze creativiteit.
Daarom spelen deze soort eigenschappen een centrale rol in de filosofie van
Arendt en Bloch. Hun focus ligt niet
op het bereiken van een bepaald toekomstbeeld, maar dat wat eraan voorafgaat: het vermogen om kritisch te
zijn en in het verlengde hiervan het
vermogen om een nieuw begin te
vormen, zelfs of juist als het tij tegenzit. Dat zou de kern van onze menselijkheid maken.

Want juist in de minst
hoopvolle situaties is
hoop uiterst belangrijk

Tijd is hoop

In een aflevering van ‘Kwartslag’, een
televisieprogramma van Human,
praat filosofe Joke Hermsen over
hoop. Dit doet ze aan de hand van het
nalatenschap van Hannah Arendt en
Ernst Bloch. ‘Tijd is hoop,’ aldus Ernst
Bloch. Maar wat bedoelde hij
hiermee? Hermsen legt het als volgt
uit. Wij mensen zijn in de tijd verzonken wezens. Met andere woorden: wij
zijn bewust van tijd. We kunnen
nadenken over vroeger, net zoals we
kunnen nadenken over de toekomst.
Bovendien kunnen we deze tegenover
elkaar zetten en met elkaar vergelijken. Besluiten wat we willen zien veranderen. Dagdromen over de toekomst, als het ware. Volgens Bloch
wordt hierbij een allergrootst beroep
gedaan op onze creativiteit. Want we
weten niet wat de toekomst gaat
brengen en juist omdat we dat nog
niet weten, kan alles gebeuren.
Daarom kunnen en moeten we goed
nadenken over hoe we willen dat de
toekomst eruitziet. Volgens Hermsen
is dit de kern van Blochs denken: dat
we ideeën voor de toekomst nodig
hebben om in beweging te komen.
Zodat we onze oude situatie kunnen
beëindigen en de nieuwe laten
beginnen.
Deze nieuwe situatie begint natuurlijk niet vanzelf. Wij kunnen de

tijd, zorgt ervoor dat velen van ons
nadenken over het einde van deze tijd:
de dood. Maar zoals Hermsen zegt:
‘Arendt en Bloch gaan niet naar het
einde, maar naar het begin.’ Hoe erg het
allemaal ook tegenzit, de mens is
altijd weer in staat om een nieuw
begin te maken. En dit begint met aan
een nieuw begin denken. Oftewel:
hoop.

Utopisch vergezicht

Wie spreekt over ideeën en wensen
voor de toekomst of over de mogelijkheid tot een nieuw begin, zal al snel in
verband worden gebracht met het
hebben van een utopisch denkbeeld.
Joke Hermsen verwijst in het televisieprogramma dan ook meermaals naar
ons ‘utopisch vergezicht’. Maar zowel
Hannah Arendt als Ernst Bloch
hebben met utopie nooit datgene
bedoeld wat we meestal onder een
utopie verstaan, namelijk een plan
voor een ideale wereld die in realiteit
nooit kan worden bereikt. In de filosofie van Arendt en Bloch is utopie
precies wat het woord zegt, namelijk
utopie. Volgens Hermsen wil dit
zeggen: utopos. Een nog niet
bestaande plek, maar wellicht wel een
betere plek dan de bestaande. Een

essentieel voor ons zijn als mens. Zo
lijkt juist het verlies van hoop niet realistisch en wellicht zelfs gevaarlijk.
‘Niet zijn tot het einde, maar zijn tot
het begin,’ aldus Joke Hermsen. Een
nieuw begin. Zoals Andy Dufresne
zegt: ‘Remember, hope is a good thing,
maybe the best of things, and no good
thing ever dies.’

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

Denk het onmogelijke

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

Hoe realistisch is hoop? Volgens
Hannah Arendt en Ernst Bloch is het
één van de meest realistische dingen
die we kunnen doen. Een nieuw begin
kan nooit ontstaan zonder hoop,
zonder dat utopische vergezicht, die
kritische blik. In de woorden van
Bloch: ‘Wees realistisch. Denk het onmogelijke.’ In ‘The Shawshank
Redemption’ zien we dit terug bij
Andy Dufresne, die tegen ieders verwachting van wat mogelijk of juist
onmogelijk is, hoop blijft houden.
Hoop, en de bijbehorende verbeeldingskracht en creativiteit, is

berusting

hoop
tijd
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Elke wisselwerking tussen verdachte, rechter, openbaar ministerie en advocaten valt weg

Digitale zittingen bemoeilijken de communicatie
Jaap Brandligt
Den Haag - Het is een plan van de demissionaire minister voor
rechtsbescherming Sander Dekker. We gaan in den vervolge de
rechtszaken met verdachten die een hoog veiligheidsrisico in zich
hebben digitaal doen. Er is geen echte rechtszaal meer. Iedereen
die met die zaak te maken heeft, zit ergens digitaal te wezen. De
advocaat, het openbaar ministerie, de rechters. Waarschijnlijk ook
de achterblijvers. In combinatie met het opzetten van rechtszalen in
Zeeland en bijvoorbeeld in Vught.

D

at haalt het
gejakker met
gedetineerden
die zwaar
bewaakt van
Vught naar
Amsterdam
worden vervoerd, weg. Daar is iets
voor te zeggen. Maar ook wat
tegen. Het is dan nog zeer de vraag
of een verdachte duidelijk kan
maken dat hij het niet gedaan
heeft, bijvoorbeeld. Een rechter
kan de verdachte niet meer recht
in de ogen kijken. Elke wisselwerking tussen verdachte, rechter,
openbaar ministerie en advocaten
valt weg. Marijke Malsch, hoogleraar aan de Open Universiteit,
geeft er onlangs in de Volkskrant
bitter commentaar op. Ze wijst er

terecht op dat een wezenlijk
onderdeel van ons rechtssysteem,
de openbare controle ervan
doordat er een publieke tribune is

Er is geen echte
rechtszaal meer

en er bijvoorbeeld journalisten,
wegvalt. Dat is wellicht inherent
aan de coronatijd, maar moet niet

het patroon worden. Malsch sluit
niet uit dat de minister ernaar
gaat neigen om veel meer zaken
op die manier af te handelen. Het
is sneller, efficiënter en ook nog
goedkoper. Voor kleinere zaken is
er geen sprake meer van het door
Nederland heen en weer racen met
verdachten, waarbij het busje
langs diverse gevangenissen rijdt
om uiteindelijk bij een rechtbank
of hof te eindigen. Niet plezierig
als je er als verdachte lang in zit,
maar ook niet fijn als je digitaal
wordt veroordeeld. Malsch wijst er
terecht op dat digitale zittingen de
communicatie bemoeilijken.

onterecht wordt opgelegd en dat
heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de Verklaring Omtrent
Gedrag, niet onbelangrijk bij de

Dat haalt het
gejakker met
gedetineerden die
zwaar bewaakt
van Vught naar
Amsterdam worden
vervoerd, weg

Hoogleraar Marijke Malsch heeft
bitter commentaar

Kwestieus

Ze wijst in haar commentaar ook
nog op een verschijnsel dat we
eerder hebben aangemerkt als
kwestieus. Het openbaar ministerie en de politie handelen steeds
meer zaken af door zogeheten
strafbeschikkingen. Er is geen
publiek bij, er is geen pers bij. In
beslotenheid volgt een veroordeling. We weten dat een belangrijk
deel van deze beschikkingen

verdere maatschappelijke loopbaan van iemand. In coronatijd
kun je misschien nog leven met
deze manier van afhandelen,
hoewel: waarom eigenlijk, maar
het moet geen vaste gewoonte
worden. Dat vreet aan de essentie
van de rechtsspraak die publiek
kan worden gecontroleerd.

Malsch wijst erop dat er vooruit
gelopen wordt op de beslissing
ook na corona digitale zaken te
doen en dat het aantal afdoeningen door openbaar ministerie en
politie zal toenemen. Wel zo goedkoop en zeer nadelig voor de kwaliteit van de rechtspraak.

Nederlander smokkelde gestolen
‘luxe’ auto’s naar Dubai
WASSENAAR

Van onze redactie

STRAFRECHTADVOCATUUR

Osnabrück (D)/Dubai - In het Duitse
Osnabrück is een groep verdachten opgepakt die dure en gestolen luxeauto’s naar
Dubai verscheepte. Hoofdverdachte is een
66-jarige Nederlander. De auto’s werden
in de Rotterdamse haven verscheept. In
Groningen was er een loods waar tijdelijk
auto’s werden geparkeerd, zo meldt de
politie in Osnabrück.
De politie in de deelstaat
Nedersaksen heeft sinds 2018
onderzoek gedaan naar de groep,
in samenwerking met de
Nederlandse politie en Europol.
Het onderzoek was een uitvloeisel
van onderzoek naar een reeks
diefstallen van luxe auto’s in de
regio. De politie stelt dat de bende
verantwoordelijk is voor in ieder
geval 32 diefstallen in verschillende Duitse deelstaten. De totale
waarde van de voertuigen wordt
geschat op 2,5 miljoen euro.
Onder de voertuigen waren een
Mercedes AMG GT R special
edition (waarde ongeveer 230.000
euro), BMW X5 M50d (100.000
euro), een Porsche Carrera 4 GTS
(130.000 euro), en een Mercedes S
560 E (110.000 euro).

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

De politie vindt
dat de 66-jarige
Nederlander een
coördinerende functie
had in het geheel.

Dieven jatten het liefst een Porsche, maar ook BMW’s en Mercesdessen.

Omgekat

Er zijn elf auto’s in beslag
genomen. Behalve de garage in
Groningen beschikte de groep
over nog meer opslaglocaties. In
de garages kregen de auto’s een
behandeling waarna ze geschikt
waren voor de verkoop. De uitvoer
ging op basis van vervalste documenten. De identificatienummers
op de voertuigen werden
omgekat. Er zijn ook auto’s verkocht op beurzen in Duitsland en
aan een verhuurbedrijf in

Frankrijk. De politie vindt dat de
66-jarige Nederlander een coördinerende functie had in het geheel.
Ook een man die in Litouwen is
gearresteerd was belangrijk in de
organisatie, aldus de politie. De
Nederlander is opgepakt in het
Groningse Ter Apelkanaal. Bij die
aanhouding kwam de politie bij
toeval een illegale sigarettenfabriek tegen, waar 1,5 miljoen sigaretten werden gevonden.
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Helft van bajestijd ben je aan het wachten

Heerlijk
mopperen

denk dan: was ik maar een paard, dan trapte ik mijn stal
wel open!

Celnummer

Heleen Jonkman
Zwolle - Ik ben een echte mopperkont geworden, merk ik. Aan echt
alles mankeert wel iets. Niet alleen vandaag hoor. Al weken, wat zeg
ik, maanden. Neem nou bijvoorbeeld: cel of kamer. Blijkbaar is het
wenselijk in een bajes mensen (want dat zijn gedetineerden) een kamer
te geven, want dat klinkt het minder hard en bereid je vast voor op de
toekomst in een kliniek of whatever. Alles en iedereen om mij heen
heeft kennelijk een kamer, want zoals met heel veel dingen ben ik een
van de weinigen die op cel zit of iets van cel haalt. Met uitzondering
van de badkamer die hebben we allemaal en is een kamer … in je cel.

W

at de definitie van beide woorden volgens
de Dikke van Dale is, geen flauw idee,
maar interesseert me ook niet. Je verblijft
in de bajes, kunt niet van binnen je deur
open maken, dus hou op met die onno-

dige betutteling.
Ander puntje. Wanneer je je keurig naar behoren, normaal,
fatsoenlijk, zoals het hoort, gedraagt, word je door het personeel keihard vergeten! Het ergste is dat de PIW’ers dit
niet expres doen. Ze zijn gewoon ontzettend druk met
gajes, aandachtshoeren, schreeuwbekken, halvegaren,
randdebielen en medicatierondes. Behoor je niet tot een
van dezen, jammer joh. Ik werk hele dagen, beetje geld verdienen onder de mensen zijn, lekker bezig zijn etcetera.
Afgelopen week word ik zo’n vijf keer vergeten uit te
sluiten. Ik vat het niet persoonlijk op, toch blijft het
dubieus. Ik heb een groen kaartje naast mijn deur met
‘werkt hele dagen’. Dit hing er niet gister. Het is ook niet zo
dat een bepaald iemand mij steeds vergeet. Allemaal vergeten ze me. Eentje zegt dan wanneer ze erachter komt dat ze
me vergeten is ‘hm, het beste paard van stal vergeten’. Ik

Ze zijn gewoon ontzettend druk
met gajes, aandachtshoeren,
schreeuwbekken, halvegaren,
randdebielen en medicatierondes

Een ander dingetje is het tempo … dat is er niet. Maar
nergens zit tempo in. De helft van je bajestijd ben je aan het
wachten. Wachten op menselijke dingen, wat dan ook. Ik
hoor je denken, wat zeur je nou, je zit hier misschien nog
wel een paar jaar. Daarom juist! Efficiënt werken en uitvoeren, I love it. Nou, dat heeft geen zin. Helemaal niet ook.
Voor elke scheet die je hier wilt laten, moet eerst een briefje
ingevuld worden. Een sprekersbriefje. Nu zag ik laatst de
nieuwe sprekersbriefjes en daar staat op celnummer.
Voorheen stond er kamernummer. Ik ben dan zo een die
...kamer... doorstreept en ...cel... opschrijft. Gewoon omdat
het kan. Ik hoop stiekem wat ik een klein beetje heb bijgedragen aan deze verandering.				
Mijn eten was ook zo’n dramapuntje. Het heeft een week of
acht tot negen geduurd voor de keukenmensen doorhadden wat voor zeer uniek en absurd dieet ik heb. Nu niet van
je stoel vallen, maar ik ben namelijk vegetariër. I know, hoe
durf ik! Het kleine beetje controle dat je hier nog hebt, is
over je eten. Dat wil ik graag zo houden. Soms krijg ik nog
wel eens een vraag of opmerking hierover. De mooiste was
van iemand die zei: ‘Ik heb de ballen uit de tomatensoep
gehaald, nu kun je het ook eten.’ Ik heb het vriendelijk afgeslagen. Onwetendheid is een keuze,
Oké, één dingetje nog. Voetbal kijken met vrouwen, die
niets van de sport weten, er geen affiniteit mee hebben,
niet doen! Continu vragen over dingen als buitenspel en
nog erger: op- en aanmerkingen niet sport gerelateerd
zoals alleen vrouwen dat kunnen. Wanneer er Europees
voetbal op is en ik de recreatieruimte voor mezelf heb, ben
ik helemaal in mijn element. Genieten van kleine momentjes en even geen gemopper.
(Heleen Jonkman zit in PI Zwolle)

Want het verschil ga ik maken
Veronica van Roon
Mijnheer de rechter,
Ik heb het geprobeerd
Ik werkte
Ik betaalde belasting
Maar het leven belastte mij teveel
Ik wist het even niet meer
Ik riep om hulp
Maar de hulp zat in lock down
Ik ben een vrije jongen,
Misschien vlieg ik soms iets te hoog, een hoogvlieger Maar na de hoogslaper tussen
drugsverslaafden In de daklozenopvang Ving niemand mij meer op en viel ik
Mineer de rechter
Ook u had haast en ik was een nummer
Toen ik voor u stond als mens
Had u geen tijd
Om met uw hart te luisteren
Tijd, meneer de rechter
Heb ik nu meer dan u
Er is niemand die om mijn aandacht vraagt Ik zou moeten socialiseren Maar er staat in
mijn cel Alleen een tv En die zegt nooit iets terug
Ik heb veel te bieden
Spreek de taal van de straat als geen ander Versta de jongens die iedereen heeft opgegeven Ben het improvisatietalent van de bak Sta elke ochtend als een zonnetje in de bajes
Met de bewakers te grappen Ik zou graag iets betekenen In deze harde wereld

Kan ik mijn tv ruilen
Voor een opleiding
Werk, of een medemens die elke dag
Tien minuten maar of langer
Een kop koffie met me drinkt?
Misschien kan ik u ook vertellen
Waarom al die jongens zwijgen
Of ‘geen commentaar’ mompelen
Terwijl ze vaak uit een cultuur komen
Waar iedereen elkaar goede morgen wenst en aankijkt
Meneer de rechter,
Wij kunnen elkaar helpen
Als u eens in de put zit
Omdat u nergens echt verschil kunt maken
Komt u gerust bij mij Ik kan u moed inspreken
Want het verschil ga ik maken
In mijn eigen leven
Op wat voor hoogslaper dan ook
Dat heb ik net besloten
Zonder hulp
Ik ga het doen
U zult nog van mij horen

(Veronica van Roon is moeder van een gedetineerde, 27 december 2021)
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Minister teruggefloten:
betaalde baan niet nodig
bij re-integratieverlof

Bijkomende straf soms
erger dan hoofdstraf

Van de redactie

F.J. Stoker

Den Haag - De minister heeft beslist een gedetineerde geen re-integratieverlof voor
extramurale arbeid toe te kennen, omdat hij niet beschikt over een betaalde baan.
Dus komt de gedetineerde niet in aanmerking voor plaatsing in de Beperkt Beveiligde
Afdeling (BBA). Betrokken gedetineerde is daartegen in beroep gegaan bij de Raad
voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Hij wil dat de beslissing
geschorst wordt.
De voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ heeft het schorsingsverzoek toegewezen. De beslissing geen extramuraal verlof toe te
kennen omdat hij geen betaalde baan heeft, is in strijd met de wet.
Volgens de gedetineerde was de beslissing in strijd met de wet, omdat
voor het toekennen van re-integratieverlof voor extramurale arbeid
een betaalde baan geen vereiste is. Naar het voorlopig oordeel van de
voorzitter van de beroepscommissie is de beslissing van de minister
inderdaad in strijd met de wet. Noch uit de Wet straffen en beschermen, noch uit de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden of de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, volgt
dat voor het toekennen van re-integratieverlof voor extramurale arbeid
– waarmee de gedetineerde in een BBA geplaatst kan worden – een
betaalde baan vereist is. Het schorsingsverzoek is daarom toegewezen,
tot de minister op het bezwaar heeft beslist.
(Bron: RSJ Nieuwbrief)

Den Haag - In enkele gevallen valt de straf
voor de verdachte hoger uit dan in het
strafvonnis is aangegeven. In fraudezaken is het strafrecht al lang niet meer het
ergste waarmee een verdachte te maken
krijgt indien hij een beschermd beroep
uitoefent. Accountants en sommige belastingadviseurs hebben te maken met toezicht op de beroepsuitoefening.
Zij vallen doorgaans onder een
tuchtrechtspraak van de eigen
beroepsgroep. Een veroordeling
in strafrechtelijke zin heeft voor
hen bijkomende gevolgen. Er kan
een schorsing worden opgelegd in
de uitoefening van het beroep of
erger een ontzetting als lid van de
organisatie worden uitgesproken,
zodat de professional niet meer in
de hoedanigheid van accountant
of belastingadviseur mag optreden. De meeste

belastingadviseurs die aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie dienen zelf melding te maken
van een ingestelde strafvervolging. Zelfs bij het opleggen van
een strafbeschikking dient de
adviseur daarvan de beroepsorganisatie in kennis te stellen. Op
eerste verzoek van bijvoorbeeld de
Nederlandse Organisatie
Belastingadviseurs (NOB) dient de
belastingadviseur het strafdossier
beschikbaar te stellen en zelfs een
eventueel hoger beroep tegen een
strafvonnis ontslaat hem niet van
zijn informatieverplichting.
De beroepsorganisatie kan direct
inzage vorderen van het betreffende dossier. Ook advocaten,
notarissen of gerechtsdeurwaarders met strafrechtelijke antecedenten kunnen interventie van de

toezichthouder verwachten.
Het is dus duidelijk dat sommige
verdachten tweemaal gestraft
kunnen worden voor het begaan
van hetzelfde feit. Voor vele adviseurs eindigt een strafrechtelijke
afdoening vaak nog met een opgelegde tuchtrechtelijke sanctie. Een
veroordeling van de tuchtrechter
kan dus betekenen dat de professional zijn of haar beroep niet
verder mag uitoefenen. Bij de
bepaling van de strafeis zou het
Openbaar Ministerie meer oog
moeten hebben voor de economische belangen van deze
verdachten.
(F.J Stoker is redacteur bij deze
krant.)

Onbegrijpelijk dat de Autoriteit Persoonsgegevens zonder al te veel voorwaarden akkoord is gegaan

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

A

lle instellingen die lid
zijn van het Verbond
van Verzekeraars, de
Nederlandse
Vereniging van
Banken, de Vereniging van
Financieringsinstellingen en de
Zorgverzekeraars Nederland
mogen beschikken over de voor de
betrokkene nadelige informatie.
Zelfs banken of andere financiële
instellingen die geen lid zijn van

deze brancheverenigingen waaronder leasemaatschappijen
kunnen onder voorwaarden ook
deelgenoot worden van deze
gegevens.

Onterecht signaleren

Er is niks tegen het signaleren van
personen of bedrijven die er stelselmatig op uit zijn om banken of
andere financiële dienstverleners
te benadelen. Maar een

Uw strafrechtadvocaat
in Groningen, Friesland en Drenthe!

Men kan veilig
aannemen dat veel
mensen het slachtoffer
zullen worden

veroordeling zonder rechterlijke
toetsing is onwenselijk. Hoewel de
betrokkene het recht heeft om uitsluitsel te verkrijgen of hij of zij is
opgenomen in het incidentenregister en er een verplichting van
de instelling bestaat om mededeling van de opname in het incidentenregister schriftelijk te doen, is
de rechtsbescherming volstrekt
onvoldoende. Daarbij is het onbegrijpelijk dat de Autoriteit
Persoonsgegevens zonder al te veel
voorwaarden akkoord is gegaan
en toestemming aan de banken
heeft gegeven.
Bij een geschil over de juistheid en
de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens kan
de gesignaleerde persoon zich in
eerste instantie wenden tot de
directie van de financiële

instelling. Mocht dat geen positief
resultaat opleveren dan moet de
betrokkene tegen de bank zelf een
procedure bij de geschillencommissie financiële dienstverlening
KIFID opstarten. De instelling signaleert een persoon in het register
en de gesignaleerde moet dus zelf
een procedure aanhangig maken
om een signalering van fraude
ongedaan te maken met alle
kosten van rechtsbijstand die dat
nodig maakt. Men kan veilig aannemen dat veel mensen het slachtoffer zullen worden van onterechte signaleren in het register
en zich daartegen niet zullen meer
verzetten.
(F.J Stoker is redacteur van deze
krant)

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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‘Ik wil er niet aan denken dat
dit de laatste keer zal zijn’
Rouven
Den Haag - Eindelijk is het dan
zover, met lood in mijn schoenen
begeef ik mij naar de luchtplaats
en weet dat dit de laatste keer
zal zijn. Ik zie hem al zitten in zijn
hokje, hij wacht op mij tot ik hem
uit zijn kooi kom halen. Nadat ik
mijn tuigje om heb gedaan loop
ik op hem af, open de kooi en
geef hem een aai over de bol.

G

edwee komt hij overeind en geeft mij een
lik over de wang.
Daarna loop ik met
hem het veld op. Met
wat lekkere worst lukt het mij om
hem naast mij te laten lopen. Hij
heeft er niet zo’n zin in en blijft na
drie passen staan. Wanneer ik blijf
staan, lijkt het of hij omvalt. Hij
gaat liggen op de grond en vertikt
het om verder te lopen. Hij rolt op

Zijn grote zwarte
kop legt hij in mijn
nek en begint mijn
oor te likken

kan krabbelen. Zijn ogen vallen
dicht van genot, de aandacht die
hij van mij krijgt, is er een die hij
nooit eerder heeft genoten. Ik durf
niemand anders aan te kijken
wanneer langzaam de tranen over
mijn wangen beginnen te rollen.
zijn rug met zijn poten omhoog
Ik wil er niet aan denken dat dit de
waarna ik hem over zijn buik begin laatste keer zal zijn. Toch is het zo!
te aaien. Het is vandaag geen
Ik geef hem alle worst en brokjes
lesdag meer maar een dag van
die ik in mijn voerzakje heb.
afscheid en het lijkt wel of hij daar Wanneer ik even stop met aaien,
net zo over denkt.
vraagt hij met zijn linker poot om
door te gaan. Ik probeer nog één
keer om een stukje te lopen met
Tranen
hem, maar verder dan het bankje
Ik begin tegen hem te praten en
komen we niet. Ik laat mij op het
hij legt zijn kop in mijn schoot
waardoor ik hem lekker in zijn nek bankje zakken en zodra ik zit, legt

hij zijn twee voorpoten op mijn
benen. Zijn grote zwarte kop legt
hij in mijn nek en begint mijn oor
te likken. Ook hij is zich er denk ik
van bewust dat dit de laatste keer
zal wezen.

geeft hij een kleine knauw als
protest, maar staat dan toch op
om vervolgens langzaam naar de
auto te lopen. Ik moet hem optillen om hem in zijn kooitje te
krijgen. Ik wil het niet, maar er zit
niets anders op. Hij stapt zijn kooi
in, draait zich om en geeft mij nog
‘Allebei terug naar onze cel’
Het is zover, de bedoeling is dat hij een lik op de neus, dit zal ons
de wagen weer in gaat. Hij weigert laatste lichamelijk contact wezen.
We zullen elkaar nooit meer zien.
en blijft demonstratief liggen en
Het doet pijn, het is bijna onverkijkt mij met zijn donkere ogen
draagzaam. Het liefst houd ik jou
vragend aan. Ik vertel hem dat er
voor altijd bij mij en zou ik je
niets anders op zit en dat hier ons
overal mee naar toe willen nemen.
samenzijn zal eindigen. De
instructrice moet erbij komen om We moeten allebei terug naar onze
hem in beweging te krijgen. Bij het cel en moeten ook allebei wachten
totdat we vrijkomen.
vastpakken van zijn halsband

‘Dag lieve jongen,
ik zal je missen’

Beste Bob, ik hoop dat ik je vertrouwen heb kunnen geven en de
liefde die jij nodig hebt om toch
een mooi leventje te mogen
krijgen. Het gaat je goed en je zult
altijd diep in mijn gedachten zijn.
Dag lieve jongen, ik zal je missen.

BENOEMINGEN

Tombola op Justitie op de Caraïbische eilanden
St-Maarten - Mr. H. Vriezen-Buist
wordt de nieuwe hoofdofficier van
Justitie op St-Maarten. De
Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van
mevrouw mr. H. Vriezen-Buist
(1976) en besloten haar voor te
dragen voor benoeming per 1
januari 2022. Zij werkt sinds 2007

voor het Openbaar Ministerie in
Nederland en heeft in deze
periode verschillende functies bij
het OM vervuld. Op dit moment is
zij Teamleider Landelijk Parket,
team Zwolle, tevens lid van het
managementteam van het
Landelijk Parket.

Mevrouw mr. T.A.M. (Tamara)
Tijhuis wordt lid van het
Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao en
St-Maarten. Tamara Tijhuis is op
dit moment raadsheer bij het Hof
Amsterdam. Zij was al eerder lid
van het Gemeenschappelijk Hof in
de periode 2012-2017. Daarvoor

was zij rechter in Haarlem
De Rijksministerraad heeft daarnaast ingestemd met de voordracht voor benoeming van de
heer drs. J.A.A. (Ton) Rooijers als
directeur Bedrijfsvoering van het
Gemeenschappelijk Hof. Als
zodanig zit hij straks in het

bestuur van het Hof. Hij is op dit
moment niet-rechterlijk lid van
het bestuur van de rechtbank
Rotterdam. Ton Rooijers wordt
benoemd voor een periode van
vijf jaar.
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Mediation in strafzaken: van conflict naar dialoog

Eind goed al goed, voor beide partijen en
niet te vergeten: de maatschappij!
Emilie Peek
Amsterdam – Er wordt aangifte gedaan, Thijs wordt op heterdaad
aangehouden en verhoord door de politie over de vermeende
mishandeling die heeft plaatsgevonden. Een langslepende ruzie
over een gebeurtenis in het verleden is uiteindelijk uitgemond in een
schermutseling, waarbij Thijs een paar rake klappen heeft gegeven
aan het slachtoffer, met letsel tot gevolg. Thijs zit hoog in zijn emotie
tijdens het politieverhoor, bekent dat hij geweld heeft gebruikt
tegen het slachtoffer en heeft spijt. Thijs wordt dezelfde dag nog
heengezonden, met een dagvaarding. Afwachten tot de dag van de
zitting, door de rechtbank schuldig worden bevonden en met een
taakstraf naar huis, zonder dat het conflict is opgelost? Dat is optie
één. Optie twee: mediation.
Mediation maakt het mogelijk dat
verdachte en slachtoffer met elkaar
de dialoog aan kunnen gaan, onder
begeleiding van gespecialiseerde
mediators. Hoe komt dit dan tot
stand? Op verschillende momenten
kan er in een lopende strafzaak
door het Openbaar Ministerie, de
rechtbank of het gerechtshof mediaton worden ingezet. Deze beslis-

Thijs zit hoog in zijn
emotie tijdens het
politieverhoor

sing kunnen zij zelfstandig nemen,
maar dit kan ook op verzoek van de
advocaat van de verdachte of het
slachtoffer. Ook is het mogelijk dat
naar aanleiding van een advies van
de onderzoeker van de Raad voor
de Kinderbescherming of de reclasseringsmedewerker er mediation
wordt ingezet. De volgende stap is
dat de zaak wordt doorverwezen

maar werkt enkel mee om uiteindelijk een lagere straf te krijgen. Dit
leidt er soms toe dat slachtoffers om
die reden niet willen meewerken.
Het gevolg?
Geen mediationtraject.

Positief effect

Indien het slachtoffer wel wil meewerken, wordt onder leiding van de
mediators de zaak en de belevenis
van beide partijen uitvoerig besproken. De verdachte heeft de kans om

naar het mediationbureau
van de rechtbank of het
gerechtshof.

Huiverig

Uitgaande van de situatie dat
er mediation wordt ingezet
op verzoek van de verdachte,
moet eerst bij het slachtoffer
worden nagegaan of hij/zij
ervoor openstaat. Pas dan
kunnen de gesprekken plaatsvinden, afhankelijk van de
zaak bij de rechtbank of het
gerechtshof. Voorafgaand aan
deze gesprekken vindt er
altijd een intakegesprek
plaats. De mediators zijn op
de hoogte van de inhoud van
de zaak, zijn onafhankelijk en
onpartijdig. Zij zijn er om het
gesprek in goede banen te
leiden en tot een vorm van
herstel te komen. Indien de
aanvraag tot het opstarten van een
mediationtraject van de verdachte
(zijn/haar advocaat) komt, wordt
daar in sommige gevallen huiverig
op gereageerd. Het wordt gezien als
calculerend gedrag; de verdachte
heeft niet de intrinsieke wens om
zijn excuses aan te bieden en
inzicht te geven in zijn handelen,

zijn excuses te maken, inzicht te
geven in zijn handelen en mogelijke
vragen van het slachtoffer beantwoorden. De gesprekken kunnen
bij het slachtoffer zorgen voor vermindering van angst, stress, oplossing van een langer lopend probleem tussen beide partijen en een
betere ver werk ing van het

eventueel opgelopen trauma. Tot
slot kan ook de opgelopen schade
aan bod komen. Het ultieme doel
is uiteindelijk herstel, emotioneel
en/of materieel herstel. Tot slot
wordt een zogenoemde vaststellingsovereenkomst getekend.
Mogelijke afspraken over schadevergoeding zijn hier ook een onderdeel van.
Indien het mediationtraject succesvol wordt afgerond speelt de vraag
welke invloed dit zal hebben op de
strafzaak voor de verdachte.
De officier van justitie en de
rechter nemen dit mee in hun
te nemen beslissing, zoals ook
volgt uit de wet. Je ziet in de
praktijk vaak dat een positief
afgerond mediationtraject
van positieve invloed is op de
strafzaak voor de verdachte
(een lagere straf of een voorwaardelijk sepot). In het geval
de verdachte om mediation
heeft gevraagd, maar het
slachtoffer niet wenst mee te
werken, zie je in de praktijk
dat het ook dan een positief
effect heeft op de zaak. De verdachte heeft zich immers
bereid getoond om excuses
aan te bieden, inzicht te geven
in zijn gedrag en vragen van
het slachtoffer te willen
beantwoorden.

Geen straf meer

De advocaat van Thijs bespreekt het
dossier met hem. Gedurende het
gesprek komen ze tot de conclusie
dat de voornaamste wens van Thijs
is dat het probleem tussen hem en
het slachtoffer wordt opgelost. De
advocaat van Thijs verzoekt de officier van justitie tijdig voorafgaand

aan de zitting om mediation. Het
mediationtraject wordt uitgezet,
het slachtoffer wenst mee te werken
en de officier van justitie besluit
hierop de dagvaarding in te

Het slachtoffer
heeft aangegeven
dat wat hem
betreft Thijs
geen straf meer
hoeft te krijgen.

trekken, in afwachting van het
verloop van het mediationtraject.
Het mediationtraject onder begeleiding van twee mediators verloopt succesvol. Het slachtoffer
heeft aangegeven dat wat hem
betreft Thijs geen straf meer hoeft
te krijgen.
Wat gebeurt er nu met de zaak van
Thijs? De officier van justitie heeft
beslist zijn zaak voorwaardelijk te
seponeren. Dit betekent dat de officier van justitie heeft besloten om
Thijs niet langer te vervolgen voor
de mishandeling, onder de voorwaarde dat hij gedurende één jaar
niet in aanraking komt met justitie.
De reden hiervan? Het conflict is
onderling al opgelost. De meerwaarde van een vervolging is er niet
meer. Eind goed al goed, voor beide
partijen en niet te vergeten: de
maatschappij!

Organisaties die lid zijn van Bonjo:
Agape4You
Akadis Careers BV
Aktiva
Alea Care
APO Nederland
Aware4youth
aXnaga
Bedrijfsadvieskantoor
Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Bezoekgroep De Geniepoort
Blijf van mijn Dier
Bond Belangenbehartiging Gedetineerden
Bureau Maatschappelijk Herstel & Reïntegratie
Bureau Nieuwe Kansen
Chito uit Ervaring
Cliëntenservicepunt De Woenselse Poort
Currentwerkt
De Harde Leerschool
De Regenboog
Deeper Justice

Detentieshop Benelux B.V.
Drugspastoraat Amsterdam
Een nieuwe start
Eigen Plan
Exter-Art
Forensica Onderzoek en Advies
Het 8ste Wonder
Informatie SteunPunt
Jurcoach
Kriminaliteit & Strafrecht
Landelijk Gedetineerden Commissie
Mainline
Mijn Reclassering
Motiva Straatadvocaten
Naves mentorschap & advies
Nedlegal
Never Lose Hope
Onterecht Gedetineerd
PI Nieuwegein
Plantje voor Morgen

Platform Kocon
Platform Relaties van Gedetineerden
PrisonLAW
Re-Boost
Regenboogkind
RESO
Samen Door - Tragel
SimoneAtWerk
Steunpunt Gevangenispastoraat
Stichting Agricola
Stichting Arrestantensteungroep
Stichting Bakboord
Stichting Blocknotes
Stichting de Zijderups
Stichting Dovo
Stichting Duizend Handen
Stichting Educatie Achter Buitenlandse Tralies
Stichting Eigen Kracht
Stichting Juradi
Stichting Juran

Stichting Moria
Stichting Paard in Nood
Stichting Profor
Stichting Re-Boost
Stichting The Young Ones
Stichting Tijdelijk Eigen Kamer
Stichting Visie R
Stichting Vrij
Stichting Vrouw en Welzijn
Straatconsulaat
Surant
Team Enkelband
TIME-WORK Arbeidsbemiddeling
Total Training Service
Ver. Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden Alkmaar
Vrijwillige Hulpverlening aan (ex-)Gedetineerden
Young In Prison
Zorgconcept
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Politie maakt graag gebruik van het feit dat mobiele telefoons meer en meer onderdeel van het leven zijn geworden

Zendmastgegevens, sterk bewijs?
Nikki Alberts
Amsterdam - De digitale ontwikkelingen van tegenwoordig maken
dat we eigenlijk niet meer zonder mobiele telefoon kunnen. In de
huidige coronapandemie is zelfs een app nodig op onze telefoon
om door middel van een QR-code te kunnen bewijzen dat we naar
een restaurant mogen of het vliegtuig in mogen stappen. De politie
maakt graag gebruik van het feit dat onze mobiele telefoons meer
en meer onderdeel van ons leven zijn geworden, onder meer door
zendmastgegevens.
Het zal niet verrassen dat bij
opsporing en forensisch onderzoek nauw in de gaten wordt
gehouden aan de hand van welke
technische en digitale middelen
informatie kan worden vergaard.
Dat geldt ook voor telefoons. Aan
de hand van zendmastgegevens
kan worden vastgesteld of een
mobiele telefoon op een bepaald
moment in een bepaalde omgeving was. In een strafzaak worden
deze gegevens geregeld als bewijs
gebruikt. Een mobiele telefoon
geeft namelijk niet alleen informatie over bijvoorbeeld telefoongesprekken, maar ook over locatie en
tijdstippen. De locatie kan ook
worden achterhaald als de telefoon niet aan het bellen is op dat
moment, maar wel aanstaat.
Het mobiele netwerk geeft dus
informatie over de locatie van de
telefoon, maar vervolgens dient de
verdachte nog wel in relatie met
de telefoon te worden gebracht.
Zendmastgegevens worden bovendien gebruikt om aan te tonen dat
medeverdachten met elkaar zijn
opgetrokken als meerdere telefoons aan de hand van zendmastgegevens bij of nabij dezelfde

Hoewel
zendmastgegevens
dus zeker als
bewijs kunnen
worden gebruikt,
zijn de gegevens
niet waterdicht

locatie aanstralen. Hoewel met
alle digitale ontwikkelingen de
nauwkeurigheid van een locatiebepaling beter is geworden, geldt
dat niet in alle gevallen voor de
aantoonbaarheid daarvan. Het
zendvermogen van een mobiele
telefoon is beperkt en per zendmast kan een beperkt aantal telefoons tegelijk bellen. Wat wordt
bijgehouden door het mobiele
netwerk is welke zendmast
gebruikt wordt door de desbetreffende telefoon. Er zijn redelijk veel
masten in Nederland, wat een
redelijke nauwkeurigheid oplevert. Aan de andere kant kan aan

Nikki Alberts

Gegevens via de zendmast niet altijd waterdicht. (Foto Stil avrotros.nl)
de hand van zendmastgegevens
niet honderd procent zeker
worden vastgesteld dat de verdachte in de buurt was van desbetreffende zendmast. Zendmasten
kunnen slecht ontvangst geven
door bijvoorbeeld gebouwen in de
buurt en een mast kan op grotere
afstand afstralen omdat een
andere zendmast overbelast of
defect is.

medegepleegd en welke specifieke
dat geval niet door ander bewijs
worden ondersteund, bijvoorbeeld handelingen hij dan zou hebben
door camerabeelden uit de buurt. verricht. De door de officier van
justitie genoemde omstandigheden konden daarom niet als
Verdachte vrijgesproken
bewijsmiddel worden aangeIn een zaak bij de Rechtbank
merkt. Daarom is de verdachte
Noord-Holland ging het over
vrijgesproken.
medeplegen van een poging tot
overval en eindigde de zaak in een
vrijspraak. De rechtbank had in
Vormverzuim
die zaak vastgesteld dat de teleOp 20 juli 2021 werd het zogeheten
foonnummers van de verdachten
Prokuratuurarrest gewezen. In
op het moment van de poging tot
deze zaak ging het om medepleJurisprudentie
overval zendmasten aanstraalden gen van opzetheling van kleding
Hoe wordt dit vervolgens beoorin de nabije omgeving van de
en gewoontewitwassen. Het Hof
deeld in de strafzaak? Om zendplaats delict. Nu de telefoon van
overwoog dat verkeers- en zendmastgegevens op te kunnen
mastgegevens zijn opgevraagd in
vragen moet er sprake zijn van een verdachte nagenoeg dezelfde
verdenking van een misdrijf zoals route had afgelegd als de telefoon overeenstemming met de wettevan de medeverdachte op hetlijke voorschriften van het
omschreven in artikel 67 lid 1 Sv,
zelfde moment, kan naar het
Wetboek van Strafvordering,
en het moet het gebruik van de
maar achteraf bezien is gehangegevens in het belang zijn van het oordeel van de rechtbank de
gevolgtrekking van het
deld in strijd met het Unierecht
onderzoek. In het MH17-proces
(het Europese recht). De zendwerd geconcludeerd dat met loca- Nederlands Forensisch Instituut
(NFI) ook worden getrokken voor
mastgegevens hadden niet door
tiebepaling op basis van zendzijn telefoon. Echter, de enkele
een officier van justitie gevormastgegevens behoedzaam dient
omstandigheid dat door de verderd mogen worden zonder voorte worden omgegaan en dat dit
dachten gebruikte mobiele teleafgaande onafhankelijke rechtergeldt voor elk strafrechtelijk
foons zendmasten aanstralen in
lijke toetsing door bijvoorbeeld
onderzoek. Dat een telefoon op
een rechter. Daarom is sprake van
een zendmast heeft aangestraald, de min of meer directe omgeving
van een plaats delict en over
schending van artikel 8 EVRM
wil namelijk niet per definitie
geruime afstand de route hebben
(recht op privacy). Uit het arrest
zeggen dat de telefoon zich in de
afgelegd welke door het slachtofvolgt dat toegang tot dergelijke
directe omgeving van de zendmast heeft bevonden. Indien zend- fer met de auto is gevolgd, is onvol- communicatiegegevens alleen
mastgegevens als het enige bewijs doende om tot een bewezenverkla- zijn toegestaan in het kader van
ring te komen. Er was in deze zaak procedures waar het gaat om
dienen in een strafzaak, kan dan
geen ander (direct) bewijs voorzware criminaliteit, of om ernook worden aangevoerd dat
handen waaruit blijkt dat verstige bedreigingen van de opensprake is van onvoldoende bewijs
dachte het feit heeft
bare veiligheid te voorkomen.
omdat de zendmastgegevens in

Daar was in deze zaak wel sprake
van. De nationale wetgever moet
vervolgens voorwaarden stellen
waaronder aanbieders van elektronische communicatiediensten
aan instanties toegang verlenen
tot de persoonsgegevens waarover zij beschikken. En daarvoor
geldt een voorafgaande toetsing
door bijvoorbeeld een rechter.
Het gaat hierbij om onafhankelijkheid. De officier van justitie
leidt het onderzoek, maar is dan
ook de openbaar aanklager in de
strafzaak. Daarom voldoet het
Openbaar Ministerie niet aan
deze onafhankelijkheid. In dit
arrest is overwogen dat de officier van justitie de zendmastgegevens niet had mogen vorderen
zonder voorafgaande onafhankelijke toetsing door een rechter.
Helaas heeft het Hof volstaan met
de constatering dat er sprake is
van een vormverzuim zonder
daar een rechtsgevolg aan te verbinden. Wat wel belangrijk is in
deze zaak, is dat wordt erkend
hoe belangrijk het recht op
privacy is en dat het opvragen
van zulke gegevens daar inbreuk

Om
zendmastgegevens
op te kunnen vragen
moet er sprake zijn
van een verdenking
van een misdrijf

op kan maken.
Hoewel zendmastgegevens dus
zeker kunnen worden opgevraagd
en ook als bewijs kunnen worden
gebruikt, zijn de gegevens niet
waterdicht. Het kan dus zeker
voordelig uitpakken om daar
verweer op te voeren. Naar verwachting zullen de ontwikkelingen hieromtrent niet stilstaan,
waardoor het raadzaam is dit
thema te blijven volgen.
(Nikki Alberts is juridisch medewerker strafsectie Cleerdin & Hamer
Advocaten)
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Sommige gevangenissen
bemoeilijken beklagproces
voor de gedetineerden,
omdat dit mogelijk een
hoge werkdruk met
zich meebrengt voor de
medewerkers van de PI.

Elke gedetineerde heeft het
recht om in beklag te gaan
bij klachten over de gang
van zaken in de Penitentiaire
Inrichting (PI) waar hij verblijft.

In plaats van geld wordt ter compensatie ook wel extra recreatieactiviteiten aangeboden

Bedragen die de gedetineerden toegewezen krijgen in het geval van gegrondverklaring van de klacht zijn niet hoog

Gedetineerden zijn vooral op zichzelf
aangewezen bij indienen klacht
Van onze redactie
Amsterdam - Wie in detentie zit moet zich aan veel regels houden. En
er kunnen sancties worden opgelegd wanneer iemand zich volgens
de gevangenis niet aan deze regels houdt. Stel een gedetineerde is in
de keuken aanwezig op het moment dat daar een gevecht uitbreekt.
Hij probeert dit gevecht te beëindigen, maar door alle hectiek denken
de PIW’ers (bewakers) dat hij het gevecht is begonnen. Hierdoor
moet hij zeven dagen in de isoleercel. Waarschijnlijk voelt dit nogal
onrechtvaardig en zal hij hier actie tegen willen ondernemen, te meer
omdat de kans groot is dat hij tevens degradeert naar ontoelaatbaar
gedrag/rood.
In dit geval kan er een interne procedure gestart worden. Deze
procedure heet de beklagprocedure en biedt de gedetineerde
de mogelijkheid om in dergelijke situaties op te komen voor zijn
eigen rechten. Hieronder zal deze beklagprocedure dan ook kort
omschreven worden en zullen de belangrijkste punten voor het zelf
indienen van het beklag voor de gedetineerden besproken worden.
Elke gedetineerde heeft het recht
om in beklag te gaan bij klachten
over de gang van zaken in de
Penitentiaire Inrichting (PI) waar
hij verblijft. Op politiek vlak is het
momenteel helaas erg onstuimig
waardoor veel voorzieningen op
het niveau van de rechtsbijstand
niet meer zeker zijn. Hierdoor zijn
gedetineerden eerder op zichzelf
aangewezen wanneer zij in
beklag willen gaan. De advocaat
heeft maar budget voor maximaal één zaak en zeker indien het
gaat om principiële kwesties zal
hiermee niet veel meer gewonnen
worden dan de gegrondverklaring van de klacht. Over het algemeen zijn de bedragen die de
gedetineerden toegewezen
krijgen in het geval van gegrondverklaring van de klacht (gelijk
krijgen) niet hoog, denk hierbij
aan bedragen variërend van een
paar euro tot maximaal een paar
tientjes en in zeer uitzonderlijke
gevallen een bedrag van honderd
euro. Ook gebeurt het vaak dat de
compensatie wordt gegeven door
het verstrekken van een extra
recreatieactiviteit of een extra
bezoekmoment.

Uiteraard is dit recht een grondrecht en dient dit zonder problemen uitgeoefend te kunnen
worden. Nu de gedetineerde
veelal op zichzelf is aangewezen
voor het doen van dit beklag, ben
ik op zoek naar de ervaringen van
deze gedetineerden.** Te meer
omdat de redactie ter ore is
gekomen dat sommige gevangenissen dit proces bemoeilijken
voor de gedetineerden, omdat dit
mogelijk een hoge werkdruk met
zich meebrengt voor de medewerkers van de PI. Dit zou echter geen
reden mogen zijn om deze afhankelijke doelgroep hier de dupe
van te laten worden. Immers, in
detentie is ook de toegang tot
internet en telefonie beperkt, wat
het extra lastig maakt om eigen
onderzoek te kunnen verrichten.
Niet tegen elke handeling kan
beklag ingediend worden. Het
moet allereerst gaan om een
beslissing die de gedetineerde
aangaat en die door of namens de
directeur is genomen. Ook wordt
het weigeren van het nemen van
een beslissing gelijkgesteld aan
het nemen van een beslissing.
Denk bijvoorbeeld aan een

beslissing die toeziet op het weigeren van het bezoek van de gedetineerde. Daarentegen is klagen
tegen een algemene regel niet
mogelijk. Hierbij kan men denken
aan het aanmerken van een rookvrije ruimte in de gemeenschappelijke ruimte door de directeur,

gedetineerde op tijd, uiterlijk
zeven dagen na de dag van
bekendwording met het besluit,
het beklagschrift indient. Mocht
deze termijn van zeven dagen
overschreden zijn, dan is het van
belang dat dit buiten de schuld
van de gedetineerde om gebeurd

Oproep
Heb je eerder een beklag
ingediend of zou je dit willen en
loop je tegen problemen aan?
Schrijf dan je ervaringen op – vermeld hierbij in welke
PI je verblijft en voor hoelang dit is – en stuur deze
naar Bonjo Postbus 10109 1001 EC Amsterdam, onder
vermelding van ‘Scriptieonderzoek’. Het doel van dit
onderzoek zal het in kaart brengen van het praktijkprobleem zijn door middel van de ervaringen van
gedetineerden. Mogelijk kan aan de hand hiervan
gekeken worden of de beklagprocedure toegankelijker gemaakt kan worden.

omdat dit op grond van de tabakswet plaats dient te vinden. Mocht
het echter zo zijn dat de directeur
weigert om deze algemene
ruimte rookvrij te maken dan
geeft dit wel weer ruimte voor
beklag.

De beklagprocedure

Niet bij elke zaak is dus vooraf
meteen duidelijk of deze beklagwaardig is. Wel kan er van tevoren
vaak een schatting gemaakt
worden. Wanneer er gekozen
wordt om het beklag door te
zetten is het van belang dat de

is. Denk bijvoorbeeld aan de gedetineerde die probeert om de situatie zelfstandig op te lossen, dit
dient veelal wel aantoonbaar te
zijn. Verder mag de gedetineerde
zelf bepalen hoe zijn beklagschrift eruit komt te zien – het is
vormvrij. Meestal liggen er op de
afdeling hiervoor speciale formulieren. Wel dient het stuk schriftelijk opgesteld te worden en moet
hieruit voldoende duidelijk
blijken tegen welke beslissing de
gedetineerde klaagt en waarom
hij hiertegen klaagt. Indien dit
onvoldoende naar voren komt,

kan dit redenen zijn voor de
beklagcommissie om het beklagschrift niet-ontvankelijk (niet
vatbaar voor beklag) te verklaren.
Indien een gedetineerde de
Nederlandse taal niet goed
beheerst is het ook mogelijk om
dit klaagschrift in de eigen taal in
te dienen. Of de gedetineerde
daadwerkelijk van deze regeling
gebruik mag maken zal naderhand in deze procedure nog wel
getoetst worden.

De zitting

Nadat het beklagschrift is ingediend zal het afwachten zijn voor
de gedetineerden. Indien vooraf
wordt geoordeeld dat zijn klaagschrift van eenvoudige aard is en
deze kennelijk niet-ontvankelijk
(mogelijk niet beklagwaardig),
kennelijk ongegrond (de gedetineerden heeft mogelijk ongelijk)
of kennelijk gegrond (de gedetineerden heeft mogelijk gelijk) is,
kan de enkelvoudige beklagrechter (dit is één lid van de volledige
beklagcommissie) het beklagschrift behandelen. Is dit niet het
geval en zal de klacht een andere
aard hebben, dan zal de volledige
beklagcommissie deze gaan
behandelen.
Voorafgaand aan de zitting zal
deze beklagcommissie de nodige
informatie verzamelen en zal de
directeur om een reactie
gevraagd worden. De zitting zelf
vindt meestal mondeling plaats
en beide partijen zullen om hun
zienswijze gevraagd worden.
Verder doet de beklagcommissie
gedegen onderzoek en heeft deze
zitting binnen de muren van de PI
een formeel karakter.
(* Lees ook pagina 16: Rechtspositie
van Nederlandse gedetineerden
laat zorgelijker beeld zien.)
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Meer hoogbeveiligde faciliteiten en strenge regimes

Keiharde aanpak van de zware jongens
Van de redactie
Den Haag - De aanpak van georganiseerde criminaliteit leidt tot een
toename van arrestaties van een ‘buitencategorie’ van personen
verdacht van zware criminaliteit. Nederland krijgt in de toekomst
daarom in totaal vier justitiële complexen (Lelystad, Schiphol,
Vlissingen en Vught), waarmee een dekkend netwerk ontstaat van
hoogbeveiligde voorzieningen waar de zware, vluchtgevaarlijke
criminelen van ons land kunnen worden gedetineerd èn berecht.
Verder wordt regelgeving aangepast op de fronten gevangeniswezen,
advocatuur en rechtsgang, zoals strengere detentieregimes, beter
toezicht op de advocatuur, en meer digitale zittingen om gevaarlijke
vervoersbewegingen te voorkomen. Dat heeft demissionair minister
Dekker voor Rechtsbescherming kort
voor zijn definitieve vertrek aan de
Tweede Kamer laten weten.
Minister Dekker: 'Het gaat hier om
zware criminelen met veel macht
en middelen, die bereid zijn om
alles te doen om hun illegale praktijken voort te zetten. Dat is een
groot gevaar voor onze veiligheid.
Deze buitengewone groep gedetineerden vraagt om een buitengewone aanpak.' Om netwerkvorming en crimineel handelen
tijdens detentie en tijdens de
rechtsgang door zware criminelen
te voorkomen en risicovolle vervoersbewegingen te beperken
moeten zij op een andere wijze
dan reguliere gevangenen worden
gedetineerd en berecht. Daarvoor
wordt geïnvesteerd in vier justitiële complexen.'

PI Lelystad in beeld

vervoersbewegingen beperkt. Het
gaat om bijvoorbeeld getuigenverhoren of zittingen waarbij moet
worden besloten of de voorlopige
hechtenis van een gedetineerde
wordt verlengd.
Op de kleinschalige afdelingen
met Intensief Toezicht (AIT) wordt
er strenger toezicht gehouden op
gedetineerden dan in reguliere
regimes. Ze hebben een eigen dag-

Daarom komt er meer, strenger en
langer toezicht, onder meer door
plaatsing in de EBI voor meer gedetineerden mogelijk te maken. Ook
zouden EBI- en AIT-gedetineerden
beperkt moeten worden in bijvoorbeeld het oprichten van een
bedrijf of verrichten van grote
financiële transacties.
Gevangenismedewerkers worden
intensiever getraind op weerbaar-

Vanaf 2023 worden zittingen van een rechter-commissaris in Vught gehouden, wat vervoersbewegingen van criminelen beperkt.

In 2022 worden in het Justitieel
Complex Schiphol extra beveiligde
cellen gerealiseerd, zodat gedetineerden met een hoog vlucht- of
maatschappelijk risico hier tijdens
meerdaagse aaneengesloten
rechtszittingen kunnen overnachten. Dit scheelt risicovolle vervoersbewegingen van en naar de
penitentiaire inrichtingen.
In Vlissingen komt, zoals eerder
aangekondigd, een nieuw
Justitieel Complex dat medio 2028
gereed moet zijn, met een tweede
Toename van arrestaties van een ‘buitencategorie’ van personen verdacht van zware criminaliteit
EBI, een hoog beveiligde zittingslocatie en een hoog beveiligde werkheid en er gaat een 4-ogen prinTer vervanging van de Bunker in
en overnachtingslocatie waar
programma waardoor ze geen
cipe gelden voor ambtelijk bezoek
Osdorp komt er een hoogbeveicontact hebben met gedetineeraan gedetineerden in de EBI, waarligde zittingslocatie bij PI Lelystad, den van andere afdelingen. Naast
waar tevens cellen voor tijdelijke
de AIT’s die in 2020 geopend zijn in door het moeilijker wordt om
druk uit te oefenen op één medeovernachting van gedetineerden
Leeuwarden en begin 2021 in
Demissionair
werker. Verder wordt informatiemet een hoog vlucht- of maatKrimpen aan den IJssel, opent
schappelijk risico gerealiseerd
medio 2022 de derde AIT in Alphen deling tussen de verschillende
minister Dekker:
zouden kunnen worden.
aan den Rijn. Er wordt gemonitord organisaties in de strafrechtketen
'Deze buitengewone In PI Vught komt een kwalitatief of daarna verdere uitbreiding van verbeterd, om zo sneller en beter
zicht te krijgen op de zwakke
videovoorziening
deze afdelingen nodig is.
groep gedetineerden hoogwaardige
en een beveiligde verhoorkamer.
Om te voorkomen dat de georgani- plekken en rotte appels.
vraagt om een
Hierdoor zullen de zwaarste crimi- seerde criminaliteit kan doorgaan
in de toekomst voor hun
tijdens detentie en de rechtsgang,
Advocatenbezoek alleen in duo's
buitengewone aanpak' nelen
rechtszaak niet meer in een auto
moet de huidige wet- en regelgeDe aanhouding van een advocaat
zitten, maar voor een camera in de ving aangepast worden. Dat ziet
in de EBI is een signaal dat ook
gevangenis aan hun terechtzitting allereerst op aanpassingen bij het advocaten betrokken kunnen
deelnemen.
gevangeniswezen. We zien dat cri- raken bij ondermijnende activiteiminelen in detentie toch een weg
ten. Om het lastiger voor gedetivinden om te communiceren met
rechters, griffiers, officieren van
neerden te maken om druk uit te
Intensief Toezicht (AIT)
justitie en advocaten in een bevei- Vanaf 2023 wordt het mogelijk zit- hun criminele netwerk. Dat kan
oefenen en een advocaat zo te
ligde voorziening kunnen werken tingen van een rechter-commissa- bijvoorbeeld via binnengesmokbewegen mee te werken met voorten overnachten.
ris in Vught te houden, wat verder kelde telefoons of via loopjongens. gezet crimineel handelen vanuit

detentie, wordt ook hier gekeken
naar het enkel toestaan van advocatenbezoek aan gedetineerden in
de EBI in duo’s. Verder wordt het
toezicht op de advocatuur versterkt. Het toezicht gaat van de
lokale deken naar een centraal
orgaan. Daarnaast valt te denken
aan een dagelijks bestuur binnen
de aangekondigde landelijke toe-

De aanhouding van
een advocaat in de EBI
is een signaal dat ook
advocaten betrokken
kunnen raken bij
ondermijnende
activiteiten

zichthouder die de bevoegdheid
krijgt om onderzoeken te starten
en bestuursrechtelijk en tuchtrechtelijk te handhandhaven.
Gelet op de wettelijke kernwaarde
onafhankelijkheid is het moeilijk
verdedigbaar dat advocaten cliënten bijstaan met wie zij een nauwe
persoonlijke band of een familieband hebben. De minister roept de
Nederlandse Orde van Advocaten
(NOvA) dan ook op om binnen de
beroepsgroep het gesprek hierover aan te gaan en indien nodig
eerder in te grijpen. Verder wordt
met de NOvA besproken of de
grens voor contante betalingen
verlaagd of liever helemaal afgeschaft kan worden.

Rechtsgang

De mate van vervoer van gedetineerden met ernstige risico’s voor
de openbare orde en veiligheid is
niet langer acceptabel en moet
fors verminderd worden. Daarom
wordt geïnvesteerd in extra digitale voorzieningen zoals videoconferentie, zodat de rechter kan
bepalen dat niet alle verdachten
fysiek in de zittingszaal aanwezig
zijn, maar ze wel op een goede
manier worden gehoord. Dit voorkomt ook dat verdachten rond een
zitting toch met elkaar kunnen
communiceren. Het Besluit videoconferentie wordt aangepast zodat
de rechter zonder instemming van
verdachte of raadsman kan beslissen tot een digitale zitting als er
sprake is van ernstige beveiligingsrisico’s tijdens het vervoer
van de verdachte naar en van de
zitting.
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Carnaval wordt van 27 februari tot en met 1 maart gevierd

‘Toon mij uw carnaval,
en ik weet hoe de aard
van het volk is’
Eva van Heijningen was in 1979 in Maastricht om het carnavalsfeest
eens mee te maken, daar dit in haar keurige geboortestad Den Haag niet
werd gevierd. In haar dagboek staat het volgende daarover.
Eva van Heijningen
Maastricht - ‘Geen tijd voor seksuele
excessen en zuippartijen: alleen
tijd voor ‘hossen’. Het hossen
vormt een studie apart. Er wordt
heel anders gehost dan in
Brabant. Er wordt individuéél
gehost. Als in een extase, een religieus gebeuren. Lachen is verboden: ernstig moet men kijken. Het
liefst moet men een attribuut, bijvoorbeeld een sinaasappel, een
trechter of een eierklutser in volle
devotie vasthouden en langzaam
ronddraaien.
Op de achtergrond een kakofonie
van kabaal, voortgebracht uit
trommels, deksels, fluitjes et
cetera. Op elke hoek stond wel een
eenzame figuur vol overgave
plechtig op een pan te slaan.
Ook in de kroeg. ‘Ach ja, ik woon
hierboven maar ik kan niet slapen
dus maak ik ook maar kabaal,’ zei
een schattig trommelslagertje.
Een Inca bood mij bier aan met de
woorden: ‘Ik woon op het
platteland.’
Ik: ‘Oh, wat leuk. Ben je boer?’
‘Nee, beeldhouwer.’
Ik: ‘Oh, wat jammer.’
Plots hosten nonnen en sneeuwpoppen door ons heen en sleurden mij mee om elkaar voor
eeuwig uit het oog te verliezen.
De Inca riep nog: ‘Tot ziens in het
hiernamaals!’
Een prille liefde in de kiem
gesmoord.
(Ik raad iedereen aan een dagboek
bij te houden anders had ik dit nooit
meer geweten.)

Venetië

Dan het Carnaval in Venetië: wonderschoon! Prachtige, feeërieke
kostuums waar mensen het hele
jaar voor sparen en kunstzinnige
schmink: heel anders dan in het
boerse Nederland.
Toon mij uw carnaval, en ik weet
hoe de aard van het volk is.
Zo lopen de Brabanders in boerenkielen. Brabant was erg arm: een
boerenkiel is goedkoop.
Bovendien wordt iedereen gelijk;
de bankdirecteur gaat vrolijk aan
de zwier met de postbode en de
toiletjuffrouw host samen met de
BN-er.
Als kind schaamde ik mij dood als
mijn vader, in het echte leven een
keurig advocaat, met een

lampenkap op zijn hoofd en zijn
eeuwig gedeukte hoed op zijn
wandelstok in zijn lange regenjas
rond hoste tussen de meute.
Waar komt dit eigenaardige feest,
dat van normale volwassenen
zotten maakt, vandaan?
Carnaval komt waarschijnlijk van
de Latijnse uitdrukking
‘Carnavale’, dat ‘vaarwel aan het
vlees’ betekent.
Hoezo? Was men vroeger
vegetarisch?
Nee, het Carnaval is een katholiek
feest. Veertig dagen voor Pasen at
men vrijdag geen vlees als herdenking aan de arme Jezus die
veertig dagen lang vastte in de
woestijn.
Dit is echt katholiek: vroeger was
men te arm om elke dag vlees te
eten dus deze opoffering was zeer
gering.

Maar wij katholieke
kínderen moesten wél
echt lijden: wij kregen
het zogenaamde
‘vastentrommeltje’.

Maar wij katholieke kínderen
moesten wél echt lijden: wij
kregen het zogenaamde ‘vastentrommeltje’. Daarin deed je alle
snoepgoed dat je van lieve tantes
en zo kreeg. Mijn moeder zei dat
het goed was om je karakter te
sterken als je in staat was dit
veertig dagen lang vol te
houden…
Aan het eind van de vastenperiode keek ik in het trommeltje: alle
soorten snoepjes (dropjes, spekkies, zuurtjes) waren aan elkaar
vastgekleefd… als een amalgaan
van eclectische herinneringen
aan mijn ijzeren tucht en doorzettingsvermogen. Resultaat:
buikpijn.

Waarom moest Jezus veertig
dagen in de woestijn vasten?

Na zijn doop wordt hij door de

Carnaval in Venetië: wonderschoon! Prachtige, feeërieke kostuums

Heilige Geest de woestijn ingedreven. Veertig dagen vast en bidt hij
om zich voor te bereiden op zijn
taak: de mensheid redden. De
duivel komt hem verzoeken maar
hij houdt stand.

Wat was die taak dan?

Hij offert zich op, hij laat zich
kruisigen om, kort gezegd, de
mensheid te redden van het
kwaad waardoor gelovigen
toegang tot God, en dus de hemel,
kregen.
Dat niet iedereen dit weet, blijkt
uit het volgende.
Toen Burgemeester Depla van
Breda voorstelde om in verband
met corona carnaval naar de
zomer te verplaatsen, reageerde
Armand Peereboom van de
Tempeleers, de stadscarnavalsvereniging van Maastricht: ‘Beste
burgemeester, verdiep uzelf in
religieuze feesten, alvorens met
‘oplossingen’ te komen. Dit feest
hoort veertig dagen voor Pasen
plaats te vinden, de kou hoort bij

Nederlanders en vooral Brabanders lopen in boerenkielen.
de charme daarvan.’

Wat is Pasen? (Ook dit weet
bijna niemand meer…)

De opstanding van Jezus uit zijn
graf.
In 2020 ben ik in Den Bosch naar
carnaval geweest.
Naast mij stond een dikke man
verkleed als een fles corona bier.

Haha, wat grappig.
Toen ik thuiskwam in Amsterdam
had ik corona. Het vasten kwam
vanzelf, want ik had geur noch
smaak en ik lag voor pampus op
bed.
Dit jaar maar carnaval in mijn
hoofd vieren. Ik ga verkleed als
mondkapje.
Alaaf!
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ZO WERKT HET CONTACTBUREAU

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

1984 Dirk (Verdonck)

Hallo,
Ik ben Dirk. Ik ben 50 jaar.
Ik zou graag een vrouw willen
leren kennen om mee te schrijven
en later een relatie mee op te
bouwen.
Ik hou van dieren zoals honden katten - vogels - konijn - cavia hamster - eenden en vissen.
Ik ben wel autisties maar ik hou
wel van alles.
De vrouw die ik zou willen is een
blonde met blauwe ogen zo rond
mijne leeftijd/
iemand die sportief is want dat
ben ik ook.
Kunnen jullie een paar foto’s
opsturen waaruit ik ma kiezen de
andere stuur ik terug beloofd.
Groetjes en tot later he
ps: Ik ben een lieve zachte knuffel
beer Dirk.

1985 Percy

Hoi lieve basjesvrouwen, ben
Percy een 53 jarige creoolse
Rastaman.
Wil langs deze weg kennismaken
of evt. correspondentie met
Hollandse vrouwen tot 55 jaar.
Heb een brede belangstelling en
interesse.
Ben zeer sportief en muzikaal.
Ben 1.84m, 94 kilo en donkerbruin.
Mijn inzien van het leven, en jij
ook misschien, is dat het leven niet
altijd over rozen gaat.
Ik wil mijn leven herpakken en op
het juiste spoor brengen met evt.
medewerking van een vriendin.
Mijn muziek is Chaka Khan en Jimi
Hendrix, vooral tijdens mijn
fitness hardloop programma en
nog veel meer.
Dus schrijven maar dames.
Lieflijke groeten.
Percy

1986 Boyd

Hallo allemaal, ik ben Boyd.
26 jaar en zit in mijn laatste detentie jaar in P.I. Vught.
Hierna ga ik de TBS in.
Ik ben op zoek naar iemand waar
ik mee kan schrijven, over van
alles en nog wat.
Ben jij spontaan en gezellig?
Laat iets van je horen.
Groetjes

1987

Hallo lezer,
Ik ben R.R., een vrolijke goedlachse jongen van 26 jaar oud.
Ik ben op zoek naar een leuk
contact om eerst mee te schrijven
en later misschien meer (bellen
o.i.d.).
Ik ben een sportief type die gek is
op lekker eten en gezelligheid, heb
twee rechterhanden en zit vol
humor!
Momenteel zit ik in de PI
Veenhuizen en zal na mijn detentie weer in het noorden van het
land gaan wonen.
Ben jij nieuwsgierig naar wat ik
jou verder te vertellen heb?
Stuur mij dan snel een leuke
reactie om nader kennis te maken!
Groetjes R.R.

1990

1989

Hey hallo,
Ik ben Danny, 20 jaar jong en verblijf in de PI te Vught.
Het is mijn eerste detentie en ben
ontzettend eenzaam.
Iemand interesse om lekker te
pennen?
Over mij...
20 Jaar jong, zo’n 200 cm lang, ontzettend lief alleen vaak voor de
verkeerde.
Hoop dan ook net zo iemand te
treffen zodat we over elkaar
kunnen waken?!
Veel Liefs!

Eenvoudig en snel berichten ontvangen

1988

Hallo dames,
Ik ben een lieve jonge man van 35
jaar. Ben veel aan het sporten.
Hou van muziek luisteren en hou
van gezelligheid.
Ik heb blauwe ogen en ben ook
altijd goed met mezelf te
verzorgen.
Ik zoek een leuke dame die iets
leuks zoekt ook voor in de toekomst want ik zoek wel iets voor
langere tijd.
Want wil na mijn straf een stabiel
leven ga lijden dus ben jij een
leuke en aantrekkelijke vrouwe
stuur me
dan een leuke brief en foto. Stuur
altijd wat terug.
Met vriendelijke groetjes,
Roy

eMates is beschikbaar
in alle Pi's in Nederland!
*Geen fotoservice in PI Roermond,
PI Scheveningen en PI Ter Peel

Bekijk onze gedetineerdenwebsite op de
computers in het RIC of de bibliotheek:

www.info.emates.nl

--::::-�

eMátes
We mailen!

Ik ben een 38 jarige Hindoestaanse
man. Ik ben 1.70m, sportief
gebouwd, ben discreet en loyaal.
Ik kom uit Amsterdam en Den
Haag. Nu breng ik mijn detentie
door in P.I. Alphen a/d Rijn.
Voor mijn detentie werkte ik voor
Shell: mijn functie milieu-deskundige. Ik moet nog 3 tot 12
maanden.
Nu besef ik waar ik ben en ik denk
na over wat ik straks ga doen.
Misschien begin ik een pakket
dienst de hele dag in een busje,
de mensen bestellen toch wel, dus
lekker bezorgen.
Of ik begin een uitzendbureau
voor jongens die net vrij zijn, met
achternamen die on-Hollands
klinken.
Zelf heb ik gevoeld hoe klasgenoten met minder kwaliteiten voorrang kregen om hun blauwe ogen.
Al mijn privé tijd ben ik van mijn
aanstaande partner. Samen het
huishouden doen, koken, samen
gezellig en blij van het leven
genieten.
Tegen een mooie auto zeg ik geen
nee, alleen wordt ik blijer van
geven dan van krijgen.
Hoop nu een leven te beginnen
samen met jou. Mijn ouders help
ik met luxe.
Heb twee sterke handen, getrainde
spieren, ben slim en kan goed
spreken.
Zo hoop ik dat ik tevens anderen
kan inspireren dat het ook anders
verdiend kan worden.
Vroeger sloeg ik snel dat was mijn
Armeense temperament. Alleen
omdat ik niet werd begrepen.
Daardoor was ik gekrenkt in mijn
trots. Nu breng ik meer geduld op,
tel tot tien en gebruik mijn
verstand.
Ik vertrouw erop, het komt goed.
Familie heb ik al, ik hoop een lieve
vrouw te vinden. Verdien genoeg
geld om goed te leven.
Zodra wij samen zijn zul je glitteren en stralen aan de hemel. Zodat
iedereen jou mag zien.
En dan zijn we succesvol voor
altijd samen.
Leeftijd en afkomst is niet van
belang.
Liefde, rust en respect, veel liefs.
n.r.
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BONJO BAJES PUZZEL
1

2

3

4

12

6

13

7

17

22

24

25

28

29

26
30

31

36

32
37

33

34
39

41
43

46

47

51

48

52
57

44

54

62

63

45
50

58
61

Verticaal

42

49

53

Horizontaal
1. Eentonig - 5. Smart - 7. Met alle geweld - 12. Lopen op schaatsen
- 14. Werkpak - 15. Amsterdams Peil - 16. Gulden (afk.) - 17. Beroep
- 18. Litteken - 19. Strop - 20. Plakband - 21. Bij afwezigheid 22. Neerslag - 23. Kijkers - 24. Temperatuur onder nul - 27. Slot 28. Zonder pension - 29. IJzer (afk.) - 30. Zuster - 32. Metaal 34. Dat is (afk.) - 36. Kluns - 38. Oesternet - 40. Laatste winnaar
van de Elfstedentocht - 41. Halt - 44. Flessluiting - 46. Eén van de
11 steden - 50. Bijbelse figuur - 52. Gehoororgaan - 53. Grondstof 55. Aartsbisschop - 57. Theaternummer - 58. Steekwapen 59. Alleen - 62. Afgesneden stuk - 63. Uitgeput - 64. Limburgse
plaats.

27

38

40

60

11

23

35

56

10

20

21

59

9

18

19

55

8

14

16

15

OPLOSSING VAN DE PUZZEL STAAT OP PAGINA 8.

5

64

1. Kunstleer - 2. Bergtop - 3. Uitroep van pijn - 4. Informatie 5. Natuurlijke logaritme - 6. Keerpunt in de tocht - 7. Schrijfgerei 8. Griekse muze - 9. Verwoesting - 10. Chronisch - 11. Rampzalig 13. Werd 25 jaar geleden voor het laatst gereden - 17. Soort vuurwerk - 19. Treiter - 21. Soort jazz - 24. Voor zover - 25.
Sciencefiction - 26. Niets - 31. Kippenloop - 33. Nader overeen te
komen - 35. Ongelegen - 37. Deel van de Bijbel - 39. Gokspel 42. Plaatje - 43. Scheepsleuning - 45. Boomwol - 47. Kansspel 48. Wat 49. Krijgsgewoel - 51. Ruimtevaartorganisatie - 54. Poeder 56. Getal - 57. Tennisterm - 60. Landbouwwerktuig 61. Stuurboord.
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Een van de kunstwerken in de Zaanbajes. Deze verveelt nooit. (Bron: deorkaan.nl)
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BONJO WOORDZOEKER
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GA VOOR SPOEDACRYL
NAAR:
www.strafzaken.nl
voor gedetineerden:
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MAAK JIJ STRIPS?

ALDRA
tel.

073 610 2005FUSIE
AMIENS
tel. 0800-1001GAASJE
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I
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O
N
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O
R
D
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OPLOSSING VAN DE WOORDZOEKER STAAT OP PAGINA 8.

AANVAL

SCHRIJF JIJ VERHALEN?

MAAK
JE TEKENINGENTEMET
ONWIJS

GEMIJMER

BACIL

HAAGS

ONZIN
OF GEDICHTEN?

TERRA

BIETEN

HOUSE

OOGSTER

TRANIG

BIJSTER

KLEUR
LEEMTE

PATENT

VAART

CHAOOT

LUWTE

RENET

VRAAG

DOMSTAD

METAALNIJVERHEID

DUITS

METEEN

EMELT

NETEL

SPORT

ZOUTJE

Stel je voor dat dat niet meer kan...
BROED
BONJO MOET BLIJVEN!!!

STUUR
HET NAAR BONJO!
OTTER
TRENS

POSTBUS 10109 ZALIG
SJOFEL
1001
EC AMSTERDAM ZONDVLOED
SOLIST

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

D E N K R U I S J E

BEL VRIJBLIJVEND: 043 - 204 1003
OOK OP TOEVOEGING
(PRO DEO)
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Van Binnen naar Buiten
Ik heb talenten, talen bijvoorbeeld en ik leer snel,
maar het beste is mijn babbel.

dat ik terug moest naar Nederland,
ongewenst verklaard en uitgezet.

Ik kan echt alles verkopen: spullen,
apparaten, verzekeringen en het liefst

Niet naar Somalië, maar naar Holland,
het land waar ik geboren ben,

villa’s en appartementen.
Eens word ik makelaar in Dubai.

maar waar ik nauwelijks ben geworteld.
De verlorene die thuiskomt.

Maar eerst nog dieper overdenken
wat er mis ging in mijn leven.

Mijn leven is een film. Ik handelde in drugs,
het grote geld, kidnapping en grof geweld,

Ik begrijp het meeste goed, de engel
op mijn rechterschouder fluistert het me in,

maar liever kijk ik naar documentaires.
Daar kun je wat van leren. Natuurlijk,

dagelijkse kost hier in mijn cel.
En vijf keer daags naar Mekka helpt me verder.

van mijn fouten ook! Medina geeft me echt
geen tweede kans, dus ik zal moeten.

Ik ben gezegend met een dochter;
ook met Medina, mijn liefste, mijn ene.

Boeten. Schuren en lakken. Dat is plan B.
Het valt mee, mijn straf is nog maar kort.

En sinds kort heb ik een moeder,
mijn tweede, en ook zussen. Een wonder

En dan volop leven, het goede,
met aan het eind een positief saldo.

tekening: Luuk, oostvaarderscollege, Havo 1 , Almere
‘Van Biinnen naar Buiten’ 2019, is een project van stichting Zijderups, in samenwerking met P.I. Lelystad.- Hein Walter en Marie-Louise Bekhuis.
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PROGRAMMA EREDIVISIE seizoen 2021-2022
Let op! Er kunnen elk moment wijzigingen optreden in het Eredivisie programma. Kijk daarom altijd op de website
van je favoriete club of op de officiële site van de eredivisie en controleer of de wedstrijd niet is verplaatst naar een
andere datum of een ander tijdstip.

SPEELRONDE 21

SPEELRONDE 24		

SPEELRONDE 27

zaterdag 5 februari
16.30
FC Utrecht
18.45
Fortuna Sittard
20.00
PEC Zwolle
20.00
PSV
21.00
FC Twente

vrijdag 25 februari		
20.00
RKC Waalwijk
FC Twente

vrijdag 18 maart
20.00
sc Heerenveen

zaterdag 26 februari		
16.30
Heracles
PEC Zwolle
18.45
FC Groningen
Willem II
21.00
SC Cambuur
Fortuna Sittard

zaterdag 19 maart
18.45
Go Ahead Eagles
20.00
FC Twente
21.00
NEC

zondag 27 februari		
12.15
Vitesse
NEC
12.15
AZ
Feyenoord
14.30
Sparta
PSV
16.45
Go Ahead Eagles
Ajax
20.00
sc Heerenveen
FC Utrecht

zondag 20 maart
12.15
FC Utrecht
14.30
Ajax
16.45
PSV
16.45
Vitesse
20.00
Willem II

SPEELRONDE 25		

SPEELRONDE 28

vrijdag 4 maart
20.00
Vitesse

zaterdag 2 april
16.30
FC Groningen
18.45
FC Twente
20.00
AZ
20.00
RKC Waalwijk
21.00
Feyenoord

zondag 6 februari
12.15
Feyenoord
14.30
FC Groningen
14.30
Willem II
16.45
Ajax

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

Heracles
SC Cambuur
PEC Zwolle
Sparta
FC Groningen
Feyenoord
Fortuna Sittard
RKC Waalwijk
AZ

SPEELRONDE 22
vrijdag 11 februari		
20.00
Heracles
FC Utrecht
zaterdag 12 februari		
16.30
Go Ahead Eagles
AZ
18.45
FC Groningen
Fortuna Sittard
20.00
Vitesse
PSV
21.00
SC Cambuur
PEC Zwolle
zondag 13 februari		
12.15
Sparta
Willem II
14.30
RKC Waalwijk
Feyenoord
14.30
sc Heerenveen
NEC
16.45
Ajax
FC Twente

SPEELRONDE 23
vrijdag 11 februari
20.00
Fortuna Sittard
zaterdag 19 februari
16.30
NEC
18.45
Willem II
21.00
AZ
zondag 20 februari
12.15
PEC Zwolle
14.30
Feyenoord
14.30
FC Twente
16.45
PSV
16.45
FC Utrecht

zaterdag 5 maart
16.30
PSV
18.45
NEC
20.00
Go Ahead Eagles
21.00
Feyenoord
zondag 6 maart
12.15
Willem II
14.30
FC Twente
16.45
Ajax
20.00
Fortuna Sittard

Sparta
Heracles
AZ
FC Utrecht
FC Groningen
sc Heerenveen
SC Cambuur
RKC Waalwijk
PEC Zwolle

RKC Waalwijk
Ajax
Heracles
FC Groningen
SC Cambuur
Go Ahead Eagles
sc Heerenveen
Vitesse

vrijdag 11 maart
20.00
SC Cambuur
zaterdag 12 maart
16.30
Sparta
18.45
FC Groningen
21.00
RKC Waalwijk
zondag 13 maart
12.15
Fortuna Sittard
14.30
FC Utrecht
14.30
Heracles
16.45
PEC Zwolle
20.00
AZ

SCHADE OPGELOPEN?
Ontdek of u recht heeft op
een schadevergoeding bij
letselschade advocaat
mr. Imad El Boutaibi.
Haal het maximale
uit uw zaak.
Tel: 06 36 13 22 94

16.45

SC Cambuur

Go Ahead Eagles
Heracles
sc Heerenveen
NEC

SPEELRONDE 29

SPEELRONDE 26
Sparta

zondag 3 april
12.15
PEC Zwolle
14.30
Fortuna Sittard
14.30
Sparta

Ajax
PSV
Vitesse
FC Utrecht
Willem II

Ajax
Go Ahead Eagles
NEC
sc Heerenveen
Willem II
PSV
Vitesse
Feyenoord
FC Twente

vrijdag 8 april
20.00
Go Ahead Eagles
zaterdag 9 april
18.45
FC Utrecht
20.00
Ajax
21.00
NEC
zondag 10 april
12.15
sc Heerenveen
14.30
PSV
14.30
Vitesse
16.45
Heracles
20.00
PEC Zwolle

Willem II
Fortuna Sittard
Sparta
FC Twente
FC Groningen
RKC Waalwijk
SC Cambuur
Feyenoord
AZ
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Een frisse blik op uw strafzaak? Als er iets in zit, halen wij het eruit!
Wij hebben specialisten op het gebied van:
•
•
•
•
•
•
•

diefstal
drugszaken
fraude
geweld
mensenhandel
moord en doodslag
terrorisme

•
•
•
•
•
•
•

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

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

We speak English
Wir sprechen Deutsch
Nous parlons Français

Ook pro deo. Wij bezoeken u in elke PI in Nederland.
strafrechtadvocaten.nl

Postbus 3084, 6202 NB Maastricht

'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

Maastricht • Utrecht • Roermond • Hoensbroek

