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The essence of journalism is 

a discipline of verification.  

Bill Kovach & Tom Rosenstiel in 

‘The Elements of Journalism’

Pijnlijk om het werk van jurist Clara Wichmann nu, 100 jaar na haar overlijden, te lezen

Gezocht: Een politicus met durf
Huayro Pootjes 

Amsterdam - In een periode waarin ‘nieuw leiderschap, een ‘nieuwe 
bestuurscultuur’, en de tastbare mogelijkheid tot vernieuwing door 
de platlegging van de lockdowns gezamenlijk worden benadrukt, 
lijkt de realiteit voor onze ogen nog niet veel weg te hebben van 
een nieuw tijdperk. Sterker nog, de kritiek van onze voorgangers 
echoot nog altijd in de werkelijkheid van vandaag. Een van hen is 
Clara Wichmann: een fenomeen als jurist en feminist. Ze overleed 
op 15 februari 1922. Sindsdien zijn honderd jaar verstreken. Maar 
als je haar werk leest, is het amper te geloven dat de inkt van haar 
woorden niet voor je ogen aan het drogen is.

V astberaden 
waagde Clara 
Wichmann zich 
aan verschil-
lende probleem-
stukken in de 
maatschappij. 

Sociaaleconomische ongelijkheid, 
criminaliteit, het gevangeniswe-
zen, feminisme, kapitalisme, het 
patriarchaat, straf en vergelding, 

goed en kwaad. Al was haar inte-
ressegebied zo alomvattend, haar 
observaties bleven vlijmscherp en 
akelig tastbaar. Met gemak oriën-
teerde zij zich door het doolhof 
van zichtbare problemen zoals de 
misstanden in het strafrecht en 
gevangenissen, tot de abstracte 
ideeën van vergelding en 

kapitalisme waaruit zulke wetten 
en beleidsvormen ontsprongen.

Uiterst primitief reageren
Bewonderenswaardig, zeker. Toch 

is het ook pijnlijk om het werk van 
Wichmann nu, 100 jaar na haar 
overlijden, te lezen. Zij blijkt haar 
tijd voor ver te zijn geweest, zo ver 
dat haar observaties vaak nog net 
zo toepasbaar zijn op de situatie 
van vandaag. Aan de ene kant 
heeft de menswaardigheid van 
mensen in detentie en hun nood 
van herstel plaats gemaakt voor 

het extreem hardnekkige idee dat 
criminaliteit blijft groeien en dat 
de mensen in detentie een zware 
straf verdienen omdat ze een dui-
delijk gevaar zouden zijn voor de 

samenleving. Gedreven door 
woede wordt voor het gemak ver-
geten dat hard straffen averechts 
werkt en de samenleving dus meer 
onder druk zet. Hierom moeten 
we Clara Wichmann nog altijd 
gelijk geven: ‘De publieke opinie, 
ook die van hen die waarlijk wel 
beter konden weten, reageert op 
de misdaad nog altijd op uiterst 
primitieve wijze: een mengsel van 
verontwaardiging, wraakzucht en 
angst; zij rekent alleen met de 
gepleegde daad en met den getrof-
fene, niet met den dader.’ Aan de 
andere kant is er aanhoudend 
wanbeleid wat betreft gevangenis-
sen. Al wordt er door kabinetspar-
tijen consequent gesproken over 
een betere aanpak van de 
misdaad, wordt er enkel bezui-
nigd. Het gevolg is een mix van 
hoge recidive en een al maar 
zwaarder wordende werkdruk 
voor gevangenispersoneel, welke 
samen maatschappelijke brand-
stof verzorgen voor meer straf-
fende retoriek. Deze cyclus vindt al 
sinds de jaren ’80 onafgebroken 
plaats. 

BONJO verliezen 
‘Voortschrijdend inzicht’, mis-
schien wel dé term die politici zich 
gedurende de pandemie hebben 
toegeëigend, heeft zich in de reali-
teit nog niet kenbaar gemaakt. In 
plaats daarvan heeft het liberale 
dogma nou eenmaal bepaald dat 
kostenvermindering meer weegt 
dan de menselijkheid van de 
mensen in detentie en de hoge 
werkdruk en stress van gevange-
nispersoneel. De continue bezuini-
gingen hebben er nu zelfs voor 
gezorgd dat we essentieel onder-
steuning en vrijwilligerswerk 
binnen de gevangenissector, zoals 

we het kennen van BONJO, dreigen 
te verliezen. Het is niets minder 
dan een systematische afbraak 
van Clara’s gedachtegoed. Dit 
moet anders. Laat het collectief 
herdenken van Clara onze drijf-
veer aanwakkeren om een daad-
werkelijk nieuwe bestuurscultuur 
af te dwingen. Beleidsmakers en 
politici, trek nou eindelijk eens 
lessen uit de afgelopen honderd 
jaar voor je dogmatisch voortbor-

duurt op ideeën wiens effectiviteit 
nooit bewezen is. Durf het ‘nieuwe 
leiderschap’ vandaag te realiseren 
in plaats van ‘vooruit te kijken 
naar de toekomst’, zoals het coali-
tieakkoord luidt. Oftewel, doe je 
werk.

(Huayro Pootjes is van RESCALED)
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Clara Wichmann overleed honderd jaar geleden
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Over Clara Wichmann

'Overal op welk gebied dan ook, is de ware 
verhouding altijd die tussen vrije mensen.' 

Clara Wichmann (Individuele en sociale ethiek)

‘Vergelding geen 
goede basis voor het 

strafrecht, moet geheel  
worden uitgebannen’

Van de redactie

Amsterdam - Clara Wichmann 
(1885-1922) was één van de eerste 
vrouwelijke juristen van 
Nederland. Ze was ook een acti-
viste die streed voor de gelijke 
rechtspositie van vrouwen. 
Daarnaast zette zij zich in voor een 
totale herziening van het straf-
recht. Op haar 23ste (1908) werd 
Clara Wichmann bestuurslid van 
de Nederlandse Bond voor 
Vrouwenkiesrecht. Het zou nog tot 
1919 duren voordat vrouwen in 
Nederland mochten stemmen en 
zich verkiesbaar konden stellen. 
Wichmann streefde naar formele 
gelijkstelling van mannen en 
vrouwen, zoals in het kiesrecht, 
maar vond het nog belangrijker 
dat vrouwen zichzelf ‘innerlijk 
vrijmaakten’. In 1912 promoveerde 
Wichmann op de grondslagen van 
het strafrecht. Door haar werk als 
chef afdeling criminologie bij het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) werd ze gesterkt in haar 
opvatting dat vergelding geen 
goede basis voor het strafrecht 
was en geheel moest worden 
uitgebannen. 

Beroemde lezing
Clara Wichmann stelde dat 

misdaad voortkomt uit maat-
schappelijk onrecht. Veel crimina-
liteit zou verdwijnen bij rechtvaar-
diger maatschappelijke verhou-
dingen. In 1919 richtte ze het 
‘Comité van actie tegen de 
bestaande opvattingen omtrent 
Misdaad en Straf’ op. Bij het 
oprichtingscongres hield zij haar 
beroemd geworden lezing over 
‘Misdaad, straf en maatschappij’. 
De Eerste Wereldoorlog had grote 
invloed op Clara Wichmann. Als 
geboren Duitse, had ze familiele-
den die aan Duitse kant sneuvel-
den. Dit voedde haar antimilita-
risme, pacifisme en later ook haar 
anarchisme. Clara Wichmann 
vond de burgerlijke cultuur te zelf-
genoegzaam en materialistisch. 
Haar politieke standpunten 
werden radicaler en ze trok hierin 
op met communiste Henriette 
Roland Holst. In 1917 leerde ze de 
tien jaar jongere dienstweigeraar 
Jo Meijer kennen, met wie ze in 
1921 trouwde. Een jaar later over-
leed Clara Wichmann, op 36-jarige 
leeftijd, na de geboorte van haar 
dochtertje. Na haar dood heeft Jo 
Meijer veel van haar geschriften 
gebundeld en uitgegeven.

Bajesen zijn inrichtingen met een straffend karakter

Bajesdirecteur Obe Veldman: 
‘Ik vind dat mijn mensen een 
professioneel wantrouwen 
moeten hebben ten opzichte 
van de gedetineerde’
Jaap Brandligt en Paul Grijpma

Westzaan - Door het hele gebouw zijn reuze stickers te zien op de 
vloer met de tekst: Weet jij wie er nu achter je loopt? Blijf scherp. 
Baas Obe Veldman van de bajes in Westzaan begrijpt dat wij vinden 
dat hiermee het wantrouwen in de inrichting wordt versterkt. ‘Als 
jullie zeggen: wantrouwen, dan denk ik meteen: ja, inderdaad en dat 
is meteen de kern van ons primair proces. Ik vind dat mijn mensen 
een professioneel wantrouwen moeten hebben ten opzichte van 
de gedetineerde. Want je moet hier steeds alert zijn. Wij zijn het 
tenslotte die de sleutel van de celdeur hebben omgedraaid. Want de 
keerzijde is namelijk dat als het wantrouwen weg is, je dan de sfeer 
krijgt van ‘ons kent ons’. Ik laat jou met rust en jij laat mij met rust. 
Dat is de dood in de pot. Dat wil ik echt niet. Vandaar die stickers.’ 
Oké, duidelijke taal. 

De gezondheidswetenschapper 
drs. Obe Veldman (62) zit inmid-
dels drie en een half jaar in de 
Zaanbajes. Hij is er Eric Nijman 
opgevolgd die toen in 1918 naar 
Den Haag trok als plaatsvervan-
gend divisiedirecteur 
Gevangeniswezen en 
Vreemdelingenbewaring.
Wie is de inspirator van Veldman? 
‘Daar werk ik niet mee. Maar als 
jullie het zo specifiek vragen, zeg 
ik Rob Kievietsbos, met wie ik heb 
gewerkt in Veenhuizen. Hij was 
daar algemeen directeur en ik 
directeur van de afdeling 
Esserheem. Hij was scherp op de 
inhoud en zacht in de persoon. 
Dat streef ik ook na.’

Spanning 
Obe Veldman had het niet gemak-
kelijk in het begin. De boel moest 
nog worden opgestart, de opgehe-
ven PI’s Almere en Zwaag moesten 
nog aansluiten. Gedetineerden en 
ook het personeel moesten nog 

hun plek krijgen. En er moest 
worden gewerkt met de collega’s 
van de Bijlmerbajes en de koepel 
in Haarlem van wie de inrichtin-
gen waren gesloten. ‘Ik zei, kom 
maar op, hoe meer diversiteit van 
culturen hoe beter.’ Je zult 
Veldman niet horen zeggen dat 
zijn personeel niet is toegerekend 
op de taak. Want die inmiddels 
gesloten inrichtingen waren goed 
draaiende inrichtingen met heel 
goed draaiende mensen. ‘Die heb 
ik erg graag bij. Die gaan proble-
matische zaken niet uit de weg.’ 
Veldman zegt dat de meesten een 
opleiding hebben gehad, sommi-
gen hebben nog een achterstand 
maar die wordt ingehaald. 
Veldman praat graag verder over 
het werk van zijn mensen. ‘Er zit 
zoveel spanning in dat werk, het is 
zo moeilijk voor onze mensen. Die 
gedetineerdengroep is langza-
merhand steeds ingewikkelder 
geworden qua psychische gesteld-
heid, qua 

verslavingsproblematiek en qua 
attitude. Het is hier niet een beetje 
pappen en nathouden. Nee, er 
wordt van onze mensen verwacht 
dat ze met die moeilijke doel-
groep zich houden aan de Wet 
Straffen en Beschermen. Dus 
moeten er goede rapportages zijn, 
moeten intakegesprekken worden 
gevoerd. Gedetineerden zijn niet 
van gisteren. Die weten dat ook. 
Die zeggen tegen de Piw’ers en 
casemanagers dat ze rapporten 
moeten schrijven en dan wel het 
liefst ‘naar mij toegeschreven’. En 
dat doen wij natuurlijk niet.’ Obe 
Veldman kan het wel waarderen 
dat wij ons respect voor het perso-
neel in het algemeen en de Piw’ers 
in het bijzonder uitspreken. 
Veldman: ‘Het is een hele moei-
lijke job en wij moeten die 
mensen ondersteunen.’ De inrich-
ting in telt 800 medewerkers.

Leren klokkijken
Vijfenveertig procent van de gede-
tineerden is licht verstandelijk 
beperkt (LVB). ‘Buiten de deur 
weet men dat niet, maar wijweten 
dat wel,’ zegt Veldman. Heel toe-
vallig wordt in de Zaanbajes 
gewerkt aan een betere bewegwij-
zering zodat de gedetineerden die 
niet zo goed de weg weten toch de 
goede afslag nemen naar bijvoor-
beeld het bad. Veldman: ‘We 
hebben ook gedetineerden die het 
als een enorm succes ervaren als 
ze bij ons hebben leren klokkij-
ken. Ja, ik weet het, dan denken 
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Strafzaak? Neem geen advocaat, neem een strafrechtadvocaat! 
Vrijheid van advocaatkeuze is een belangrijk recht. 
U bent niet verplicht zich bij te laten staan door de 
advocaat die u op het politiebureau bezocht heeft. Deze 
'piketadvocaat' hoeft helaas geen deskundige te zijn op 
het gebied van strafrecht. 

Sommige advocaten doen maar een paar strafzaken per 
jaar. Natuurlijk volstrekt onvoldoende om deskundig te 
worden en te blijven op strafrechtelijk gebied. Zo kan het 
gebeuren dat de advocaat die u bijstaat in uw strafzaak 
zich voornamelijk bezighoudt met familierecht. Wij vinden 
dit een onwenselijke situatie. Regelmatig nemen wij 

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

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

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

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

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

WEENING 
STRAFRECHTADVOCATEN 

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

wij: hallo, dat zijn kerels die lopen 
stoer te doen, zien er streetwise uit, 
en kunnen dan amper klokkijken? 
Of het lezen lukte ze niet. We 
hebben daar hele programma’s 
voor zonder dat we zeggen wat 

voor een sukkel je wel bent. Nee, 
zeggen we, leer het, en dan heb je 
je eerste papiertje gehaald. Dus 
een ‘diploma klokkijken’, daar 
moet je niet denigrerend over 
doen.’ En dat vindt Veldman ook 
voor mensen die leren lezen. Dat is 
belangrijk als ze weer terugkeren 
in de maatschappij. Die hebben 
dan het gevoel dat ze wat hebben 

geleerd. En dat kunnen ook ont-
wikkelingen van vaardigheden in 
de schoonmaakbranche, in een 
koffiebranderij of fietsenmakerij 
zijn. Of het diploma 
Basisveiligheid (VCA).
En ze leren dat het toch handig is 
als je om acht uur opstaat en niet 
voor de televisie blijft hangen. Ze 
moeten het gevoel krijgen dat ze 
voor het eerst hebben laten zien 
dat ze het kunnen en dat ze er 
wijzer van zijn geworden. 
Veldman: ‘Ik heb niet de pretentie 
dat ik iedereen op het rechte pad 
heb gebracht, maar we dragen er 
wel aan bij.’

Hinderlijke onderbreking
En dan de detentieschade. Huis 
kwijt, vrouw kwijt, werk kwijt. Wat 
is het alternatief? Veldman: ‘Mijn 
antwoord daarop is dat wij ons 
realiseren dat wij een hele hinder-
lijke onderbreking zijn in iemands 
leven. Een onderbreking van 
gemiddeld drie maanden, er zitten 
hier kort- en langgestraften. 
Daarvoor waren ze een burger, en 
dan is het even een gedetineerde 

burger en dan weer medeburger 
(met een strafblad en geen VOG).
In die korte hinderlijke periode 
willen we bijdragen aan de ont-
wikkeling van de persoon en 
willen we aansluiten bij wat die 
persoon heeft doorgemaakt en 
meegemaakt. 
Die korte straffen, hebben die zin? 
Veldman: ‘Daar ga ik niet over. Ik 
ga niet op de stoel van de politiek 
of de rechter zitten. Ik ben het 
onderdeel van een uitvoerings-
organisatie waarin we in opdracht 
van de politiek en de rechter dit 
werk doen. De bajes is een peniten-
tiaire inrichting met een straffend 
karakter. Dat maakt onderdeel uit 
van mijn werk. Ik ga daar niet 
allerlei filosofische uitspraken 
over doen. Die gedetineerde wordt 
hier gestraft omdat hij iets gedaan 
heeft wat niet mag. En daarvoor 
wordt hij beperkt in zijn vrijheden 
en dat is heel, heel beroerd. En 
daar ben ik eindverantwoordelijk 
voor en dat is best zwaar.’
Veldman staat er volledig achter 
dat dat deel ook moet doorklin-
ken. Natuurlijk houdt hij zich 
bezig met het voorkomen van reci-
dive, met opleidingen en contac-
ten en verbinding en noem maar 
op, ‘maar daarnaast is het hier 
toch ‘pats, boem’, dicht die 
celdeur. En je zit daar dan knap 
beroerd en we willen je nog wel 
correct behandelen en je serieus 
nemen, maar die celdeur gaat 
dicht, dat ook. We moeten aan de 
harde kant van de zaak niet 
voorbijlopen.’

Doodstraf
Obe Veldman stapte van de volks-
gezondheidszorg over naar het 
Gevangeniswezen. ‘Ik heb mij toen 
ernstig afgevraagd of ik daar 
plaatsvervangend directeur wilde 
worden. Ik heb daar heel erg over 
nagedacht en kwam tot de conclu-
sie dat ik die stap kan verenigen 

met mijn geweten, met mijn 
normen en waarden. Ja, want ik 
geloof in de rechtsstaat zoals we 
die kennen en ik wil daar mijn ver-
antwoordelijkheid voor nemen. 
Stel dat de doodstraf in Nederland 
zou worden ingevoerd, dan kan ik 
dit werk niet meer doen. Dat is dui-
delijk over de grens.’
Veldman is heel tevreden met de 
locatie van Justitieel Complex 
Zaanstad (JCZ) in Westzaan. 
Hoewel wij ons beklagen over de 
gruwelijkheden van zo’n indus-
trieterrein en de bajes dus weg is 
van de stad en van de mensen, 
ervaart Veldman dat totaal anders. 
‘Ik kom uit Friesland en daar woon 
ik nog. Ik heb gewerkt in 
Leeuwarden, Veenhuizen en 
Lelystad, maar toen ik hiernaartoe 
kwam, dacht ik: ‘Wauw, ik zit nu in 
het hart waar het gebeurt. 
Bedrijfsterreinen, grote zeecontai-
nerschepen die door de nieuw 
sluis bij IJmuiden hier voorbijko-
men.’ Maar Veldman geeft toe dat 
er ook vaak gesprekken worden 
gevoerd waarin gekeken wordt 
hoe de bajes meer zichtbaar kan 

worden. Wat dat betreft is de 
huidige situering niet bevorder-
lijk. Veldman: ‘We houden open 
dagen, opereren op social media en 
in de media. Op zich doen we het 
best goed, we hoeven ons niet te 
schamen.’

Beeldbellen
Op internationale bijeenkomsten 
van onze collega’s van het 
Europaïsches Forum in Düsseldorf 
en in Straatsburg viel het ons op 
dat ze in het buitenland zeer 
nadrukkelijk kijken naar het 
bezoek voor gedetineerden. Daar 
is het: hoe meer hoe beter. 
Veldman kent het fenomeen. ‘Het 
bezoek is gepland op uren van de 
dag waar wij dat toestaan. We pro-
beren ook wel bezoek te regelen op 
woensdagmiddagen zodat 
moeders met kinderen kunnen 
komen. Maar in het weekeinde 
lukt dat niet altijd. Dat is best 
beperkend en belemmerend.’
Maar volgens Veldman kunnen 
gedetineerden daar zelf ook iets 
aan doen door in een groen (goed 
gedrag) programma te komen, 
dan hebben ze meer mogelijkhe-
den. Vóór wat, hoort wat. 
Ook Veldman zegt dat een van de 
belangrijkste elementen om op de 
een of andere manier goed terug 
te keren in de maatschappij is het 
behouden van de contacten 
waarbij die met de familie de 
belangrijkste zijn.

Toen in 2019 het bezoek totaal 
moest worden stopgezet, is de 
bajes overgegaan op beeldbellen. 
In een paar weken werden honder-
den IPads uitgedeeld en mochten 
de gedetineerden beeldbellen met 
de familieleden in plaats van 
bezoek. Veldman: ‘En dat doen we 
nog steeds. En dat houden we er 
ook in. Want bij het beeldbellen 
voelen de gedetineerden zich com-
fortabel. Je hebt dan niet die 
akelige confrontatie met de 
bezoekzaal en je hoeft je vrouw en 
kinderen ook niet te vragen om 
helemaal hierheen te komen. Het 
is wat ontspannener en het mooie 
is dat aan de andere kant van de
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Obe Veldman: ‘ Ik geloof in de rechtsstaat 
zoals we die kennen en ik wil daar mijn 

verantwoordelijkheid voor nemen. (Foto: 
Paul Grijpma)

Wij zijn het tenslotte 
die de sleutel van 

de celdeur hebben 
omgedraaid

Ik ga niet op 
de stoel van de 
politiek of de 
rechter zitten
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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 

Wie het traject afrondt heeft een werkgarantie

De Wilde Vaart: Iets om te willen
Jaap Brandligt en Paul Grijpma

Westknollendam - We waren op bezoek bij De Wilde Vaart, een 
organisatie waar twee begeesterde mannen – Dirk de Mooy en Rik 
den Hollander – lieden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
terug willen helpen in die arbeidsmarkt. Tot die mensen met grote 
afstand horen ook vaak mannen die uit detentie komen en die een 
hub nodig hebben om weer aan het werk te komen. Dat kan bij De 
Wilde Vaart. 

Reclasseringsinstantie Fivoor, 
Reclassering Nederland, het Leger 
des Heils, veel welzijnswerk, soms 
het bedrijfsleven, de nautische 
sector, het beroepsonderwijs, jus-
titie, noem maar op, zij kennen 
alle de weg naar De Wilde Vaart 
evenals gemeenten via de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). Mannen die dat willen en 
die daarvoor geschikt zijn gaan 
naar Westknollendam, want daar 
zitten ze van De Wilde Vaart. Daar 
ligt hun boot, de Excelsior. De 
Mooy en Den Hollander zijn in 
gesprek met de Zaanbajes. Dat zou 
echt een mooie ontwikkeling zijn, 
want dat is vlakbij en geeft dus 
mooi maatwerk. 

Werkgarantie
Wat ze bij De Wilde Vaart willen is 
dat jonge mensen vanaf 17 jaar tot 
en met volwassenen tot 55 jaar de 
kans krijgen door een leer- en 
werktraject weer aan het werk te 
gaan. Het schip dat ze in 
Westknollendam hebben, gebrui-
ken ze om te leren en te werken in 
de binnenscheepvaart. Wie het 
traject afrondt heeft een werkga-
rantie. Dan ben je bootsmaat, 
matroos met alle erkende certifica-
ten die nodig zijn om aan de slag 
te gaan. Dat aan de slag gaan 
gebeurt ook daadwerkelijk. Op een 
tiental klassieke zeilschepen en 
binnenvaartschepen gaan de 
mannen aan het werk. Het aardige 
is dat in de binnenvaart altijd 
vraag is naar opgeleide matrozen. 
‘Een, twee keer bellen en ze 
hebben een baan,’ zeggen De Mooy 
en Den Hollander. Als je het traject 

bij De Wilde Vaart afrondt, ben je 
zo een opgeleide matroos en vind 
je dus werk.’

Huiselijke setting 
Het aardige is ook – en je merkt dat 
als je er rondloopt – dat er een 
echte nautische werkomgeving is 
ontstaan waar de deelnemers 
kunnen slapen en werken. Het zal 
duidelijk zijn dat niet iedereen 
slaagt. Ook als je – zoals beide 
heren doen – uitgebreide intakege-
sprekken voert, zullen er altijd 
mensen zijn die onderweg 
afhaken. Maar een op de drie 
slaagt en dat is een behoorlijke 
prestatie. Een aardig aspect is dat 
de schippers waar de lieden van De 
Wilde Vaart terecht komen ook 
een belang hebben, namelijk een 
goed opgeleide, maar ook zo lang 
als de opleiding duurt een goed-
kope arbeidskracht. Maar als je 
eenmaal het traject voltooid hebt, 
is er altijd werk in deze sector. Een 
aansprekende zaak voor veel met 
name jongeren is dat ze opgeno-
men worden in een – noem het – 
gezin op een boot. Zeker als sociale 
relaties door gevangenisstraf los-
geraakt zijn, blijkt dat deze huise-
lijke setting mee motiverend is om 
in de sector te blijven en door te 
groeien van matroos naar schip-
per. ‘Maar de ene schipper is de 
andere niet,’ zegt Dirk de Mooy. ‘De 
ene gebruikt zijn schoenmaat 44 
en de andere aait de leerling over 
zijn bol.’ Eigenlijk is het een ouder-
wetse gilde-opleiding. Je begint als 
leerling met behoud van de uitke-
ring, groeit door naar matroos en 
kunt eindigen als schipper. 

Huisje, boompje, beestje
Deelnemer Frank (31) vertelt: ‘Mijn 
leven vóór De Wilde Vaart was niet 
zo lekker. Ik had geen werk, geen 
huis, daar kwam ik moeilijk uit. De 
Wilde Vaart heeft ervoor gezorgd 
dat ik weer een toekomstperspec-
tief heb en ze hebben mij op een 
schip geplaatst. Ik kan weer een 
leven opbouwen, lekker huisje, 
boompje, beestje. Ik wil weer leuke 
dingen gaan doen. Vooral aan het 
werken, lekker bezig zijn.’ 
Deelnemer Ewout zegt dat hij van 
heel ver komt. Twaalf ambachten, 
dertien ongelukken. Ik heb een 
fout verleden, foute vrienden, 
foute dingen gedaan, veel conflic-
ten en ben uiteindelijk in de 
gevangenis terecht gekomen. 
Nadat ik eruit kwam, ben ik tussen 
wal en schip beland, puur omdat 
ik geen diploma’s heb. Ik was 
eigenlijk zo goed als dakloos. Je 
wordt in het daklozencentrum 

gedropt, en zoek het maar uit. Ik 
had gelukkig wel wat geld, dus ik 
kon gelukkig wel bij mensen 
terecht. Maar het gat was wel heel 
erg groot. En toen kwam De Wilde 
Vaart op mijn pad. En die bied je de 
kans om door te groeien van 
matroos tot schipper en je hebt 
een grote kans op een baan. En de 
mensen staan te springen om per-
soneel. De werkzaamheden varië-
ren heeft erg, geen dag is het-
zelfde. Je werkt op een schip. Je 
bent ver van huis en daardoor 
komt je niet in de gelegenheid om 
naar de coffeeshop te gaan of je 
lam te zuipen.’

Er is bij De Wilde Vaart nog ruimte 
om in te stromen. Nu zijn er zo’n 
twintig mensen. Ze willen graag 
door naar 30 tot 45 deelnemers. Een 
mooi re-integratie initiatief.

Opleidingsschip Excelsior met aan boord Rik den Hollander (links) en Dirk de Mooy
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lijn ook de buurvrouw even gedag 
kan zeggen en dat er even gepraat 
kan worden met ome Piet. En er 
kan ook nog even een shotje 
gemaakt worden van de tuin of 
van het hondje dat ligt te slapen.’ 
Veldman beseft dat hij nu idylli-
sche scènes schetst, ‘maar je kunt 
ook wat anders bedenken zoals 
voortzetten van criminele hande-
lingen of seksueel gerichte dingen. 
Die willen wij allemaal niet.’

Steun voor deBonjo
JC Zaanstad heeft vier grote 
bezoekzalen waarvan er twee zijn 
ingericht met plexiglas. ‘En dat 
bevalt me heel erg goed, want dat 
houdt de drugs tegen. U kent het 
verhaal van die drone waarmee 
geprobeerd is hier drug af te 
leveren. Men is op allerlei manie-
ren bezig met de vraag hoe krijgen 
we dat spul binnen. Dat komt 
omdat het via het bezoek niet 
meer kan. Dus als ik merk dat 
iemand in de gevarenzone loopt 
en die toch bezig is met drugshan-
del of een gebruiker is, dan zal ik 
hem bij bezoek achter plexiglas 
zetten. Ik zeg dan, verbeter je 
leven, want ik sta het niet toe. Voor 
kinderen is het echt waardeloos 
achter dat plexiglas.
Zo’n gedetineerde kan daar zelf 
verandering in brengen door zich 
te gedragen.
Dat lijkt zo logisch voor ons, maar 
voor een gedetineerde is dat niet 
zo logisch. 
 Het is net als bij het bezoek zonder 
toezicht, dat is een gunst, daar heb 
je geen recht op. Dat moet je 
verdienen.’ 
Obe Veldman moet weg, einde 
gesprek, maar hij wil nog wel even 
kwijt dat hij altijd graag het geluid 
hoort van allerlei belangenvereni-
gingen. Daarom vindt hij dat hij 
onze krant moeten lezen. Jullie 
laten het geluid horen vanuit de 
optiek van de gedetineerden en 
dat geluid wil ik ook horen en niet 
alleen ik maar ook anderen 
moeten dat horen. Dat ondersteun 
ik en daarom werk ik mee aan dit 
interview.’
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Uit de Bonjo Universiteit: Kunstmatige intelligentie
Waarschuwing: men moet niet vrezen voor mensachtige robots, maar voor robotische mensen 

Anticiperen op en voorspellen van 
criminaliteit middels kunstmatige 
intelligentie gewaardeerde inzetvorm
Bregje Veltman

Leeuwarden - Kort samengevat is kunstmatige intelligentie (KI 
of AI van artificial intelligence) de door systemen of machines 
nagebootste intelligentie die zichzelf voortdurend kan blijven 
ontwikkelen op basis van verkregen informatie. Voorbeelden 
hiervan zijn zogeheten chatbots die ingezet worden vanuit 
klantenservices, maar ook aanbevelingen van series of films van 
streamingsdiensten die gebaseerd zijn op het kijkgedrag van de 
gebruiker. Kunstmatige intelligentie omvat de mogelijkheid van 
systemen of machines om menselijke vaardigheden uit te voeren 
zoals redeneren, leren en plannen.  

Hiervoor zijn algoritmes 
essentieel, dit zijn reeksen van 
instructies die leiden tot bepaalde 
resultaten. Een algoritme is een 
wiskundige formule, een in 

programmeertaal beschreven 
instructie om een probleem op te 
lossen. Als algoritmes zelfstandig 
beslissingen nemen op basis van 
gegevens of signalen uit de 
omgeving én daarvan leren 
(‘machine learning’), is sprake van 
kunstmatige intelligentie.
In het kader van kunstmatige 

intelligentie rijst geregeld de 
vraag of robots de mens uiteinde-
lijk zouden kunnen vervangen. 
Kunstmatige intelligentie is echter 
niet bedoeld om mensen te ver-
vangen, maar juist om de capaci-
teiten en bijdragen van mensen 
sterk te verbeteren. Deze vorm van 
intelligentie draait om statistiek. 
Al naargelang een computerdata-
base over meer data en patronen 
beschikt, wordt de kans groter dat 
een computer op basis hiervan 
kan handelen. Neem bijvoorbeeld 
de eerder genoemde chatbot: als 
een chatbot vaker eenzelfde vraag 
gesteld krijgt, bijvoorbeeld over 
het oplossen van internetproble-
men, zal de chatbot dit gemakke-
lijker herkennen en op basis 
hiervan sneller kunnen antwoor-
den dan bij de eerste vraag hier-
over. Een chatbot moet overigens 
ook dermate ontwikkeld zijn dat 
duidelijk is wanneer de ondersteu-
ning van de chatbot tekortschiet 
en menselijke hulp gewenst is om 
klanten hiernaar te verwijzen.

Cruciale vraag
Kunstmatige intelligentie kent 
zowel voor- als nadelen. Zo kan het 
zorgen voor onder andere betere 
volksgezondheid, veiligere auto’s 

en gemakkelijkere toegang tot 
informatie. Voorbeelden hiervan 
zijn nauwkeurige scans in de 
gezondheidszorg, een autonoom 
noodstopsysteem van auto’s en 
vertaalmachines. De keerzijde van 
kunstmatige intelligentie is echter 
dat sprake is van bijvoorbeeld 
gebrekkige transparantie, moge-
lijk vooringenomen algoritmes en 
privacyvraagstukken. Verder zou 
sprake kunnen zijn van toene-
mende werkloosheid als systemen 
en machines dezelfde taken 
kunnen uitvoeren als mensen. Het 
is hierin van belang om op te 
merken dat deze uiterst effectieve 
technologie geen grenzen en 
morele barrières kent. Een cruci-
ale vraag hierin is dan ook of alles 
wat mogelijk is ook wenselijk is. 
Ethische vraagstukken worden in 
deze context steeds belangrijker 
om ongewenste effecten te voorko-
men. Het is immers onwenselijk 
als middels kunstmatige intelli-
gentie handelingen worden ver-
richt die de mens afkeurt. 
Hiervoor dient moraliteit te 
worden opgenomen in het 
systeem óf dienen er allerlei regels 
en voorschriften opgesteld te 
worden om de systemen te 
kunnen controleren. Alleen een 
samenspel tussen de wetenschap, 
industrie, maatschappij en overhe-
den kan resulteren in vereniging 
van ethiek en kunstmatige 
intelligentie.

Uitbesteding menselijk denkver-
mogen
Hoewel kunstmatige intelligentie 
in essentie niet bedoeld is om de 
mens te vervangen, dient de 

samenleving als geheel kritisch te 
zijn over het denkvermogen dat 
aan systemen en machines 
gegeven wordt. Kunstmatige intel-
ligentie ontwikkelt zich namelijk 
razendsnel en onderzoek sugge-
reert zelfs dat deze vorm van intel-
ligentie de mens deze eeuw nog 
zou kunnen inhalen. 
Wetenschapper Nick Bostrom stipt 
dan ook terecht aan dat succes-

volle kunstmatige intelligentie de 
beste, maar ook de laatste uitvin-
ding van de mens kan zijn. Binnen 
de wetenschap wordt overwogen 
dat het gevaar van kunstmatige 
intelligentie niet schuilgaat in 
hyperintelligente systemen en 
machines die de mens vervangen, 
maar juist in het uitbesteden van 
het menselijk denkvermogen 
hieraan. Noriko Arai, een wiskun-
dige onderzoeker van kunstma-
tige intelligentie, waarschuwt dat 
men niet moet vrezen voor mens-
achtige robots, maar voor roboti-
sche mensen.
De data op basis waarvan syste-
men en machines handelen kan 

vrijwel elk vraagstuk betreffen, zo 
ook criminaliteit. Zo is het antici-
peren op en voorspellen van crimi-
naliteit middels kunstmatige 
intelligentie een gewaardeerde 
inzetvorm. ‘Slimme’ camera’s en 
sensoren verzamelen gigantische 
datahoeveelheden over mensen 
(‘big data’). Op basis van gecombi-
neerde datasets kan beoordeeld 
worden of gedrag al dan niet ver-
dacht is. Hierdoor ontstaat de 
mogelijkheid om strafbaar 
gestelde gedragingen real-time te 
detecteren, te bestraffen en moge-
lijk zelfs te voorkomen. Dit is pre-
dictive policing: middels monito-
ring en slimme data-analyse wordt 
de politie geholpen om ‘wie, wat 
en waar’ inzake criminaliteit te 
voorspellen en op basis daarvan 
preventief te handelen ter voorko-
ming van criminaliteit. Een ander 
voorbeeld komt voort uit een 
recente oproep van burgemeesters 
Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en 
Bart de Wever (Antwerpen). Zo 
pleitten zij onder andere voor 
betere beveiliging van de havenge-
bieden door middels kunstmatige 
intelligentie gericht te zoeken in 
criminele geldstromen, waaron-
der cryptocurrency. Momenteel 
investeert de douane fors in de 
ontwikkeling van een algoritme 
met kunstmatige intelligentie in 
de strijd tegen internationale 
drugshandel. Hiermee kan de risi-
coanalyse van verdachte contai-
ners in de haven mogelijk geauto-
matiseerd worden. Kortom: de 
combinatie van kunstmatige intel-
ligentie en big data kan zowel de 
veiligheid als de leefbaarheid 
ingrijpend beïnvloeden. 

Bregje Veltman  
(Tekening: Minke Veltman)

Als algoritmes 
zelfstandig 
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of signalen uit de 
omgeving én daarvan 

leren, is sprake 
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datahoeveelheden 

over mensen 
(‘big data’)
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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)

A D V O C A T E N

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

Hoe een geluidsopname 
het verschil kan maken
Arthur van der Biezen

‘s-Hertogenbosch - Cliënt runt sinds jaar en dag een ‘tuin-centrum’ waar diverse 
soorten kweekartikelen te koop aangeboden worden.  Kweekbakjes, warmtelampen 
en kweekschema’s vormden onderdeel van het assortiment. Nadat handhavers van 
de gemeente in 2015 en 2017 naar binnen waren gegaan op basis van een vermoeden 
van overtreding van de Opiumwet werden diverse goederen in beslaggenomen.

Goederen die volgens de gemeente 
gebruikt zouden kunnen worden bij de 
kweek van hennep. Verkoop van dit soort 
goederen zou in strijd met de bedrijfsver-
gunning zijn. Na iedere inval oordeelde de 
rechter vervolgens dat de goederen weer 
terug moesten nu deze ook voor legale 
kweek gebruikt kunnen worden en er geen 
bewijs aanwezig was voor een vermoeden 
dat het om Opiumwet overtredingen zou 
gaan. Van een strafrechtelijke vervolging 
was na deze invallen geen sprake aange-
zien het officieel slechts gemeentelijke/
bestuursrechtelijke acties betrof.

Politiemacht
De gemeente liet het er echter niet bij 
zitten en ging, na een aanscherping van de 
Opiumwet en nu onder begeleiding van 
een hele politiemacht, in 2019 nogmaals bij 
cliënt naar binnen, en nam (vrijwel) alles is 
beslag met de motivering dat de eigenaren 
wisten althans hadden kunnen vermoeden 
dat hun producten hoofdzakelijk voor de 
hennepkweek zouden worden gebruikt.
 Na een stilte van drie jaren, waarin een 
groot deel van de goederen van de rechter 
terug moesten, werd cliënt gedagvaard 
door overtreding van de Opiumwet. 
Inmiddels had de gemeente besloten dat 
de zaak per direct gesloten moest worden 
omdat niet aan de vergunningsverplich-
tingen was voldaan. Tot aan de Raad van 
State kreeg de gemeente haar gelijk en 
moest de zaak dicht blijven.
Drie jaar na de inval kwam cliënt tijdens de 
voorbereiding van de strafzaak met een 
opmerkelijke geluidsopname. Een opname 
waaruit bleek dat de gemeente onder valse 
voorwendselen (gemeentelijke handha-
ving) naar binnen was gegaan en er sim-
pelweg keihard gelogen was omtrent het 
doel en de aard van de doorzoeking. Met 

een i-phone bleek de eigenaar van het tuin-
centrum een gesprek met de leider van het 
‘begeleidende’ politieteam te hebben 
opgenomen. 

Misleidend en leugenachtig
Ter zitting van de rechtbank werd het 
bandje afgespeeld en de rechtbank en offi-
cier kregen het navolgende te horen uit de 
mond van de betreffende agent:  ‘Ik heb 
overlegd met de officier van justitie ….(….)  
een optie is dat jullie afstand doen van alle 
goederen, die na inbeslagname door of 
sowieso vernietigd worden …daar heeft de 
officier al opdracht toe gegeven…. en dat als 
er afstand wordt gedaan er géén strafrechte-
lijke vervolging zal plaatsvinden. Er zal dan 
niet gedagvaard worden omdat de vernieti-
ging van de goederen al sanctie genoeg is in 
de ogen van de officier.’
Uit het afgespeeld gesprek bleek dus duide-
lijk dat het niet ging om een gemeentelijke 
handhavingsactie maar om een goed geco-
ordineerde strafrechtelijke doorzoeking. 
Tevens bleek dat er sprake was van een 
(direct) van de officier van justitie afkom-
stige sepot toezegging. Gezien het feit dat 
men toch al direct alles voornemens was te 
gaan vernietigen was van een vrijwillige 
keuzemogelijkheid géén sprake. Zelden 
was een volstrekt misleidende (en leugen-
achtige-) actie zo duidelijk en helder inzich-
telijk geworden voor een rechtelijk college. 
De rechtbank oordeelde snoeihard en nam 
direct ter zitting een beslissing. De recht-
bank oordeelde dat het OM het recht op 
strafvervolging had verspeeld en het OM 
werd dan ook niet ontvankelijk verklaard 
in haar vervolging.

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

IN MEMORIAM MAX MOSZKOWICZ  
(Essen (D), 5 oktober 1926 - Lanaken (B), 27 januari 2022 

Geroemd om zijn 
retorische begaafdheid, 

kennis en pleidooien

Max Moszkowicz sr. in actie met zijn zoon Bram

Paul Grijpma

Lanaken (België) - Werkelijk, het was film, die eerste 
keer dat ik hem in 1978 zag optreden in de recht-
bank aan de Prinsengracht in Amsterdam, mr. Max 
Moszkowicz sr. Hij verdedigde daar een paar jonge 
mannen die door het Openbaar Ministerie voor de 
rechter waren gesleept. Vanaf zijn katheder zwierde 
hij heen en weer, terwijl hij de rechter in prachtige 
bewoording bespeelde.

Zijn retorische begaafdheid werd geroemd, 
evenals zijn vakkennis en zijn pleidooien. 
Alles uit het hoofd, Moszkowicz had zich 
altijd goed voorbereid. Vele jaren later trof 
in hem voor de poort van PI Vugt voor een 
interview voor het NOS-Journaal. Er was 
iets met een topcrimineel. En ook daar 
maakte hij indruk met zijn grote hoed, 
dure jas en de prachtige limousine. De man 
had stijl, een man van de wereld.
Max Moszkowicz is van 1926. Zijn beide 
Joodse ouders waren in een deel van het 
huidige Polen geboren. Zijn ouders vluch-
ten voor de pogroms naar Duitsland waar 
Max in Essen ter wereld kwam. En later in 
1933 was de vlucht naar Nederland uit 
angst voor het opkomende nationaalsocia-
lisme. In 1942 werd het gezin weggevoerd 
naar Auschwitz, waar zijn moeder, broer 
en zusje meteen werden vermoord. Zijn 

vader Abraham stierf in Ebensee na een 
dodelijke injectie. Max overleefde de 
gruwelijkheden. 

Vier zonen
Na de oorlog maakte hij alsnog het gymna-
sium af. In 1948 huwde hij in Maastricht 
Maria Bertha Bessems met wie hij vier 
zonen kreeg: David, Max jr. Robert en 
Bram, die later allemaal net als hun vader 
advocaat werden. De oude Moszko had  
cliënten uit de Amsterdamse onderwereld 
zoals Klaas Bruinsma, de 
Heinekenontvoerders Cor van Hout en 
Willem Holleeder. Hij verdedigde elk soort 
verdachte. ‘Echt intrinsiek slechte mensen 
bestaan niet’, was zijn lijfspreuk. Voor per-
sonen die werden verdacht van oorlogs-
misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
maakte hij een uitzondering. Peter 
Menten, de bekende antiekhandelaar uit 
Blaricum, was er zo een. Moszkowicz was 
wegens persoonlijke omstandigheden niet 
in staat om de best mogelijk verdediging 
van zo’n cliënt te garanderen. In 2004 
kreeg Max Moszkowicz een beroerte, op 
95-jarige leeftijd overleed hij in zijn woon-
plaats Lanaken in België.
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Nikki Alberts

Alphen aan den Rijn - Momenteel worden de voorbereidingen 
getroffen om dit jaar een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) te openen 
in Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn. Helemaal nieuw 
is deze afdeling niet, want Nederland kent al twee inrichtingen waar 
deze afdeling in gebruik is, namelijk PI Leeuwarden (2020) en PI 
Krimpen (2021). Dat roept de vraag op wat de meerwaarde is van 
deze afdeling. Wat is een AIT en wanneer wordt een gedetineerde 
daar geplaatst?

De AIT is eigenlijk een kleinscha-
lige versie van een reguliere afde-
ling, waar ruimte is voor tien tot 
vijftien gedetineerden. Een stuk 
kleiner dan de reguliere afdeling 
dus, waar over het algemeen mini-
maal vijftig gedetineerden 
(kunnen) verblijven. De AIT is inge-
richt om risicovolle gedetineerden 
intensief te monitoren. Door inten-
siever toezicht te bieden hoopt de 
PI te voorkomen dat gedetineer-
den tijdens hun periode in deten-
tie hun criminele activiteiten 
voortzetten. De nadruk ligt op het 
waarborgen van de orde en veilig-
heid. De gedetineerden van de AIT 
komen zo min mogelijk in contact 
met gedetineerden van een andere 
afdeling, omdat hun dagpro-
gramma gecompartimenteerd 
wordt uitgevoerd. Het dagpro-
gramma op de AIT is in principe 
wel gelijk aan die op reguliere 
afdelingen – er zijn bijvoorbeeld 
voorzieningen om te werken, 
sporten en luchten – maar om de 
zojuist benoemde ‘vermenging’ 
met andere gedetineerden te voor-
komen vinden de activiteiten 
zoveel mogelijk op de eigen 

afdeling plaats. Door vermenging 
te voorkomen of beperken kunnen 
(ongewenste) opdrachten niet of 
in ieder geval zo min mogelijk 
worden doorgegeven. Door gedeti-
neerden waar dit risico speelt 
apart te plaatsen, zouden andere 
gedetineerden tegelijkertijd in 

bescherming worden genomen. Zo 
kunnen de gedetineerden van de 
AIT andere gedetineerden niet 
misbruiken of overhalen een bij-
drage te leveren aan deze crimi-
nele handelingen. 

Tussenstap
Een risicovolle gedetineerde is een 
gedetineerde die complex of 
gevaarlijk gedrag vertoond. De 

directeur besluit of daar sprake 
van is en de gedetineerde daarom 
op de AIT zal moeten worden 
geplaatst. Plaatsing op de AIT kan 
daarnaast het gevolg zijn van de 
oplegging van een individuele toe-
zichtmaatregel, zoals de controle 
van telefoongesprekken of de post. 
Op de AIT kunnen contacten met 
de buitenwereld worden gemoni-
tord. De afdeling wordt bovendien 
gebruikt voor gedetineerden die 
bijvoorbeeld van de EBI (Extra 
Beveiligde Inrichting) worden 
teruggeplaatst naar een reguliere 
afdeling van de PI. De AIT is voor 
deze gedetineerden een tussen-
stap, zij worden dan afgeschaald 
naar de AIT voordat zij op de regu-
liere afdeling verblijven.
Het opzetten van de AIT is het 
gevolg van een toestroom van 
gedetineerden die betrokken zijn 
bij zware georganiseerde misdaad. 
De gedetineerden worden geacht 
een risico te kunnen vormen voor 
de orde en veiligheid van de 
inrichting maar ook voor de veilig-
heid in de samenleving. De Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) hoopt 
de risico’s beter te kunnen beheer-
sen op een kleine afdeling met 
intensief toezicht. De tijd zal 
moeten uitwijzen of de risico’s 
hiermee inderdaad worden 
ingeperkt. 

‘Plaatsingsbeslissing’
Plaatsing op deze afdeling kan een 
ernstige inbreuk op rechten en 

vrijheden van de gedetineerde met 
zich meebrengen. Het is daarom 
niet vreemd dat gedetineerden 
veelal niet zitten te wachten op een 
verblijf op de AIT. Tegen plaatsing 
op de AIT kan een gedetineerde 
bezwaar aantekenen. Wanneer de 
rechter bijvoorbeeld op een raad-
kamerzitting de vordering tot 
bewaring of gevangenhouding 
toewijst en de gedetineerden op 
de AIT terechtkomt, is sprake van 
een ‘plaatsingsbeslissing.’ Tegen 
deze beslissing kan een bezwaar-
schrift worden ingediend. Ook 
tegen overplaatsing naar een 
andere PI, waarbij een gedeti-
neerde op de AIT wordt geplaatst, 
kan bezwaar worden aangetekend. 

De gedetineerde kan dit zelf doen, 
maar kan uiteraard ook een advo-
caat inschakelen. Het bezwaar kan 
zich bijvoorbeeld richten tegen 

het worden aangemerkt als ‘risico-
volle gedetineerde.’ Indien een 
gedetineerde betwist dat sprake is 
van voortgezet crimineel hande-
len in detentie kan zodoende 
bezwaar worden aangetekend. Het 
bezwaar kan ook worden gericht 
tegen het uitblijven van communi-
catie omtrent de beslissing van de 
directeur om op de AIT te worden 
geplaatst. Indien een gedetineerde 
van een reguliere afdeling wordt 
overgeplaatst naar de AIT, dient de 
directeur dit te motiveren, zodat 
het voor de gedetineerde duidelijk 
is waarom hij wordt overgeplaatst. 
Over de overplaatsing moet dus 
duidelijk worden 
gecommuniceerd.

(Nikki Alberts is juridisch medewer-
ker/paralegal bij Cleerdin & Hamer 
Advocaten.)

Nikki Alberts

Een AIT is eigenlijk een kleinschalige versie van een reguliere afdeling, waar ruimte is voor 
tien tot vijftien gedetineerden. (Foto:Nikki Alberts)

Waartoe dient de Afdeling en wanneer komt iemand daar terecht? 

Intensiever toezicht moet 
voortzetting criminele 
activiteiten tijdens 
detentie voorkomen

De nadruk ligt op het 
waarborgen van de 
orde en veiligheid

Indien een 
gedetineerde van een 

reguliere afdeling 
wordt overgeplaatst 

naar de AIT, dient 
de directeur dit 

te motiveren
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Volodimir Zelenski, held
Paul Grijpma

Amsterdam - Zo’n held hebben we 
lang niet meer gezien, Volodimir 
Zelenski (Kryvy Rih, 25 januari 
1978,). Hij speelt dezer dagen de 
rol van zijn leven. De voormalige 
acteur en komiek treedt nu in 
camouflagekleren zijn volk tege-
moet, spreekt moed in en smeekt 
het westen om hulp. 
In 2019 werd hij met overmacht 
president van Oekraïne. De 
Oekraïners waren bekend met 
hem vanwege het programma 
‘Dienaar van het volk’ een sitcom 
van de Oekraïense televisie.  Hij 
werd geboren in een Russisch-
sprekende Joodse familie. Zijn 
grootvader diende in het Rode 
Leger, verloor drie broers in de 
Holocaust. Zijn vader is professor 
aan de faculteit voor cyberne-
tica en computer hardware van 
het Economisch Instituut te 
Kryvyi Rih, zijn moeder is 

ingenieur. Als kind woonde hij 
met zijn ouders vier jaar in 
Mongolië. Na terugkeer in 
Oekraïne ging Zelenski naar het 
gymnasium, gevolgd door de 
studie rechten. 
 Op 31 december 2018 maakte 
Zelenski bekend dat hij zich 
namens een nieuwe partij met  
de naam Dienaar van het Volk 
(‘Sloeha Narodoe’) ook daadwer-
kelijk kandidaat stelde voor de 
presidentsverkiezingen in 2019. 
Hij nam het in deze verkiezingen 
onder anderen op tegen zittend 
president Porosjenko, die sinds 
2014 aan de macht was, en voor-
malig premier Tymosjenko. 
Na zijn winst in de eerste ronde 
van de verkiezingen op 1 april 
2019 werd Zelensky de favoriet 
voor het presidentschap.
Zelenski had bij zijn verkiezingen 
geen duidelijk omlijnd 

programma. Hij nam een gema-
tigde positie in en presenteerde 
zichzelf tijdens de verkiezingen 
als iemand die corruptie wilde 
bestrijden en partijen bij elkaar 
wilde brengen. Hij was vooral 
populair bij kiezers uit de lagere 
middenklasse, die traditioneel 
niet erg geïnteresseerd zijn in 
politiek. Wel werd er in Oekraïne 
gespeculeerd over mogelijke 
banden van Zelenski met de con-
troversiële oligarch Ihor 
Kolomojsky. Zelenski verklaarde 
echter niet door Kolomojsky te 
worden beïnvloed. 
De tweede verkiezingsronde op 21 
april 2019 won Zelenski met grote 
overmacht; hij kreeg 73% van de 
stemmen. Zelenski legde op 20 
mei de eed af als president.

(Bron Wikipedia)

We werden op deze schets geattendeerd door advocaat Peter Plasman via Facebook.  
De schets is van de kunstenaar, portretschilder Peter Donkersloot.  (Gratis te downloaden op www.peterdonkersloot.nl) 
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Stephan van Lijf stuurde ons prenten

Trieste oorlog in Oekraïne
Van de redactie

Heerlen - Al eerder maakte Stephan van Lijf 
tekeningen voor onze krant. 
Momenteel wordt gewerkt aan de nabehande-
ling in een forensische kliniek. In de tussentijd 
is hij bezig met portrettekenen en leert hij gra-
fische afbeeldingen te maken. Met steun van 
het fonds Everydayheroes studeert en werkt 
hij aan nieuwe toekomst op de arbeidsmarkt. 

Ter begeleiding van de tekeningen schrijft hij: 
Vandaag de dag is er een trieste oorlog aan de 
gang in Oekraïne. Ook voor mij is dit ver-
schrikkelijk om van een afstand te zien en te 
horen.
Helaas zijn we niet allemaal in de positie om 
er iets (fysiek) aan te doen.
Wel kan ik door middel van mijn talent op 
een andere manier een bijdrage leveren en 
ervoor zorgen dat het een onderwerp van 
gesprek blijft bij iedereen, ook in de 

gevangenis.
Vanaf dat ik ben gaan tekenen in de gevange-
nis in Sittard 2020 en nadat mijn tekeningen 
zijn geplaatst in deBonjo is er een behoorlijke 
vraag naar mijn tekeningen.
Hierdoor ben ik gestart met het maken van 
een boek voor het leren van het tekenen van 
portretten in realistische stijl. Hierover heb ik 
ook een aantal keren contact gehad met 
deBonjo vanwege een aantal vragen die ik 
destijds had over hoe ik überhaupt een boek 
moet maken. De antwoorden op mijn vragen 
hebben mij ook op een bepaalde manier 
vooruitgeholpen.

Goede creatieve talenten
Er zijn ook gesprekken met een museum om 
uiteindelijk een collectie van mijn werk te 
gaan tentoonstellen. Bij deze mijn dank voor 
mij op weg te helpen de goede richting op. 

Wat betreft mijn boek is deze al voor tachtig 
procent af en start op korte termijn een 
aantal gesprekken met uitgevers. Als dank 
voor het helpen wat betreft mij de goede rich-
ting opsturen zou ik een aantal exemplaren 
aan jullie willen schenken zodra deze defini-
tief is uitgebracht.
Wellicht kunnen jullie iets leuks bedenken 
om deze weg te geven aan gedetineerden op 
een bepaalde manier. En wat betreft de ten-
toonstelling van mijn werk in een museum 
zou ik het heel mooi vinden om jullie uit te 
nodigen wanneer deze start. Wellicht kunnen 
jullie er iets over schrijven in de Bonjo. Het 
kan misschien een motivatie zijn voor 
mensen in de gevangenis.
Want er zitten helaas genoeg goede creatieve 
talenten in de gevangenis die denken dat ze 
niet ver komen met hun talent. 
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Reacties van gedetineerden

De ene Gedeco is de andere niet
Ronald Bos

Amsterdam - Op het artikel over Gedetineerdencommissies (Gedeco’s) in de vorige 
editie van deBonjo reageerde een aantal gedetineerden met hun eigen ervaringen en 
ideeën. Een ingezonden brief (zie afbeelding op pagina hiernaast), een telefoongesprek 
en een brief met een pak Gedeco-materiaal. Eruit blijkt wel dat de Gedeco’s door veel 
gedetineerden worden gewaardeerd, maar ook dat niet in alle PI’s gedetineerden 
actief zijn en niet alle directies even enthousiast. De namen en PI’s zijn bij de redactie 
bekend.

Vooraf: Nog even in ’t kort over de regels 
voor de Gedetineerdencommissies: Een lan-
delijk geldend Gedeco-reglement is door de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) niet 
gemaakt, maar moet in iedere bajes 
opnieuw uitgevonden worden. Ter inspira-
tie kan het Bajesboek van Gerard de Jonge, 
Hettie Cremers en Judith Serrarens worden 
geraadpleegd, dat in alle gevangenisbiblio-
theken aanwezig zou moeten zijn. In de 
laatste druk van 2019 gaat Hoofdstuk 18 
over de Gedetineerdencommissies 
(p. 313-318). 

Het hoofdstuk begint met Artikel 5 lid 3 
Pbw: de directeur is bevoegd aan gedeti-
neerden bevelen te geven en ‘de gedetineer-
den zijn verplicht deze bevelen op te volgen’. 
Toch zegt diezelfde wet dat de directeur 
‘zijn’ gedetineerden een zekere vorm van 
inspraak moet geven. In praktijk gebeurt 
dat door overleg met zogenoemde gedeti-
neerdencommissies (Gedeco’s) over de dage-
lijkse gang van zaken in de inrichting. 
De reacties: In het telefoongesprek vertelde 
gedetineerde N. dat er in de PI wekelijkse 
bijeenkomsten zijn van de Gedeco en één 
maal per maand met de directie. ‘Eis van de 
directie is dat er tevoren een agenda en 
notulen worden uitgedeeld, maar een 
Gedeco reglement is er niet.’ Ze hadden 
daarvoor ook gebeld met de zogenaamde 

Landelijke Gedeco (zie ook vorig artikel) 
maar helaas nooit antwoord gekregen.

N. vertelde dat deze Gedeco heeft gepro-
beerd contact te leggen met andere 
Gedeco’s door de twintig andere PI’s brieven 
te sturen. Volgens N. worden de brieven niet 
overal gelezen of doorgegeven, want er 
volgden maar vier reacties. Het was de 
bedoeling om een petitie herziening Wet 
Straf en Beschermen te laten ondertekenen 
en die aan de minister te sturen, in verband 
met de wijziging van de Voorwaardelijke 
Invrijheidstelling, waardoor die in 
bepaalde gevallen pas later in kan gaan.  
Op de agenda van hun Gedeco komen de 
meest uiteenlopende onderwerpen voor. 
Een keuze: 
* De prijzen van de artikelen in de 

winkels, de douchegel bijvoorbeeld was 
veel duurder geworden, terwijl door de 
nieuwe leverancier ook spullen van 
supermarkten (zoals Jumbo) worden 
geleverd. Die goedkoper zouden 
moeten zijn.

* Het stemmen voor de verkiezingen 
door gedetineerden. Dat recht hebben 
ze maar moet speciaal worden gere-
geld, lastig voor de PI.

* Een Gedeco-budget gewenst, naast het 
arbeid-budget en de barbecue, de 
filmdag, het kookproject. 

* Playstation 2. Mocht in de betreffende 
PI niet, omdat ermee contact via 
Internet gelegd zou kunnen worden.

* Vervanging matrassen in verband met 
rugklachten. Klachten toegekend, 
maar nog geen nieuwe matrassen. 

* Voorwaarden en regels bezoek zonder 
toezicht, lastig om duurzame relaties 
aan te tonen. 

* Corona versoepelingen.  
* Het pilot-project Telefoons op cel 

(Nieuwegein). Hoe staat het ermee?  

Tot zover het telefoongesprek. De brief van 
Gedeco-voorzitter Dagmar, – vergezeld van 

een map papieren van de Gedeco – begint 
als volgt: ‘Naar aanleiding van jullie 
Gedeco-oproep in het februari nummer 
reageer ik even vanuit PI-Sittard. Ik zit 
(morgen) 4 jaar in detentie en ben daarvan 
zo’n 3,5 jaar Gedeco-voorzitter in Sittard. 
Buiten de muren was ik chef werkplaats, zat 
in de ondernemingsraad, studeerde 
arbeidsanalist en diverse management 
-opleidingen, dus waarom deze talenten 

niet gebruiken binnen de PI voor een betere 
samenleving binnen & buiten de muren? 
Tijdens de vergaderingen fungeer ik als 
notulist en als redacteur breng ik soms een 
Gedeco-krantje (zie afbeelding) uit waarbij 
ik bij de afdeling ‘onderwijs’ gebruik kan 
maken van computer en printer.’

De Gedeco-voorzitter stuurt tien dagen voor 
de vergadering de vragen aan de directie en 
na afloop gaan die vragen met de antwoor-
den van de directie naar de afdelingen. 
Daarbij staat ook wie wat heeft beloofd 
wanneer te zullen doen.

‘Ligkuil’
In de brief staat een aantal van de onder-
werpen die in de vergaderingen zijn behan-
deld. Over de bekende problemen met de 
winkels: ‘De winkelbeklagen werden eerst 
door de winkel zelf verwerkt, maar omdat 
de slager zo zijn eigen vlees keurt, kwam 
hier nooit een antwoord op – laat staan 
enige verbetering. De directie is echter ver-
antwoordelijk voor de inrichtingswinkel 
(Pbw 44 / lid 5) dus besloten wij om voor alle 
winkelproblemen een officieel beklag 
Commissie van Toezicht in te dienen met 
als gevolg dat de winkel nu een boete-sanc-
tie opgelegd heeft gekregen vanuit Sittard. 
Zelf hou ik de Nationale Ombudsman op de 
hoogte van de stijgende winkelprijzen.’
Over de kwaliteit van de matrassen, een pro-

bleem dat zich ook in Sittard voordoet: ‘Ik 
werk fulltime als voorman bij de afdeling 
Textiel waar wij onder andere matrassen 
maken voor alle PI’s. De kwaliteit van het 
polyether schuim was slecht en verpulverde 
tot de bekende ‘ligkuil’. De PI reclameerde 
bij de leverancier De Ridder en na twee 
negatieve tests werd besloten om ander 
schuim te gaan gebruiken, maar omdat de 
aanbesteding nog geldig is levert men nog 

Artikel 5 lid 3 Pbw: ‘De 
directeur is bevoegd aan 
gedetineerden bevelen te 

geven en ‘de gedetineerden 
zijn verplicht deze 

bevelen op te volgen’

In diezelfde wet dat de 
directeur ‘zijn’ gedetineerden 

een zekere vorm van 
inspraak moet geven.

Met de order om 15.000 
nieuwe matrassen te maken 

voor Nederland zijn wij 
dus nog niet begonnen!’
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Tel: 030 212 0466  •  www.moszkowicz-law.nl   (ook pro deo)

Net als zijn grootvader mr. Max Moszkowicz sr. verdedigt Yehudi Moszkowicz niet 

de daad maar de mens achter de verdachte.

mr. Yehudi Moszkowicz werd tweemaal, in 2012 en 2014 door Crimesite Camilleri verkozen tot 3e beste 
Nederlandse strafpleiter en weekblad Quote verkoos hem tot een van de 6 meest veelbelovende jonge 
advocaten. Enkele spraakmakende zaken die door Yehudi Moszkowicz werden of worden behandeld zijn;

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

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

Als vrijheid de
enige optie is

Gedeco

Een dikke brief van de Gedeco-voorzitter uit Sittard

steeds het ‘oude’ schuim. Met de order om 15.000 
nieuwe matrassen te maken voor Nederland zijn wij 
dus nog niet begonnen!’

Ook hier over de nieuwe wet Straf en Beschermen: 
‘Wij houden ons bezig met de uitdagingen die de 
nieuwe v.i.-wet met zich meebracht en waarbij door - 
slechte interpretatie van de wet – niet op de hoogte 

zijnde casemanagers – onnodig vertragende bureau-
cratische motivatiebrieven – het niet mogen gebrui-
ken van mailcorrespondentie tussen advocaat en 
casemanager – of moedwillige stagnatie door de 
directie … wie zal het zeggen? … er in Sittard 
niemand op tijd zijn re-integratie traject in kan gaan.’ 
Over het werk voor de Gedeco: ‘Over het algemeen 
moet je er rekening mee houden dat Gedeco-werk 
traag gaat, zeker als men te maken heeft met meer-
dere directieleden die om de beurt de vergadering 
bijwonen en dan niet op de hoogte zijn van wat de 
ander heeft afgesproken. Vervolgens gaan ze dit bij 
elkaar navragen wat dan voor extra vertraging zorgt 
waardoor agendapunten maanden – zo niet jaren op 
de actielijst staan. Als een Gedeco lange tijd niet 
actief is of niet correct de agendapunten noteert, 
worden deze al gauw ‘vergeten’.’
En over de bedoeling van de Gedeco: ‘Het werk van 
een Gedeco moet wel altijd ten goede van het alge-
meen nut zijn waar iedereen profijt van heeft. Dat een 
directie jou dan soms lastig of kritisch vindt, hoort 
erbij. Dat gevoel is wederzijds. Maar zolang je elkaar 
met goede bedoelingen en respect behandeld dan 
kun je als gesprekspartner zorgen dat de sanctietoe-
passing optimaal verloopt, want naast het gevangen 
zitten moet men tijdens de detentie – en vanaf dag 
één geldt dat ook voor Justitie! – zorgdragen voor re-
socialisatie en re-integratie. En dat wordt nog wel 
eens vergeten. Helaas.’
Aan het eind van de brief doet de Gedeco-voorzitter 
nog een oproep aan de diverse directies ‘om de talen-
ten en kritiek van Gedeco’s voor de groei van hun 
eigen PI te gebruiken.’     

Oproep aan de diverse directies 
‘om de talenten en kritiek van 

Gedeco’s voor de groei van 
hun eigen PI te gebruiken.’     
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BEL BONJO
GRATIS!

0800
3334446

Wil je 
naar huis?

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

T 0475 485 080 • M 06 10 71 93 62 hilkens.nl

Mr. Rick Engwegen

Naam is: ArCom

Pleidooi voor oprichting 
‘arrestantencommissie’
Beste Ronald Bos, Nieuwegein, 24-02-2022

Een schrijver ben ik niet echt. Een lezer echter wel degelijk en ‘deBonjo’ 
was gedurende m’n korte detentietijd van harte welkom en wel om 
meerdere redenen. 
Tot mijn grote verbazing las ik in het laatste nummer van februari dat 
deze tweemaandelijkse krant vanaf 2023 mogelijk ging verdwijnen. 
Het bestaansrecht van deBonjo is allang bewezen en ik heb dan ook 
goede hoop dat de politiek dit gegeven ruimschoots op tijd zal inzien.
Mij beperkend tot het laatst gelezen nummer vielen mij twee dingen 
op. Namelijk een stuk over Gedeco’s en een ingezonden stuk van 
Heleen Jonkman. Die laatste schrijver wil ik bedanken voor het plezier 
wat ik had tijdens het lezen van haar ‘moppergedrag’. Gewoon gewel-
dig, zo’n mopperkont. Love it.

Dat stuk over Gedeco’s was zeer interessant temeer daar ik gedetineerd 
zat in P.I. Alphen aan de Rijn. Hier betreft het een ‘arrestantenverblijf’ 
met bijbehorend regime. Op de inkomsten/quarantaine afdeling liep 
ik (ook mopperend) tegen bepaalde zaken aan. Daar ik hulp wilde 
hebben bij het indienen van klachten vroeg ik om de Gedeco. Die bleek 
echter niet aanwezig daar het een arrestantenverblijf betrof. Na ver-
plaatsing vanuit de inkomstenafdeling naar een reguliere arrestanten-
afdeling heb ik het plan doorgezet om, in samenwerking met een 
inrichtingswerker (naam bij redactie bekend), een arrestantencom-
missie op te richten. De naam van dit orgaan noemde ik ‘ArCom’.
Bestaansrecht voor zo’n orgaan was er ook gezien het draagvlak vanuit 
de arrestantengroep als ook vanuit de Piw’ers op de afdeling. 

Het lezen van het stuk in het februari nummer heeft me gesterkt in de 
gedachte om deze ArCom pilot niet te laten doodbloeden. 
Doodbloeden omdat ik overgeplaatst werd naar een reguliere gevange-
nis. Deze overplaatsing verliep overigens geheel volgens de 
Penitentiaire Beginselenwet (Pbw), maar dat terzijde.
Heel graag zou ik zien dat er, daar er in Nederland vijf inrichtingen zijn 
met een ‘arrestanten regime’, verder gegaan wordt met de gestarte 
pilot in Alphen aan de Rijn. Ik ben van mening dat zo’n ArCom even-
veel kan betekenen voor arrestanten/gedetineerden alsook voor de 
inrichting als een Gedeco. Ook arrestanten zitten in wezen gedeti-
neerd. Mijn detentieperiode zit er bijna op dus via deze weg hoop ik 
reacties te krijgen voor voortzetting van een Arcom op elk arrestanten-
complex in Nederland. 

W. Martina
(Reacties lopen via de Bonjo.)
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Zit uw ISD-maatregel muurvast? 

Vraag nu  snel een rechtbanktoet-
sing aan door mr drs F.G.J. Staals,  

strafrecht advocaat & gedragswe-
tenschapper te Amsterdam 

Mobiel nummer: 06.10913855 

Het behoeft 
geen nader 
betoog dat 
juist ex-gedeti-
neerden gere-
geld verdwa-
len in het 

doolhof van VOG-problemen en 
-procedures bij het vinden van een 
(nieuwe) baan en daarbij tegen een 
muur van regels oplopen. Vaak 
beginnen de problemen al bij de 
start van het re-integratietraject, 
waarbij samen met casemanagers 
en reclassering een dagbesteding 

en betaald werk wordt gezocht. 
Maar ook kortgestraften die al een 
baan hebben of zoeken, kunnen 
problemen verwachten na een ver-
oordeling en detentie en bij aan-
vraag van een (nieuwe) VOG.Vanuit 
mijn werk als strafrechtadvocaat 
en VOG-specialist maak ik beide 
trajecten van dichtbij mee: cliën-
ten die kort of langdurig in deten-
tie belanden en cliënten die 
daarna gemotiveerd weer aan de 
slag gaan met het zoeken van een 
baan of opleiding. En vooral bij die 
laatste groep is het gevoel van 
onrecht –terecht – groot, zodra de 

VOG-afwijzing wordt ontvangen. 
Na het uitzitten van de straf voelt 
het voor veel cliënten alsof ze nog 
een keer gestraft worden omdat ze 
geen VOG krijgen.

Omscholen
Zo ook in de zaak mevrouw X. 
Mevrouw X heeft voor haar deten-
tie al meer dan tien jaar werkerva-
ring als eigenaresse van een kin-
deropvang en heeft haar werk met 
kinderen altijd goed uitgevoerd. 
Na een eenmalige veroordeling tot 
een forse gevangenisstraf wegens 
drugssmokkel, start haar re-inte-
gratietraject. Vanzelfsprekend is 
het voorstel haar wederom in de 
kinderopvangbranche werkzaam 
te laten zijn, maar – u raadt het al – 
Dienst Justis ziet voor de kinderen 
een te groot risico met drugsdelic-
ten en weigert haar de VOG. In 
samenwerking met de casemana-
ger en reclassering wordt 
mevrouw X daarom omgeschoold. 
Vanuit de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) wordt haar 
opleiding tot ‘helpende in de zorg’ 
gestart en gefinancierd. Zij haalt 
alle examens, vindt een stageplek 
en betaald werk en alle werkgevers 
laten aan de casemanager weten 

zeer tevreden met mevrouw te 
zijn. Inmiddels werkt zij ook al 
anderhalf jaar in de zorg in 
afwachting van de VOG-procedure 
en steunen alle betrokken instan-
ties de toewijzing van de VOG. 
Echter, ook deze zorg-VOG wordt in 
eerste instantie door Dienst Justis 
geweigerd: volgens hen heeft 
mevrouw een langere gevangenis-
straf gehad en dient zij zich eerst 
te bewijzen ná detentie. 
Onbegrijpelijk, vooral in het kader 
van een succesvol re-integratie 
traject. Het laatste woord is hier 
wat mij betreft ieder geval nog 
niet over gezegd: we vechten door.

Dromen niet waarmaken
Of in de zaak van meneer Y. 
Meneer Y heeft zelf jarenlang gede-
tineerd gezeten voor ernstige 
geweldsdelicten en wapenbezit en 
is enkele jaren geleden gestart met 
faseren. Inmiddels is hij 1,5 jaar 
geleden vrijgekomen en is zijn 
voorwaardelijke invrijheidstelling 
(v.i.) geëindigd. Meneer Y werkt 
sindsdien als ervaringsdeskun-
dige en wil zo vooral jongeren 
ervoor behoeden dezelfde fouten 
te maken. Ervaringsdeskundigen 
zijn goud waard, weet eenieder in 

onze samenleving, maar ook voor 
hen geldt dat een VOG verplicht is 
en wordt – tot nu toe – geen uitzon-
dering gemaakt. Dienst Justis 

weigert vooralsnog ook de VOG 
aan deze ambitieuze jongeman en 
hij kan zijn dromen (nog) niet 
waarmaken. Ook hier is het laatste 
woord nog niet gezegd en moet de 
rechtbank over de kwestie oorde-
len. Wij geven in ieder geval niet 
op.

‘Nee, heb je al’
Zo zijn er veel voorbeelden die een 
groot gevoel van onrecht en frus-
tratie oproepen. Begrijpelijk en 
terecht. Duidelijk is in ieder geval 

dat het strenge beleid van Dienst 
Justis bij de VOG-screening ontzet-
tend in de weg kan staan van een 
succesvolle re-integratie bij lang-
gestraften, maar evengoed bij 
kortgestraften die na hun detentie 
(weer) gemotiveerd aan het werk 
gaan en geen VOG krijgen. Zeker 
nu er bij steeds meer banen en sec-
toren een VOG nodig is om aan de 
slag te mogen. Gelukkig zijn er 
meer voorbeelden te noemen 
waarbij er wel een VOG is toege-
kend aan ex-gedetineerden, gelet 
op alle persoonlijke omstandighe-
den en belangen die meespelen. 
Mijn tip luidt dus ook als volgt: 
geef in ieder geval nooit op, blijf 
vechten voor die droombaan of 
opleiding, wees niet bang de strijd 
met Dienst Justis te aan te gaan, 
neem een gespecialiseerde advo-
caat in de arm en laat zien dat u 
dat VOG-papiertje meer dan waard 
bent! ‘Nee’ heb je al, ‘ja’ kun je 
krijgen

 (Katie Cras is advocaat in 
Amsterdam)

Betoog voor een ruimhartiger beleid voor het verstrekken van een  
Verklaring Omtrent het Gedrag aan ex-gedetineerden

What the VOG
Katie Cras 

Amsterdam - Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. 
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke 
taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Dienst Justis of er strafbare feiten op naam 

staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aanvraagt.

Katie Cras: ‘Na het uitzitten van de straf 
voelt het voor veel cliënten alsof ze nog 

een keer gestraft worden omdat ze geen 
VOG krijgen’.

Dienst Justis weigert 
vooralsnog ook de VOG 

aan deze ambitieuze 
jongeman en hij kan 

zijn dromen (nog) 
niet waarmaken

‘Nee’ heb je al,  
‘ja’ kun je krijgen 

OPROEP

BONJO MOET BLIJVEN! DAT VINDT U TOCH OOK?

SCHRIJF ONS WAAROM EN HELP BONJO BEHOUDEN

Bos en Lommerplein 270, 1055 RW Amsterdam 
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Jet Hiemstra is maat-
schappelijk filosoof 
en specialiseert zich 

in de forensische 
filosofie 

Jet Hiemstra

Groningen - Het is een breed gedeelde mening dat in Nederland te 
lage straffen worden opgelegd. De maatschappelijke tolerantie jegens 
gestraften neemt af en er worden strengere straffen geëist. Maar strengere 
straffen zijn er al, zo valt terug te zien in bijvoorbeeld het toenemende aantal 
opleggingen van de levenslange gevangenisstraf. Bovendien vond in 2004 
een beleidswijziging plaats die de levenslange gevangenisstraf veranderde 
van een straf die kon eindigen met een voorwaardelijke invrijheidsstelling 
(v.i.) in een straf die in beginsel daadwerkelijk levenslang zou duren. De eis 
om strengere straffen vanuit de maatschappij lijkt zeker niet onbeantwoord 
en toch wordt nog steeds om strengere straffen gevraagd. Waarom vinden 
mensen de straffen in Nederland te laag? 

In ‘En mijn tafelheer is Plato’ 
schrijft Rob Wijnberg over dit 
zogenaamde onderbuikge-
voel dat veel leden van onze 
maatschappij hebben. ‘Het is 
in dit verband goed om te weten 
dat de wijze van bestraffen in 

onze samenleving niet op zichzelf staat,’ 
zo schrijft hij, ‘maar een product is van 
eeuwenlange maatschappelijke en filo-
sofische ontwikkelingen.’ Zo was er in 
de meest primitieve samenlevingen 
nog helemaal geen rechtspraaksys-

teem. De slachtoffers bepaalden de 
volgens hen geschikte straf, verder 
was er geen enkel organiserende 
structuur. Maar in het oude 
Babylonië, ruim zeventien eeuwen 
voor Christus, kwam hier verande-
ring in. Straffen konden niet zomaar 
op gevoel worden bepaald, aldus de 
Babyloniërs. Er moest een systeem 
zijn. In hun systeem herkennen we 
het proportionaliteitsbeginsel. Kort 
gezegd: een straf moet in verhouding 
staan tot het vergrijp. Het proportio-
naliteitsbeginsel werd verder uitge-
werkt door de Britse filosoof Jeremy 

Bentham. Hij ontwikkelde een utilita-
ristische opvatting van het strafrecht, 
waarbij een straf altijd getoetst moet 
worden aan de vraag of deze het 
welzijn van de samenleving dient. 
‘Straffen moesten niet alleen ‘vergel-
dend’, maar ook ‘productief ’ en ‘nuttig’ 
zijn in relatie tot de dader en de maat-
schappij,’ aldus Wijnberg. Er is een 
groot verschil zichtbaar tussen de 
emotionele rechtvaardiging waarbij 
slachtoffers zelf de straf bepaalden en 
de rationele rechtvaardiging die 
Bentham schetst, als middel om een 
rechtvaardige samenleving te 
creëren. Dit kan verklaren waarom 
ons onderbuikgevoel niet overeen-
komt met onze rationeel onderlegde 
rechtspraak. Onze emoties worden in 
feite op de achtergrond gezet. 
En dat is maar goed ook.

White Bear
De Netflix serie Black Mirror, specifiek 
de aflevering ‘White Bear’, illustreert 
waarom een rationele rechtvaardi-
ging van straffen van belang is. Of 
beter gezegd, waarom het van belang 
is dat we onze emoties hierbij op de 
achtergrond zetten. In de aflevering 
volgen we een vrouw die wakker 
wordt zonder vrijwel elke vorm van 
geheugen. Ze weet niet wie ze is, waar 
ze is of waarom ze daar is. Alles wat zij 
en tevens ook de kijker weet, is dat 
alle mensen lijken te worden gecon-
troleerd door een bepaald signaal 
genaamd ‘White Bear’, met uitzonde-
ring van de hoofdpersoon en enkele 
bondgenoten. Zij slaan op de vlucht 
voor de gewelddadigheid die de sig-
naalzender in mensen lijkt te 

Straffen konden niet 
zomaar op gevoel 

worden bepaald, aldus 
de Babyloniërs

Onze emoties worden in 
feite op de achtergrond 

gezet. En dat is 
maar goed ook

stimuleren. Maar wanneer de hoofd-
persoon uiteindelijk een jachtgeweer 
bemachtigt en deze op de vijanden 
richt, komt er confetti uit. De aap is uit 
de mouw. Vervolgens wordt ze vastge-
zet in een stoel en langs een publiek 
geleid, waarna aan zowel haar als de 
kijker het echte verhaal wordt uitge-
legd. De hoofdpersoon blijkt Victoria 
te heten en is geenszins de heldin van 
het verhaal. In plaats daarvan leren 
we dat zij samen met haar overleden 
verloofde een klein meisje, dat wordt 

herinnerd door het symbool van haar 
witte beer, heeft ontvoerd en ver-
moord. Victoria is veroordeeld tot een 
straf die evenredig zou zijn aan haar 
misdaad. Dagelijks wordt ze wakker in 
een wereld die ze niet herkend, 
waarin er op haar wordt gejaagd en 
waarin ze alles op alles moet zetten 
om te ontsnappen. Na dit te hebben 
geleerd, een waarheid die Victoria zelf 
duidelijk ook zeer verontrust, wordt 
ze nog eens langs het publiek geleid, 
dat haar uitjoelt en met de dood 
bedreigt. Ze eindigt op dezelfde plek 
als waar ze begon. Haar geheugen 
wordt weer gewist en iedereen is klaar 
voor de volgende dag.

De kijker gaat zal zich afvragen hoe 
rationeel deze straf nou eigenlijk is. 
Staat deze straf daadwerkelijk in ver-
houding tot het vergrijp? Het propor-
tionaliteitsbeginsel lijkt hier een 
rechtvaardiging te zijn die in feite niet 
opgaat en slechts de daadwerkelijke 
rechtvaardiging - een emotionele - 
aan ons zicht onthoudt. Het meest 
huiveringwekkende element is dat er 

zoveel mensen bij zijn betrokken. Niet 
alleen spelen veel mensen een rol in 
het toneelstuk dat dagelijks wordt 
opgevoerd, ook is er sprake van een 
soort Disney World, waarbij bezoekers 
naar het lijden van de hoofpersoon 
kijken als entertainment. Deze afleve-
ring van Black Mirror laat ons zien 
hoe een groot deel van de maatschap-
pij het mogelijk maak om tot een feite-
lijk weerzinwekkend punt te komen. 
Een maatschappij waarin het onder-
buikgevoel zegeviert. 

Woede en vergeving
Wat we kunnen herkennen in het 
publiek van ‘White Bear’, evenals het 
onderbuikgevoel dat sterk aanwezig 
blijkt in onze maatschappij, is veelal 
woede. Maar deze emotie moeten we 
in de rechtspraak op de achtergrond 
zetten. In het boek ‘Woede en 
Vergeving’ schrijft Martha Nussbaum 
dat woede immoreel en contraproduc-
tief is. Dat een daad als die van 
Victoria in ‘White Bear’ woede 
oproept is absoluut niet verwonder-
lijk. Maar voor de actie die erop volgt, 
dient deze emotie gecorrigeerd te 
worden. Woede eist vergelding, aldus 
Nussbaum, en dit kan op twee manie-
ren. Zo kan vergelding als doel 
hebben om de oude situatie te herstel-
len. Dit is echter (vaak) onmogelijk en 
dus irrationeel. De tweede manier is 
door het slachtoffer te vernederen, de 
vorm van vergelding die we terugzien 
in de aflevering ‘White Bear’. Maar 
zodoende is vergelding immoreel, zo 
maakt Black Mirror ons nog eens pijn-
lijk duidelijk. Hoe dan ook leidt 
woede, en het erop aansluitende idee 
van vergelding, tot een verwerpelijk 
resultaat. Daarom hebben we een rati-
oneel onderlegde rechtspraak nodig, 
waarin emoties op de achtergrond 
staan en het proportionaliteitsbegin-
sel op de voorgrond. Een maatschap-
pij waarin straffen veel meer zijn dan 
vergelding, namelijk productief en 
nuttig in relatie tot dader en maat-
schappij. Een maatschappij waarin 
niet het onderbuikgevoel, maar ratio-
naliteit zegeviert. 

Rationele rechtvaardiging

Woede is immoreel en contraproductief
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Er hoeft weinig te gebeuren of een instelling zit onder de norm

Inspecties: ‘Tekorten leiden tot onrust 
onder de jongeren en tot incidenten’

David van Hulzen, binnenland redacteur NOS

Hilversum/Den Haag - Er zijn nog steeds veel problemen bij Justitiële 
Jeugdinstellingen (JJI). Zo is er nog steeds geregeld sprake van 
overbezetting en personeelstekorten. De Inspectie Justitie en 
Veiligheid ziet dat er door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hard 
wordt gewerkt aan verbetering, maar resultaten blijven uit. 

Dat concluderen 
de inspecties in 
een voortgangs-
brief over het 
verscherpt toe-
zicht op de 
jeugdgevange-

nissen dat vorig jaar werd inge-
steld. In juli vorig jaar berichtte de 
NOS al dat er grote problemen zijn 
bij de jeugdgevangenissen. Het 
toenemende aantal celstraffen 
onder jongeren en langere 
opgelegde straffen zorgen voor 
overbezetting en druk op het 
personeel. Toenmalig minister 
voor Rechtsbescherming Sander 
Dekker erkende de problemen en 

liet weten op zoek te gaan naar 
oplossingen. ‘Bij het personeel van 
de JJI’s zelf, de ondernemingsra-
den en de commissies van toezicht 
leven grote zorgen of die 

capaciteit- en personeelsproble-
men op korte termijn op te lossen 
zijn,’ schrijven de inspecties. Ook 
de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, de Arbeidsinspectie en de 
Onderwijsinspectie zijn betrokken 
bij het intensief toezicht. Reden 
voor de zorgen zijn de krapte op de 
arbeidsmarkt en de gevolgen van 
corona. Hierdoor is het volgens de 
DJI lastig om nieuw personeel te 
werven en de rooster gevuld te 
krijgen. ‘Die tekorten leiden tot 
onrust onder de jongeren en tot 
incidenten,’ schrijven de inspec-
ties in de rapportage.

258 jongeren op wachtlijst
Volgens de inspecties worden er 
nog geregeld zogenoemde over-
bedden ingezet. Dat zijn bedden 
die niet behoren tot de standaard-
capaciteit van een jeugdgevange-
nis en die worden ingezet als er 

meer jongeren op een afdeling 
zitten dan de bedoeling is. 
Daarnaast zijn er nog steeds lange 
wachtlijsten bij de instellingen, 
zowel voor bepaalde afdelingen 
als voor jongeren die zich melden 
om een opgelegde vrijheidsstraf 
uit te zitten. Op die laatste wacht-
lijst stonden vorige maand nog 
258 jongeren die niet terechtkon-
den. Verder heeft de tijdelijke her-
opening van jeugdgevangenis RJJI 
Horsterveen nog weinig geholpen. 
De druk op andere jeugdinstellin-
gen is onverminderd hoog, terwijl 
de hoop van Dekker was dat her-
opening van Horsterveen voor ver-
lichting zou zorgen. In gesprekken 
met de inspecties vragen mede-
werkers zich zelfs af of jeugdge-
vangenis Horsterveen over twee 
jaar wel zoals gepland gesloten 
kan worden, als de instroom blijft 
toenemen zoals nu het geval is. 

Omdat de inspecties nog te weinig 
resultaat zien van de ingezette 
maatregelen, wordt het zoge-
noemde intensief toezicht doorge-
zet. ‘De wettelijke minimum ver-
eisten worden formeel gehaald, 
maar dit is zeer fragiel,’ schrijven 
de inspecties. ‘Er hoeft weinig te 
gebeuren of een instelling zit 
onder de norm.’

Iets te melden? Stuur het naar Bonjo! Bos en Lommerplein 270, 1055 RW Amsterdam 

Strafrechtspecialisten
die altijd voor u 

klaar staan

Kate Lans 
06 81 89 81 99

lans@kennemeradvoacaten.nl

Louke Korfker
06 82 94 46 76

korfker@kennemeradvoacaten.nlPARTNERS IN CRIME
www.kennemeradvocaten.nl

Gaat de jeugdgevangenis Horsterveel (Evertsoord) wel dicht in 2024? (Foto DJI) 

Zo is er nog steeds 
geregeld sprake van 

overbezetting en 
personeelstekorten

Reden voor de zorgen 
zijn de krapte op de 
arbeidsmarkt en de 

gevolgen van corona. 
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mr. J.M.C. van Gorkum is gespecialiseerd 
in Jeugdrecht en heeft jarenlange ervaring 
met zaken betreffende: 

• OMGANG • ONDERTOEZICHTSTELLING
• ERKENNING • UITHUISPLAATSING
• GEZAG

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

073 8200 953
www.advocatenkantoorvangorkum.nl

Adverteren in deBonjo 
brengt u in de bajesDe talloze reacties tonen aan dat

  

goed wordt gelezen.

Ook goed voor onze adverteerders!

Van onze redactie

Amsterdam - Interessant in mr-online.nl, een poging om de 
verstopping in de rechtsketen op te heffen. De gedachte: wanneer 
aanklager en verdediging samen aan de rechter kunnen vragen 
een straf op te leggen, versnelt dit de afhandeling van strafzaken 
enorm. Dat zegt universitair docent straf(proces)recht mr. dr. Laura 
Peters van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij roept de politiek op 
de mogelijkheid van zo’n gezamenlijk verzoek tot strafoplegging in 
wetgeving te reguleren. 

‘Strafzaken duren 
te lang,’ stelt 
Peters in een 
ingezonden opi-
niestuk in het 
Dagblad van het 
Noorden. 

‘Vooral in strafzaken waarbij aan 
verdachten een korte gevangenis-
straf moet worden opgelegd, bij-
voorbeeld bij handel in harddrugs 
of witwasactiviteiten, doen zich 
problemen voor,’ constateert zij.  
‘Vaak willen de verdachten best 
meewerken aan een snel proces, 
maar dat levert hen niets op,’ 

schrijft Peters. Ze roepen volgens 
haar dan maar veel getuigen op en 
gaan als het even kan in hoger 
beroep, wat veel tijd en capaciteit 
kost. ‘Het leidt tot een verstopping 
van de strafrechtsketen, tot over-
belaste rechters en officieren van 
justitie, en uiteindelijk ook tot 
lage straffen voor veroordeelden.’
Peters wijst erop dat in veel andere 
landen aanklager en verdediging 
voorafgaand aan de zitting de aan-
klacht kunnen bespreken, waarna 
zij samen aan de rechter kunnen 
vragen een bepaalde straf op te 
leggen. De rechter moet dan aan 

de hand van strikte criteria het 
strafdossier bestuderen en 
bepalen of hij of zij het eens is met 
dit strafverzoek. Als dat zo is, volgt 
direct een veroordeling en daarte-
gen is geen hoger beroep 
mogelijk.

Handen en voeten geven
Minister Grapperhaus, destijds 
van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid vond dit een ‘interes-
sante gedachte’, zegt Peters. ‘Maar 
vervolgens bleef het stil.’ Het ver-
baast haar dan ook niet dat officie-
ren van justitie, rechters en advo-
caten zelf een nieuwe strafproce-
dure zijn gaan verkennen. Zo zijn 

er vergevorderde ideeën over hoe 
deze procedure kan worden 
gebruikt om het hoofd te bieden 
aan de grote toestroom van straf-
dossiers. ‘De eerste experimenten 
daarmee zijn positief,’ concludeert 
Peters. ‘Samenwerken levert tijds-
winst op, en de verdachte krijgt de 
gelegenheid boete te doen en mee 
te denken over een passende straf.’ 
Peters wil een wettelijke regeling 
om aan dit verschijnsel handen en 
voeten te geven. Om te voorkomen 
dat zich een praktijk ontwikkelt 
van onderling overleg tussen 
Openbaar Ministerie, advocaten 
en rechters waarvoor geen duide-
lijke regels gelden. Ervaringen in 

Duitsland laten volgens haar zien 
dat het daardoor mis kan gaan. 
Daar ontwikkelde zich jarenlang 
‘een verborgen praktijk’ van infor-
mele en niet-transparante deals 
tussen strafrechters en advocaten, 
met telefoontjes en overleg in wan-
delgangen en wc’s. ‘Daarmee werd 
de openbare zitting een theater, 
waarbij de uitkomst in elke zaak al 
vooraf vaststond. Toen er in 2009 
alsnog wetgeving kwam, was het 
te laat en liet de praktijk zich niet 
meer goed bijsturen,’ constateert 
Peters. Zij roept de politiek in Den 
Haag daarom op om in Nederland 
nu afspraken te maken over de 
mogelijkheden voor een gezamen-
lijk verzoek tot oplegging van straf 
en de nieuwe ontwikkelingen te 
reguleren. 

‘Vaak willen de verdachten best 
meewerken aan een snel proces, 

maar dat levert hen niets op,’

Mr.dr. Laura Peters wil regels over geza-
menlijke oplegging straf

‘Verdachte krijgt gelegenheid boete te doen en mee te denken over passende straf’

Docent Laura Peters:  
‘Maak gezamenlijk verzoek van aanklager 

en verdediging aan rechter mogelijk’

‘Daar ontwikkelde zich jarenlang 
‘een verborgen praktijk’ van 

informele en niet-transparante 
deals tussen strafrechters en 

advocaten, met telefoontjes en 
overleg in wandelgangen en wc’s’

Aandacht 
voor mijn 
verhaal

Wil je bezoek van een vrijwilliger, 
buiten de normale bezoekuren?

  0800 331 05 68 (gratis)
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MAAK JE CARTOONS?

SCHRIJF JE VERHALEN?

Stuur ze naar Bonjo!

Jaap Brandligt 

Amsterdam - We weten allemaal dat een groene omgeving een gezonde impact heeft op onze 
leefomgeving. Dat geldt voor de omgeving waar we wonen en dat geldt evenzeer voor de aankleding 
van het huis waarin we wonen. Je kunt ervan uitgaan dat dat ook geldt voor onze gevangenissen. Jacob 
Jordaan en Pauline Jacobs, beiden van de Universiteit Utrecht hebben daar gedachten over. Ze schreven 
er een blogpost over onder de titel (vertaald naar het Nederlands) ‘Moeten we de groene ruimte vergroten 
binnen en buiten de Nederlandse gevangenissen.’ Ik sprak met ze via Teams. Beiden zijn ervan overtuigd 
dat er hoe dan ook een groeiende overeenstemming is onder academici dat de leefomstandigheden in 
de Nederlandse gevangenissen verbetering behoeven. 

Wat ze weten over vergroening en 
de positieve effecten ervan komt 
voor beiden niet uit de 
Nederlandse gevangenissen. Daar 
is feitelijk nooit onderzoek naar 
gedaan, terwijl eenieder weet dat 
langdurige gevangenisstraffen 
een negatief effect hebben op het 
welzijn van de gedetineerden. En 
dat levenswaardiger omgevingen 
die negatieve effecten verkleinen. 
Je kunt veronderstellen dat een 
groene omgeving als in 
Veenhuizen een ander effect heeft 
op langgestraften dan de industri-
ele omgeving van bijvoorbeeld 
Krimpen aan de IJssel of 
Heerhugowaard. Maar zeker weten 
doen we het niet. En is het leven in 
de landelijke Mesdag Kliniek 
gezonder en daarmee beter 

voorbereidend op een terugkeer in 
de wereld buiten dan die in 
Almere? Ook dat weten we niet. En 
is een moderne bajes als de 
Zaanbajes –groot en gecompli-
ceerd- beter of slechter dan die in 
bijvoorbeeld het nu gesloten 
Zwaag? Wat doet de relatieve ver-
groening in de Zaanbajes met het 
welzijn van de gedetineerden? 

Welzijn
We gaan het Jordaan en Jacobs 
vragen. Veel van de observaties en 
meningen die beiden in het blog 
verkondigen gaan over Engeland. 
Een land met een met Nederland 
niet te vergelijken ‘gevangenisge-
bouwelijk’ systeem. Naast ontzet-
tend oude zijn er ook heel nieuwe 
gevangenissen. Consistent in de 

bevindingen uit onderzoek in 
Engeland is dat er een significant 
effect is op het welzijn van de gede-
tineerden als er meer groen in en – 
niet te vergeten – om de gevange-
nissen te vinden is. En ja, inder-
daad ook het landschap aan de 
buitenkant van de muren. 
Gedetineerden die daar meer zicht 
op hebben, hebben het beter qua 
welzijn dan gedetineerden die 
tegen muren aan kijken. 
Tsja, maar hoe zit het dan met de 
breed gedragen behoefte om 
gevangenissen te verplaatsen van 
de industriële buitenwijken naar 
meer binnen de stad? Weg met 
gedetineerden die buiten beeld 
gebracht worden alsof ze melaats 
zijn en terug naar een wereld 
waarin gedetineerden weer 

Meer groen heeft direct effect op geweldsincidenten tussen medewerkers en gedetineerden

Vergroening 
gevangenissen  

potentieel 
zegenrijk

zichtbaar zijn en er dus weer meer 
bij horen. Het is een veel gehoord 
geluid. Dat kan natuurlijk ook, 
zeker als het gaat om vergroening 
binnen de gebouwen. En natuur-
lijk de aankleding van de cellen. 
Geen grauwe meer persoonscel-
len, maar cellen waarin gedeti-
neerden ook hun eigen groene 
effecten kunnen leggen. 

Minder vaak ziekmelden 
Interessant is dat de onderzoeken 
over Engeland die Jacob en 
Jordaan in samenwerking met 
een groep onderzoekers van de 
Universiteit van Birmingham 
(Dominique Moran, Phil Jones en 
Amy Porter) hebben uitgevoerd 
laten zien dat inderdaad het 
welzijn van gedetineerden duide-
lijk verbonden is met verbetering 
van de leefomgeving in 

gevangenissen. Er is minder 
sprake van zelfbeschadiging, er 
zijn minder conflicten tussen 
gedetineerden onderling en er 
zijn minder aanvallen op de 
medewerkers. Het effect is niet 
gebonden aan de grootte van de 
bajes, niet aan leeftijden van gede-
tineerden en zelfs niet met hoe vol 
de gevangenissen zitten. Meer 
groen heeft een direct effect op 
geweldsincidenten tussen de 
medewerkers en de gedetineer-
den en daarmee neemt het indivi-
duele welbevinden aan alle 
kanten toe. Ook bij de medewer-
kers dus. Ook zij floreren bij een 
groenere omgeving. Boeiend is 
dat de medewerkers in zo’n omge-
ving zich minder vaak ziekmel-
den. Dat zou voor Nederland een 
zegen zijn. 
Jordaan en Jacobs zouden heel 
graag onderzoek doen in 
Nederland om te zien of de 
Engelse effecten ook in Nederland 
optreden. Ze realiseren zich dat 
beveiliging steeds een belangrijk 
criterium is in de huidige situatie. 
Maar dat hoeft geen probleem te 
zijn als vergroening tot meer 
welzijn leidt. Ze vragen zich ook af 
of etniciteit uitmaakt en of diver-
siteit als duurzaamheidsaspect 
een positieve rol kan spelen. 
Vragen vooral, maar een belang-
rijke invalshoek om onderzoek 
naar te doen. Alles wat kan bijdra-
gen aan een beter welzijn van 
gedetineerden heeft een positief 
effect als dan niet-meer-gedeti-
neerden naar buiten gaan. 
Hopelijk krijgen ze de kans om 
het te onderzoeken.

PI Veenhuizen en de prachtige omgeving moet wel een positieve uitwerking hebben op de bewoners. (Foto: Paul Grijpma)

Wat doet de relatieve vergroening 
in de Zaanbajes met het welzijn 

van de gedetineerden? 

Er is minder sprake van 
zelfbeschadiging, er 

zijn minder conflicten 
tussen gedetineerden 

onderling en er zijn 
minder aanvallen op 

de medewerkers
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Den Haag - ‘Tientallen jaren toe-

passing der celstraf hebben ons 

wijs gemaakt. Ze hebben ons ge-

leerd dat de nobele, van optimisme 

doortrokken verwachtingen onzer 

voorvaderen niet zijn vervuld en 

dat de celstraf allerminst geschikt 

is om de gevangene zedelijk te 

verbeteren en moreel te verheffen’. 

Dat schreef de ‘Commissie voor de 

verdere uitbouw van het gevange-

niswezen’ in 1947 in een rapport 

aan de minister van Justitie.

Mooie taal, maar in dat jaar 1947 stam-

den vrijwel alle huizen van bewaring en 

strafgevangenissen in Nederland nog uit 

de tijd dat juist alle heil werd verwacht 

van eenzame opsluiting. In alle steden 

met een rechtbank stonden indrukwek-

kende celgebouwen, aanvankelijk 

allemaal huizen van bewaring, waarvan 

die in Breda, Arnhem en Haarlem het 

meeste opvielen. Nu ook die drie wereld-

wijd unieke koepelgevangenissen geen 

gedetineerden meer herbergen, is er een 

tijdperk afgesloten dat in 1847 begon met 

de bouw van de eerste cellulaire vleu-

gelgevangenis, aan het Kleine Gartman-

plantsoen (bij de Weteringschans) in Am-

sterdam. Vleugelgevangenissen kwamen 

er aan het einde van de negentiende eeuw 

ook in steden als Den Bosch (Leuvense-

poort), Utrecht (Wolvenplein), Rotterdam 

(Noordsingel), Groningen (later Mes-

dagkliniek), Den Haag (Casuariestraat)  

en Leeuwarden (Blokhuispoort). De wet 

van 1851 waarmee het cellulaire stelsel 

werd bekrachtigd, bepaalde overigens 

dat de eenzame opsluiting slechts kon 

worden opgelegd in de gevallen waarin 

de rechter een gevangenisstraf van één 

jaar of minder uitsprak, en in geen geval 

voor langer dan de helft van de duur der 

gevangenisstraf. Geleidelijk aan werden 

de wettelijke mogelijkheden tot cellulaire 

opsluiting verder uitgebreid en parallel 

hiermee werden er steeds meer cellulaire 

gevangenissen in de rechtbanksteden 

gebouwd. 

Eenzame celstraf                                                                                                     
Na de bezettingsjaren, toen de Duitsers 

dankbaar gebruik maakten van ons cellu-

laire gevangenissen, gebeurde het tegen-

overgestelde. De eenzame celstraf werd 

steeds meer vervangen door of gecombi-

neerd met een gemeenschapsregime. Ook 

in de koepelgevangenissen die naar een 

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

punt konden worden geobserveerd. In 

feite was Benthams systeem erop gericht 

om veel mensen tegelijk in het oog te 

houden, maar die zaten in het cellulaire 

systeem juist achter de deuren. De door 

Johan Metzelaar ontworpen koepelge-

vangenissen in Breda en Arnhem zijn  

voorzien van middeleeuws aandoende 

poortgebouwen met imposante torens. 

Die ontbreken bij de door zijn zoon 

Willem Metzelaar ontworpen koepelge-

vangenis in Haarlem. De drie koepels 

werden trouwens honderd jaar later, in 

de periode van het cellentekort, nog on-

misbaar geacht en zelfs gerenoveerd. Het 

zijn nu rijksmonumenten en die mogen 

niet worden gesloopt. Het is trouwens 

zeer de vraag of er, buiten opvang asiel-

zoekers, alternatieve bestemmingen voor 

de koepels gevonden kunnen worden. 

Want eigenlijk zijn ze maar voor één doel 

geschikt:  mensen opsluiten. 

Te koop                                                                                                                   

‘Arnhem’ en ‘Haarlem’ en ook Breda 

zijn te koop, maar voorlopig nog niet. 

De koepel in Breda (ooit verblijfplaats 

van Duitse oorlogsmisdadigers) biedt 

nog huisvesting aan asielzoekers. En dat 

gaan ook ‘Arnhem’ en ‘Haarlem’ doen 

voor  350 tot 400 asielzoekers, zij het 

met de nodige tegenzin en bij gebrek 

aan beter, want de cellen zijn daarvoor 

zeker niet geschikt.Ook de oudste 

vleugelgevangenissen staan inmiddels 

leeg, kregen een andere bestemming of 

zijn afgebroken. Het Huis van Bewa-

ring  ‘Weteringschans’ in Amsterdam 

ging al in 1979 tegen de vlakte, nadat de 

Bijlmerbajes in gebruik was genomen. 

De in 1856 gebouwde gevangenis aan 

het Wolvenplein in Utrecht bleef nog tot 

2014 in gebruik. Het huis van bewaring 

in Den Bosch staat, net als het Paleis van 

Justitie, als rijksmonument leeg sinds 

2008. De voormalige strafgevangenis in 

Groningen (later Mesdagkliniek), die ook 

werd ontworpen door Johan Metzelaar 

(compleet met toegangspoort en torens), 

is eveneens een rijksmonument. Dat geldt 

ook voor de oude celgebouwen in Utrecht 

en Leeuwarden. De voormalige gevange-

nissen (en rijksmonumenten) in Hoorn en 

Almelo kregen een horecabestemming. 

Afschrikwekkende symbolen                                                                                
In zijn veelgelezen boekje ’Achter slot en 

grendel’ schreef de Utrechtse strafrechts-

geleerde prof. dr. R. Rijksen in 1968: 

‘De meeste gevangenissen liggen als 

een gesloten, massief blok in het drukke 

gedoe van de stad. Zij lijken een symbool 

van de gevangenisstraf, onaantastbaar, 

onveranderlijk’. Dat beeld is duidelijk 

veranderd. De oude gevangenissen en 

huizen van bewaring zijn inmiddels uit 

de binnensteden verdwenen. En zelfs de 

eerste naoorlogse nieuwbouw (Overmaze 

en Bijlmerbajes) is of wordt afgedankt. 

De nieuwere en nieuwste gevangenis-

sen en huizen van bewaring zijn (maar 

veel minder opzichtig) te vinden in de 

aloude rechtbanksteden Rotterdam, 

Arnhem, Leeuwarden, Almelo,  Zwolle, 

Zutphen, Dordrecht en Middelburg. Maar 

nu en straks ook in de buitenwijken van 

slaapsteden, forensenoorden en dorpen:  

Zoetermeer, Alphen aan de Rijn, Krimpen 

aan de IJssel,  Almere, Lelystad, Zaans-

tad, Zwaag, Heerhugowaard, Nieuwegein, 

Vught, Sittard, Grave, Evertsoord, Horst 

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

huizen. Die gebouwen ogen niet meer als 

afschrikwekkende symbolen van misdaad 

en straf. Maar of de gedetineerden zich 

daarin prettiger voelen dan vroeger in de 

historische stadsbajesen is zeer de vraag.                                                           

Hans Smits is oud-verslaggever van 

Vrij Nederland en Het Parool.
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misdaad en straf

KOEPELS VOOR ASIELZOEKERS

Hans Smits

Koepelgevangenis Haarlem. Koepelgevangenis Breda.

Koepelgevangenis Arnhem

Adverteren in deBonjo 
brengt u in de bajes

Dorpskernen Vught en Cromvoirt zo veel mogelijk ontzien

Komt er een derde bunker in Vught?
Jaap Brandligt

Vught - Al geruime tijd is de vraag aan de orde of er een derde bunker in Vught moet komen. 
De burgemeester van Vught is het helemaal zat dat er steeds weer zwaarbewaakte stoeten met 
zwaarbeveiligde gedetineerden door de Lunettenstraat – de enige ingang naar de PI Vught – en 
vervolgens door Vught rijden. Die vervoersbewegingen plegen een aanslag op het veiligheidsgevoel 
van de bewoners van Vught, maar ook op de inzet van de plaatselijke politie.  Het kost de lokale 
politie naar schatting € 700.000 per jaar. Bovendien is er altijd een lange weg te gaan van Vught naar 
Amsterdam – de bunker – of naar Schiphol waar ook een zwaarbeveiligde rechtbank is. Het ministerie 
van Justitie en Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheid om in Vught 
een extra beveiligde rechtbank neer te zetten. In november 2021 is daarover het rapport ‘Verkenning 
vervoersbewegingen en zittingsruimte PI Vught’ naar buiten gebracht. 

Vught is een 
groot bedrijf 
waarin veel 
soorten gedeti-
neerden te 
vinden zijn. De 
landelijk meest 

aansprekende is de EBI, de extra 
beveiligde inrichting. Op dit 
moment is Vught de enige bajes 
waar een EBI te vinden is. Dan is er 
ook nog de TA, de terroristenafde-
ling. Gemiddeld zijn er tien gedeti-
neerden met het etiket extreem.  
Als er extreem bewaakte gedeti-
neerden via de Dienst Vervoer en 
Ondersteuning (DV&O) vervoerd 
worden dan gebeurt dat door het 
BOT, het Bijzonder 
Ondersteuningsteam. Dan is er 
sprake van een behoorlijk aantal 
gepantserde voertuigen die met 
hoge snelheden en optische- en 
geluidsignalen door Vught 
crossen. Soms met ondersteuning 
uit de lucht. Daar worden de bewo-
ners van Vught niet blijer van en 
dus ook de burgemeester niet. Er is 
ook altijd het gevreesde gevaar 
van aanslagen, bevrijdingspogin-
gen en wat dies meer mogelijk is. 

Geen mariniers, dan maar boe-
ven
Het aantal BOT-verplaatsingen van 
en naar Amsterdam neemt toe. 
Voor 2021 komt de prognose uit op 
1169 (definitieve getallen zijn er 
nog niet). De prognose is dat er een 
toename in 2021 ten opzichte van 
2020 van 35 procent is. In het 
rapport wordt becijferd dat er van 
2023 tot 2027 stijgende behoefte is 

aan zittingscapaciteit bij de recht-
banken. Een groei van 26 procent 
tussen nu (2021) en vijf jaar.  De 
bunker en het complex op 
Schiphol zijn nu voor 80 procent 
gevuld. In 2027 komt er een derde 
locatie in Zeeland bij vanwege de 
uitruil van het leger en justitie. 
Geen mariniers dan maar boeven. 
Dat geeft, zegt het advies, vol-
doende capaciteit. Zeker door de 
vestiging in Vlissingen is er vol-
doende capaciteit en zal de druk 
op Vught zeker niet toenemen. Een 
optie die de druk verlicht, is om de 
rechtbanken te vragen meer-
daagse zittingen te organiseren 
waarbij gedetineerden elders 
kunnen overnachten. Dat eist 
nogal wat van de planbaarheid bij 
de rechtbanken. Een andere optie 
is gedetineerden zoveel mogelijk 
online te laten deelnemen. Dat is 
enigszins strijdig met de huidige 
wetgeving en de oekaze van ex-
minister Dekker dat verdachten 
eigenlijk altijd bij zittingen aanwe-
zig zijn. Het lijkt ook de vraag of 
advocaten daar blij mee moeten 
zijn. Daar komt bij dat de kosten 
om dat in een daarvoor aan te 
wijzen en te beveiligen gebouw op 
ongeveer 3,2 miljoen euro geschat 
worden. En dan moeten rechters 
dat ook nog willen. Voor de kwali-
teit van de rechtsspraak zal dat 
nogal eens ongewenst zijn. Een 
rechter wil de verdachte ontmoe-
ten, zien. Een derde optie is een tij-
delijke zittingslocatie bij PI Vught. 
Maar doordat zittingen openbaar 
zijn, gaat dat veel toeschouwers, 
advocaten, journalisten en andere 

belangstellenden trekken met alle 
verkeersoverlast van dien. Het 
advies concludeert dat – ook al 
gegeven het feit dat om stapeling 
van risico’s te voorkomen – besmet-
ting zoals dat heet - veel van de 
gedetineerden uit de bedoelde 
doelgroep in Vught geplaatst 
blijven. Zeker tot Vlissingen in 
bedrijf is. 

Burgemeester niet blij
 Het Openbaar Ministerie is het 
met de adviescommissie eens dat 
een tijdelijke of permanente zit-
tingslocatie in Vught geen oplos-
sing biedt. De Raad voor de 
Rechtspraak vindt het bouwen van 
een zittingslocatie in Vught niet 
opportuun. De burgemeester van 
Vught denkt daar anders over. 
Alles bij elkaar concludeert de 
commissie dat ‘vanwege de 
inschatting dat er met de komst 
van Justitieel Complex Vlissingen 
en de vervanging van de bunker 
aan de verwachte capaciteitsbe-
hoefte is voldaan’. Ze concludeert 
ook ‘dat het vervoer van EBI-
verdachten wel vermindert (in de 
voorstellen) maar constateert dat 
een zittingsruimte in Vught niet 
de meest aangewezen oplossing is 
omdat deze de acute problemen 
niet oplost, het totale BOT-vervoer 
naar de verwachting wel beperkt 
en voor een stapeling van risico’s 
zorgt’. Het lijkt op exit bijzondere 
zittingsruimte Vught. De burge-
meester zal niet blij zijn met dit 
advies. Maar: een advies is slechts 
een advies. Dekker besliste anders. 
Vught krijgt wel degelijk een 

justitieel complex. Zware crimine-
len bij wie sprake is van vluchtge-
vaar, hoeven dan niet meer de 
gevangenis uit als ze voor een 
rechter moeten verschijnen. Dat 
verkleint het risico op vluchten 
tijdens vervoer. Dat staat in 
plannen die minister Sander 
Dekker voor zijn definitieve 
vertrek naar de Tweede Kamer 
heeft gestuurd. Nu nog kijken wat 
zijn opvolger ervan vindt. 

Nieuwe weg in 2023 klaar
De oplossing ligt voor de hand. In 
de PI Vught komt een ‘kwalitatief 
hoogwaardige’ videovoorziening 
en een beveiligde verhoorkamer. 
Hierdoor hoeven de zwaarste cri-
minelen in de toekomst niet meer 
in een auto naar de rechtbank 
gereden te worden. Ze zullen in de 
gevangenis in Vught voor een 
camera en een beeldscherm aan 
hun tussentijdse terechtzitting 
deelnemen. Het gaat dan om de 
niet-openbare delen van het 
proces, zoals (getuigen)verhoren 
bij de rechter-commissaris. Dat is 
een behoorlijke beperking, want 
slechts de rechter-commissaris. En 
bovendien niet openbaar. Van af 
2023 wordt het dus mogelijk zittin-
gen van een rechter-commissaris 
in Vught te houden, waardoor nog 
minder vervoer nodig is. Het gaat 

dan om bijvoorbeeld zittingen 
waarbij moet worden besloten of 
de voorlopige hechtenis van een 
gedetineerde wordt verlengd. 
Nederland heeft straks drie van 
die zwaarbeveiligde justitiële com-
plexen: in Lelystad – de opvolger 
van de bunker, Schiphol en 
Vlissingen. Door een zittingsloca-
tie met een gevangenis te combi-
neren, kunnen zware criminelen 
in één veilige omgeving gevangen 
worden gehouden en worden 
berecht. Berecht is wel een 
beperkte beschrijving want voor 
de echte rechtszaken gaat nog 
steeds het in levenden lijve ver-
schijnen bij de rechtbanken de 
norm zijn. Er komt zoals de burge-
meester wilde - een tweede weg 
naar de PI Vught. De minder zware 
criminelen kunnen straks nog wel 
hun rechtszaak fysiek volgen en zij 
worden vervoerd via de nieuwe 
weg. Daarmee worden de dorps-
kernen van Vught en Cromvoirt zo 
veel mogelijk ontzien, schreef de 
minister aan de Tweede Kamer. De 
verkeersoverlast moet daarmee 
verminderen en ook het gevaar 
moet daarmee kleiner worden. 
Het ministerie van Justitie & 
Veiligheid gaat het aanleggen van 
de weg betalen. De bedoeling is 
dat de weg in 2023 klaar is.
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Bij het opruimen 
van mijn werkka-
mer kwam een 
doos met brieven 
tevoorschijn. 
Brieven van 
Amerikaanse 

gevangenen met wie ik jarenlang 
heb geschreven. Met een aantal 
van hen schrijf ik trouwens nog 
steeds. Anderen zijn inmiddels 
niet meer onder ons, of inmiddels 
vrijgelaten. Of ze kregen andere 
dingen aan hun hoofd, zoals John. 
Ach, John. Hij was nog zo jong toen 
hij levenslang kreeg. We hebben 

elkaar een aantal jaren geschre-
ven, tot hij een relatie met een 
vroegere klasgenote kreeg. Toen 
eindigde hij de correspondentie, 
en in zijn afscheidsbrief schreef hij 
waarom hij in de gevangenis was 
terecht gekomen. Een familie-
drama. Maar later hoorde ik via 
andere bronnen dat John’s verhaal 
niet klopte. De werkelijkheid was 
nog gruwelijker. Het kan zijn dat, 
toen John mij zijn verhaal schreef, 
hij gedeeltes van wat er werkelijk 
was gebeurd uit zijn geheugen had 
gewist. Het kan echter ook zijn dat 
hij bewust een andere realiteit 
heeft gecreëerd, en misschien zelfs 
echt in die ‘waarheid’ is gaan 
geloven. Hij was in de tijd van de 
misdaad een zwaar verslaafde 
tiener. En veelvuldig gebruik van 

drugs en drank zorgt doorgaans 
niet voor een helder brein en een 
goed geheugen.

Leugen
Over het geheugen gesproken: een 
bericht van RTL Nieuws. Het 
verhaal van de Amerikaan Vincent 
Simmons. Na vierenveertig jaar 
onschuldig in een Amerikaanse 
gevangenis te hebben doorge-
bracht, werd hij eerder dit jaar vrij-
gelaten. Hij was destijds veroor-
deeld vanwege de verkrachting 
van een veertienjarige tweeling. 
Een jury had, ondanks ontlastend 
bewijs, maar een paar minuten 
nodig om hem schuldig te verkla-
ren. En nu, na al die jaren, kwam er 
nog meer bewijs dat hij de dader 
niet kon zijn geweest. De tweeling 
heeft er vrede mee dat hij na vier-
enveertig jaar vrijkomt. Maar de 
dames blijven erbij dat hij wel 
degelijk schuldig was. Ondanks 
dat ontlastende bewijs van toen, 
en dat van nu. Ze hadden hem des-
tijds ‘herkend’, en de omgeving 
geloofde hen. Er waren nog geen 
DNA onderzoeken in die tijd. 
Verkrachting is een van de ergste 
dingen die iemand kan overko-
men, maar vals beschuldigd 
worden ook. Maar iemand die een 
ander vals beschuldigt, neemt die 
beschuldiging niet gauw terug. 
Want dat betekent immers dat die 
beschuldiging gebaseerd is op een 
leugen.

‘Welles nietes’ 
Sinds de herinvoering van de 
doodstraf in Amerika in 1976 zijn 
duizenden gevangenen geëxecu-
teerd. Dat is op zich al erg genoeg, 
maar dat er ook onschuldige 
mensen zijn geëxecuteerd is ramp-
zalig. Wat dat betreft is het een 
zegen dat DNA onderzoeken nu 
veelvuldig worden toegepast. Er 
zijn daardoor levens gespaard, 
gevangenen vrijgelaten, 

gevangenisstraffen verkort. Maar 
DNA kan niet alle valse beschuldi-
gen tegenhouden. Zelfs als de 
nieuwe wet in ons land er door-
komt. De wet die vrouwen, 
mannen en kinderen moet 
beschermen tegen gedwongen 
seks, ook dan zullen er valse aan-
giftes zijn. Bijvoorbeeld als een 
vrouw aangifte doet van verkrach-
ting en bij wie inderdaad DNA van 
de dader wordt gevonden. Dat kan 
voor een ‘welles nietes’ discussie 
zorgen in de rechtbank. Hij kan 
zeggen dat zij wel degelijk toe-

stemming gaf, en zij kan zeggen 
dat zij ‘nee’ zei. En dan moet de 
rechter dus bepalen wie de waar-
heid spreekt. Is er dus sprake van 
seksueel misbruik of verkrachting, 
dan is aangifte meteen daarna een 
must. Niet alleen om de DNA 
sporen, maar ook omdat het 
gebeurde nog vers in het geheu-
gen zit. Er zijn meisjes en vrouwen 
die zeggen geen aangifte te willen 
doen, want ‘de politie gelooft mij 
toch niet’. Als dat zo is, waar ligt 
dat ongeloof van de politie dan 
aan?
Doordat ik door mijn correspon-
denties met gevangenen een paar 
keer meemaakte dat iemand vrij-
kwam na een jarenlange onschul-
dige gevangenisstraf, ging ik mij 

in het onderwerp ‘Onterechte 
beschuldigingen’ verdiepen. Op 
internet waren verscheidene ver-
halen over valse beschuldigingen 
te vinden. Ook las ik het boek 
‘Valse zeden’ van de inmiddels 
overleden advocaat Chris Veraart. 
In het boek beschreef de auteur 
onder meer hoe een valse beschul-
diging als wapen wordt gebruikt. 
Bij bijvoorbeeld vechtscheidingen, 
woede, familieruzies, wraak.

Snel aangifte doen
Daarom is het van groot belang 
dat bij een echte misbruik- of ver-
krachtingszaak het slachtoffer zo 
snel mogelijk aangifte doet. Hoe 
langer men wacht, en er gaan 
soms jaren overheen, hoe lastiger 
het onderzoek wordt. En hoe meer 
kans er is dat de waarheid wordt 
vervormd. Het verhaal van John, 
die mij een totaal andere versie 
van het gebeuren beschreef dan de 
werkelijkheid was, wijst erop dat 
hij de waarheid had veranderd. De 
tweelingzussen die na vierenveer-
tig jaar er nog heilig van overtuigd 
zijn dat Vincent Simmons hen 
heeft verkracht, hebben ook hun 
eigen waarheid gecreëerd. 
Misschien geloven ze daar echt in, 
maar het is in elk geval veel 
gemakkelijker dan toegeven dat ze 
zich heel erg hebben vergist. 
‘Feiten,’ zei advocaat Job Knoester 
onlangs in het tv-programma VI. 
Hij zat daar om mee te praten over 
de ‘Voice of Holland’ toestanden. 
Iedere tv-gast, in welk praatpro-
gramma dan ook, vond daar het 
hare of zijne van. En Job hamerde 
er intussen op dat we ons niet 
moeten vastbijten in al die menin-
gen, veronderstellingen en aanna-
mes. Maar dat het om de feiten 
gaat. Job Knoester had helemaal 
gelijk. Het gaat om de feiten. En 
om de waarheid en niets dan de 
waarheid.

Dini van het Noorden is bezoek- en 
taalvrijwilligster in een Penitentiaire 

Inrichting. Ze schrijft over haar  
vrij willigerswerk en daaraan 

verwante onderwerpen.

Advocaat Job Knoester had helemaal gelijk: ‘Het gaat om de feiten’

De waarheid en niets dan de waarheid
Dini van het Noorden 

Maar later hoorde ik 
via andere bronnen 

dat John’s verhaal 
niet klopte

De tweelingzussen 
die na vierenveertig 

jaar er nog heilig van 
overtuigd zijn dat 
Vincent Simmons 

hen heeft verkracht, 
hebben ook hun eigen 

waarheid gecreëerd
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Educatie achter tralies

‘Gat in mijn cv opvullen voornaamste 
reden om studies op te pakken’
Amsterdam - Wat fijn dat in deBonjo aan-
dacht wordt besteed aan de Stichting 
Educatie Achter Buitenlandse Tralies (EABT). 
Hun motiverende reacties op het terugge-
stuurde huiswerk waren voor mij een 
impuls om door te blijven studeren. Ik zat 
in een Belgische gevangenis waar ik een van 
de weinige Holanders was. Twee cellen 
verder zat er een die me vertelde over het 
EABT en die zelf bezig was met zijn vaarbe-
wijs. Ik vroeg het adres en niet veel later 
ontving ik de studiegids en de uitleg van 
vrijwilliger Henk. In België zat ik in het 
begin 24 uur per dag op cel, een uur 
luchten, om de dag tien minuten douchen 
en maximaal zestien minuten bellen per 
dag á 1 euro naar NL. Dus ik had graag iets 
zinnigers om handen in plaats van de hele 
dag tv kijken of luieren op bed. De (te lange) 
tijd die je binnen zit, kan je beter omzetten 
naar tijd die je inzet om als een nog mooier 

mens weer naar buiten te gaan. Voor mijzelf 
was het bezig zijn op cel en het opvullen van 
het gat in mijn cv de voornaamste reden om 
deze studie(s) op te pakken, zeker ook 
omdat ik in mijn jeugd alles deed behalve 
studeren. Na goedkeuring van de directie, 
ook voor de invoer van studiebenodigdhe-
den, kon ik er vol overgave aan beginnen. 
Met mooie resultaten.
Halverwege mijn studie werd ik overge-
plaatst naar Vught. Maar ook daar kon ik 
mijn studie met succes voltooien. Natuurlijk 
viel de steun van EABT weg, maar ik had de 
smaak te pakken. Ik ben verder gaan stude-
ren via de Nationale Handelsacademie 
(NHA). Momenteel ben ik tijdens mijn 
laatste jaar detentie bezig met de laatste 
studieproject management. EABT, Henk en 
Frans bedankt.

(Naam bij redactie bekend)  

Dank aan de mopperkont 
Heleen Jonkman in de PI Zwolle
Jan, te Vught

Vught - Erg fijn om in deBonjo eens 
een ongezouten mening te vernemen 
via de andere sekse hoe jij de gevan-
genschap ervaart. Toen ik in de PI 
Vught kwam, leerde ik al vrij snel het 
algemene motto: ‘Waar Justitie 
begint, eindigt de logica’ en wanneer 
je dit wat vaker in jezelf zegt (of 
hardop) zal het mopperen wat 
minder worden. Maar als jij je net als 
ik, keurig naar behoren, normaal, 
fatsoenlijk, zoals het hoort, gedraagt, 
wat doen wij dan hier?                              
Ik heb net als jij het geluk van een 
badkamer op cel, die na behandeling 
of therapie een bron van rust en ont-
spanning is, maar tevens sta ik ook 
stil bij al die ‘kamers’ waar slechts 
koud water uit een kraantje stroomt, 
en een toilet uit het zicht van het 
deurluikje aan het hoofd van je bed 
zit. Zo kwam ik hier binnen waar je 

pas mag douchen wanneer de Piw’ers 
je dit gunnen, als zij zich netjes aan-
gesproken voelen. 
Qua vegetarisch eten, hoe durf je 
inderdaad. Buiten was ik chefkok, 
hier binnen maken we als groep een 
gezamenlijke maaltijd van de zwarte 
bakken, die we samen als groep nut-
tigen en dan houden we rekening 
met vega, halal en koosjer. Ik zelf 
vind het een schande dat er voor 
vega’s geen vleesvervangers te koop 
zijn in de winkel. Natuurlijk beden-
ken we hierop diverse variëteiten 
zodat ook zij een vervanger voorge-
schoteld krijgen. Afijn, in plaats van 
mopperen, kan je er ook iets van 
maken, dus rest me nog slechts je 
sterkte, wijsheid en plezier te wensen 
op je ‘kamer’. Maak er wat van.

(Achternaam bij de redactie bekend)
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Internationale steun voor Bonjo

Bonjo is to stay

Evertoord/Utrecht/Zwolle - I am writing to Bonjo te let 
you know that I and all prisoners in PI Ter Peel, PI 
Utrecht and PI Zwolle are in need of the existence of 
your paper. All available rights are at stake and no 
help is offered. I am all for Bonjo to stay because the 
only valuable free information a prisoner gets comes 
from Bonjo only. If the newspaper cannot continue 
consider changing your services in another form. I 
appreciate your services offered and wish it will 
remain circulating in any form / way possible.

Andrews: Mavis - Alicia

Bedankt voor jullie enorme inzet
Vught - Dan worden we door deBonjo 
getrakteerd op twee edities in februari, 
maar toch met minder leuk nieuws. 
DeBonjo, een vast gegeven binnen de 
bajescultuur waarin elke gedetineerde 
een stem heeft en een mening, ongeacht 
het delict. Een klankbord voor alle 
gedetineerden verdeeld over verschillende 
PI’s, veelal over onderwerpen die ons allen 
treffen of onze interesse opwekken.  Met 
name de zwarte bakken en de torenhoge 
winkelprijzen, maar ook mooie stukken 
van de redactie. Zo kwam Peter Faber 
voorbij en tattoo-artist Schiffmacher, 
maar ook veel artikelen om ons 
gedetineerden op de hoogte te houden van 
de veranderingen, van het reilen en zeilen 

buiten de muren naar voor al ook binnen 
de muren en binnen het justitieapparaat. 

Vergeet tevens de donkere advertenties van 
de advocaten niet, die zich uitstekend ver-
houden tot carbonpapier om een tekening 
te maken of plaatjes over te trekken. Ik zelf 
ga ervan uit dat jullie laatste redmiddel 
gaat helpen, want als er iets in de bajes 
hoort, is het de Bonjo wel. Het is onbegrij-
pelijk dat het zo lijkt te lopen, maar 
bedankt voor jullie enorme inzet. Laten we 
hopen dat er een oplossing gevonden 
wordt. 

(Jan, achternaam bij redactie bekend)

Gedetineerde schildert Amalia
Van onze redactie

Ter Apel - Vanuit de Penitentiaire Inrichting Ter Apel 
bereikten ons twee schilderijen van kroonprinses Amalia. 
In een begeleidend briefje schrijft casemanager Leon 
Bruinink ons dat een gedetineerde de twee portretten 
graag zou zien afgebeeld in deBonjo. Nou, daar hoefden 
we niet lang over na te denken.
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Eenheden weten niet dat ze een ‘rugzakje’ hebben’

Leger biedt kansen voor 
jongeren met strafblad 
en zonder opleiding

Van de redactie

Den Haag - Jongeren met een strafblad en zonder opleiding krijgen vaak maar 
weinig kansen. Een baantje kunnen ze moeilijk vinden en ze komen sneller op het 
criminele pad. Defensie biedt die jongeren nu een kans door ze toe te laten tot het 
leger. 

Klaas Meijer, senior woordvoerder van 
Defensie, benadrukt dat het niet om een 
herinvoering van de dienstplicht gaat. ‘We 
bieden zo’n dertig kansarme jongeren per 
jaar de mogelijkheid om bij Defensie te 
werken. Op dit moment is het project nog 
in de pilotfase, de eerste twee jongens zijn 
net aangenomen na hun opleiding. 
Defensie maakt niet bekend om wie het 
gaat. De twee jongens zitten in eenheden 
die niet weten dat ze een ‘rugzakje’ 
hebben.’
Volgens onderzoeker Peer van der Helm, 
die meewerkte aan het project, is het voor 
de jongeren een goede manier om uit de 
criminaliteit te blijven. ‘Bij veel criminele 
jongeren zien we dat ze op zoek zijn naar 
een identiteit en naar respect. Dat vinden 
ze allebei in het criminele circuit, vaak 
horen ze voor het eerst in hun leven 
ergens bij als ze samen misdaden plegen.’ 
Van der Helm: ‘Die identiteit en respect 
zijn echt basisbehoeften in je leven. Maar 
mensen overvallen is natuurlijk niet de 
enige manier om dat te krijgen. Het leger 
is een hele goede plek voor jongeren die 
ergens bij willen horen.’

Structuur
Het leger biedt de jongeren duidelijke 
structuur. Zodra ze soldaat zijn, horen ze 
bij een groep waar iedereen, iedereen kent 
en waardeert, en krijgen ze de kans om 
door te groeien. Daarnaast is het voor de 
jongeren ook goed om weg te zijn uit hun 
oude omgeving, denkt Van der Helm. 
‘Zodra ze meedoen aan het project, verblij-
ven ze op de kazerne, waardoor ze niet 
meer op straat kunnen rondhangen. Ook 
dat is fijn voor ze, op die manier wordt er 

niet meer aan de jongens getrokken door 
hun oude sociale omgeving.’ Toch wordt 
niet iedereen aangenomen, zegt Van der 
Helm. ‘In het leger geef je mensen een 
moordwapen in hun handen. Op het 
moment dat je die jongeren niet goed 

selecteert en zware drugscriminelen 
weten te infiltreren, kan dat heel gevaar-
lijk zijn.’ En dus krijgen alleen jongeren 
met een licht strafblad toegang tot het 
traject. Meijer, van Defensie: ‘Het gaat dan 
om jongeren met bijvoorbeeld ernstig 
schoolverzuim of die een kleine inbraak 
hebben gepleegd.’ Jongeren die in de cel 
hebben gezeten, banden hebben met het 
criminele milieu, zedenmisdrijven 
hebben gepleegd of enorme schulden 
hebben, komen er niet in, iedereen wordt 
eerst gescreend. ‘Op die manier houden 
we het veilig,’ zegt Van der Helm. ‘Al met al 
denken we dat het project succesvol kan 
worden. In Amerika zie je al dat het leger 
een oplossing is voor kansarme jongeren, 
en daar werkt het heel goed.’

Oproep om aanbevelingen RSJ te volgen

Kinderen horen niet 
in politiecel
Van de redactie

Den Haag - Het is een voortdurend probleem. Minderjarigen worden 
nog steeds in een politiecel vastgezet. De Kinderombudsman 
heeft daar in diverse rapporten en beschouwingen aandacht 
voor gevraagd. In een schokkend verhaal ‘Hoeveel nachtjes nog’ 
beschrijft ze de gang van twee jongens die voor een luttel vergrijp 
dat later ook nog werd geseponeerd in een politiecel terecht 
kwamen. In een politiecomplex waarin ook grote mensen zitten en 
waar veel volwassen, verwarde mensen ook terecht komen. 

Zoals dat in een politiecom-
plex in een grote stad gaat. 
Zoals Peter van der Laan, 
onderzoeker voor de Raad 
voor Strafrechtstoepassing 
en Jeugdbescherming (RSJ), 
tegen de krant NRC zei: ‘Dat 

kan voor kinderen beangstigende situaties 
opleveren, bijvoorbeeld door geschreeuw 
van dronken of verwarde arrestanten.’ 
Kinderen horen niet thuis in een politiecel. 
De RSJ heeft daar in 2020 een advies over 

geschreven, nog voor de toenmalige minis-
ter voor Rechtsbescherming. Die overigens 
dat advies tot het zijne heeft gemaakt. Het 
gaat om niet geringe aantallen. Zo werden 
er in 2018 21.608 minderjarigen tijdelijk 

vastgezet. Daarvan verbleven 4675 kinde-
ren langer dan een nacht in een cel voor 
volwassenen. ‘Dat is te veel,’ vindt de RSJ.

Kindvriendelijke cellen
De RSJ vindt dat jongeren alleen in uitzon-
derlijke gevallen in een politiecel mogen 
worden vastgezet. Namelijk als ze een 

direct gevaar voor zichzelf of de samenle-
ving vormen. Jongeren zouden een politie-
onderzoek thuis kunnen afwachten of in 
een kleinschalige voorziening dan wel in 
een justitiële jeugdinrichting.  Dan is er 
ook nog de mogelijkheid van kindvriende-
lijke cellen. 
De politie heeft regels opgesteld voor de 
omgang met minderjarigen. Er zou een 
speciale arrestantenverzorger moeten 
worden ingezet die tijdens zijn dienst extra 
aandacht heeft voor minderjarige arrestan-

ten. De praktijk is dikwijls niet zo kind-
vriendelijk. Er kunnen ook eenvoudige aan-
passingen als een andere kleur dan beton, 
een stoel of bank in de cel, een klok voor de 
tijd en elektronisch speeltje. Er kan veel, 
maar er gebeurt weinig. 
Kinderombudsman Margrite Kalverboer 
vindt het óok geen goed idee om jongeren 
na een strafbaar feit op te sluiten in een 
politiecel: ‘Ik zie dat minderjarigen voor 
een klein vergrijp een hele nacht in een cel 
worden opgesloten, zonder dat zij hun 
ouders of een advocaat kunnen spreken. Ze 
worden in de eerste plaats als verdachte 
gezien en behandeld. Dat het daarnaast ook 
kinderen zijn, wordt nog te vaak vergeten’.
Defence for Children is de volgende organi-
satie die de minister voor rechtsbescher-
ming, maar ook de politie en het openbaar 
ministerie oproept de aanbevelingen van 
de RSJ te volgen, de wet aan te passen en het 
beleid kindgerichter te maken. In 
Nederland is het mogelijk dat kinderen 
langer dan 24 uur in een politiecel zitten. 
Daarmee wordt afgeweken van wat in de 
meeste Europese landen gebruikelijk is. De 
Vereniging Jeugdrechtadvocaten 
Rotterdam heeft nu alweer meer dan vijf 
jaar geleden een klacht bij de politie en de 
gemeente Rotterdam ingediend om 24 uur 
tot het maximum te bestempelen. Eigenlijk 
is het vreselijk opvallend dat zo veel instan-
ties het met het RSJ-advies eens zijn. In de 
praktijk werkt het helaas vaak anders. Dat 
kan anders en beter.

‘Dat kan voor kinderen 
beangstigende 

situaties opleveren, 
bijvoorbeeld door 
geschreeuw van 

dronken of verwarde 
arrestanten’

Structuur, daar gaat het om, niks rondlummelen.

‘Zodra ze meedoen aan 
het project, verblijven ze 
op de kazerne, waardoor 

ze niet meer op straat 
kunnen rondhangen
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1. Ken het recht
2. Ken het dossier
3. Verplaats je in je cliënt
4. Verplaats je in de rechter
5. Kies de juiste woorden

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

Daarnaast staan wij u graag 
terzijde in procedures bij:

• De beklagcommissie
• De selectiefunctionaris
• De RSJ
• De rechter in kort geding

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

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

Wij houden deze  
volgorde voor ogen:

Gezocht: Ervaringsdeskundigen, man of vrouw 
Wie wil de jeugd inspireren een 

andere keuze te maken?

Amsterdam - Ben jij die ex-
gedetineerde die het verleden 
achter zich heeft gelaten en 
met jouw levensverhaal iets 
wil betekenen voor de jeugd? 
Wij zijn stichting Surant, een 
vrijwilligers organisatie die ex-
gedetineerden helpen richting 
terugkeer in de maatschappij.

We helpen met allerlei praktische 
zaken zoals het aanvragen van een 
uitkering, een postadres of bij 
schuldenproblematiek.
Op onze website www.stichtings-
urant.nl staat alle relevante infor-
matie. Een van de projecten die we 
uitvoeren op scholen en jeugdin-
stellingen is Gestolen Tijd. Dat is 
een interactieve preventieve voor-
lichting, die door ervaringsdes-
kundigen op scholen en jeugdin-
stellingen wordt gegeven. Het doel 

is om de jeugd te behoeden om 
zich met criminele activiteiten 
bezig te houden en ze te inspire-
ren de juiste keuzes te maken in 
hun leven. De voorstelling maakt 
niet alleen indruk op de jeugd 
maar ook op de docenten en bege-
leiders. Voor het project Gestolen 
Tijd zijn wij op zoek naar erva-
ringsdeskundigen, die bereid zijn 
om hun verhaal te vertellen. Wie is 
gedetineerd geweest? Wie heeft 
het verleden achter zich gelaten? 
Wie wil het verschil maken voor 
de jeugd, door over zijn levensver-
haal te vertellen? Wie wil de jeugd 
inspireren andere keuzes te 
maken? Dan ben je bij ons van 
harte welkom! 

Aanmelden bij Sylvia@surant.nl 
of telefonisch contact opnemen 
via 06- 15170080.

Oproep van de VPRO

Wie wil zijn verhaal 
vertellen?

Hilversum - De VPRO is op zoek naar deelnemers voor een nieuwe 
documentaireserie die in 2023 op NPO2 wordt uitgezonden. Een serie 
die allerlei verschillende mensen volgt die de komende maanden 
onder grote tijdsdruk staan om een belangrijk doel in hun leven te 
bereiken. Zijn er obstakels die binnen afzienbare tijd moet worden 
overwonnen? Zijn er maar een paar maanden om het te laten lukken 
anders is kans verkeken? Wordt alles op alles gezet om het doel te 
behalen? 
Bijvoorbeeld eist het gezin dat je binnen een bepaalde tijd verandert, 
anders mag je niet terug? Moet er snel een baan en een huis worden 
gevonden om de kinderen weer te mogen zien? Moet je dit jaar bewij-
zen dat je van verdovende middelen afblijft om een strengere straf te 
ontlopen?
Herken jij jezelf hierin of heb je een ander doel dat je graag wil berei-
ken? Onze researcher Soraya Pol praat dan graag met je. Dit is geheel 
vrijblijvend en het verhaal wordt met niemand doorverteld zonder 
jouw toestemming.

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op via het – ook vanuit de gevangenis - 
gratis telefoonnummer van Bonjo 0800-3334446 of stuur een email 
naar s.pol@vpro.nl 
In de serie wordt op een empathische manier aandacht besteed aan 
het leven na gevangenistijd. Om te laten zien dat vooroordelen die 
mensen vaak hebben over ex-gedetineerden niet kloppen, dat ieder-
een kansen verdient en ieder mens drijfveren kent om het beste uit 
zijn leven te halen.

Oproep 
‘In het buitenland vastgezeten en 

weer terug in Nederland?’
Utrecht - Op dit moment loopt er een project ‘Terug na 
buitenlandse detentie’ waarbij onderzoekers van de 
Hogeschool Utrecht samen met organisaties als onder 
andere Bonjo, Bureau Buitenland en een paar gemeentes, 
in beeld willen krijgen wat er nodig is voor een goede 
terugkeer van mensen uit detentie in het buitenland. 

Vrijkomen en weer terug zijn in Nederland is 
een belangrijke stap in de re-integratie na een 
gevangenisstraf en de gemeentes in Nederland 
bieden gemeentelijke nazorg. De onderzoekers 
willen graag praten met personen die het afge-
lopen jaar teruggekeerd zijn naar Nederland 
nadat zij in een buitenlandse gevangenis vast 

hebben gezeten. 
Het gaat daarbij over vragen hoe de nazorg in 
Nederland ervaren is en of er hulp geboden is 
door Bureau Buitenland (van de Reclassering) 
of dat op eigen kracht de terugkeer naar 
Nederland heeft plaatsgevonden. 
Wat zijn de ervaringen geweest met die nazorg 
in Nederland op het gebied van bijvoorbeeld 
het aanvragen van een identiteitsbewijs, of van 
een zorgverzekering of bij het zoeken van 
onderdak? De onderzoekers gaan niet alleen 
praten met medewerkers van die organisaties, 
maar vooral ook met ervaringsdeskundigen.  
Die gesprekken worden de komende maanden 

gehouden. Zo’n gesprek duurt ongeveer dertig 
minuten en zal telefonisch plaatsvinden. Van 
tevoren moet toestemming gegeven worden 
voor dat gesprek en het gesprek wordt opgeno-
men, maar die wordt ook weer gewist. 
Vanwege de privacy wordt de naam niet 
bekend gemaakt in publicaties over het 
project; het is dus anoniem. 

(Aanmelden bij de twee onderzoekers Annelies en 
Moniek: stuur een mailtje naar   
project.terugnabuitenlandsedetentie@hu.nl 
en dan wordt zo snel mogelijk contact 
opgenomen.) 

Sylvia Kreeken, coördinator van het project 
en Ronald, ervaringsdeskundige
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Adverteren in de Bonjo 
brengt u in de bajes

Plan nodig?

‘Nee, ik red het wel alleen, heb goed contact 
met mijn broer en moeder, dat is genoeg’
Hedda van Lieshout 

Utrecht - ‘Ik had niet gedacht dat we zover zouden komen,’ vertelt 
een man na het houden van een bijeenkomst met zijn familie en 
vrienden, waar ze samen een plan hebben gemaakt voor het moment 
dat hij vrijkomt uit detentie. De herstelconsulent had hem verteld 
over stichting Eigen Kracht Centrale, die mensen ondersteunt die 
een plan nodig hebben. Bijvoorbeeld bij de start van detentie om 
te zorgen dat er verbinding blijft met buiten en dat er goed gezorgd 
wordt voor de kinderen. Of om relaties te herstellen met familie na 
alles wat er gebeurd is. Of, zoals in dit geval, als er dingen geregeld 
moeten worden voor het vrijkomen. Het gaat dan om het leggen of 
herstellen van contact met mensen die belangrijk voor iemand zijn 
en om het samen nadenken over wat er nodig is. Dat leggen van 
verbindingen en het organiseren van een bijeenkomst noemen we 
een Eigen Kracht-conferentie.

De herstelconsu-
lent kende zijn 
situatie en 
vroeg of hij dat 
wilde. Zijn 
eerste reactie 
was: ‘Nee, ik red 

het wel alleen en ik heb goed 
contact met mijn broer en moeder, 
dat is genoeg’. Maar toen de dag 
van vrijkomen dichterbij kwam, 
ging hij er toch over nadenken. Hij 
wilde heel graag een omgangsre-
geling met zijn kinderen, maar hij 
had slecht contact met zijn ex. En 
zijn broer had weleens verteld 
hoeveel last anderen hadden 
gehad nadat hij was opgepakt en 
hij realiseerde zich dat het onge-
makkelijk zou zijn als hij ze ineens 
weer tegen zou komen. ‘Ik praatte 
met mijn broer over alles, maar 
met mijn moeder nooit over wat er 
gebeurd was en met anderen was 
het contact eigenlijk verbroken,’ 
vertelt hij, ‘Ik had er weinig ver-
trouwen in, maar heb tegen de 
consultent gezegd dat ik het wel 
wilde proberen.’

Turks spreken
Er ging een Eigen kracht-coördina-
tor naar de PI. Zo’n coördinator is 
geen hulpverlener, maar iemand 
die getraind is in het organiseren 

van Eigen Kracht-conferenties. Hij 
of zij nodigt de mensen uit, bereidt 
iedereen voor en begeleidt de bij-
eenkomst, maar hoeft dus niets te 
weten van de inhoud en heeft geen 
belang bij wat er in het plan komt. 
De man vertelt: ‘Ik had gevraagd 

om een coördinator die Turks 
sprak, omdat een deel van mijn 
familie geen Nederlands spreekt. 
Ik vertelde haar dat er waarschijn-
lijk niemand zou komen, behalve 
mijn broer en mijn moeder, omdat 
veel mensen boos waren. Zij vroeg 
mij of er mensen waren die het 
belangrijk vonden dat het goed 
gaat met mij of met mijn kinderen. 
Ja, er zijn wel mensen die zich 

zorgen maken om mij en houden 
van mijn kinderen. Ik heb haar wat 
telefoonnummers gegeven en zij is 
gaan bellen. Eerst mijn broer en 
mijn moeder, maar toen ook mijn 
twee zussen. Van mijn broer 
hoorde ik dat een van mijn vrien-
den ook regelmatig naar mij vroeg 
en hij heeft toen contact gelegd 
met deze vriend. De vrouw van 
deze vriend had nog contact met 
mijn ex en zo is er ook met haar 
gebeld en daarna met mijn 
ex-schoonouders.’

Beetje meer vertrouwen 
Mensen wilden niet zomaar 
komen, want er was veel gebeurd. 
Er waren twee redenen dat 
mensen er toch over nadachten: ze 
zouden elkaar toch gaan tegenko-
men en dat zou lastig zijn en daar-
naast wilde iedereen dat het goed 
zou gaan met de kinderen. Die 
hadden veel meegemaakt en 
niemand wilde dat ze weer in 
ruzie zouden belanden. Toch 
zagen mensen het niet zitten om 
zomaar samen te komen en na te 
denken over een plan, zeker de 

ex-vrouw niet. De man vertelt: ‘Ik 
heb toen tegen de coördinator 
gezegd dat ik wilde vertellen wat 
er precies gebeurd was en ook 
wilde horen hoe het voor hen was 
geweest. De coördinator stelde 
voor om eerst een herstelbijeen-
komst te houden, om zaken uit te 
spreken en te kijken of we daarna 
met elkaar een plan konden 

maken voor mij en een omgangs-
regeling met de kinderen. Het 
bleek echter voor de PI niet moge-
lijk om twee keer een bijeenkomst 

te houden, dus toen hebben we het 
in één keer gedaan. De coördina-
tor heeft iedereen goed voorbe-
reid. Dat gaf vertrouwen, waar-
door de mensen allemaal 
gekomen zijn, ook mijn ex en haar 
ouders. Het eerste deel was heel 
heftig, ik heb alles verteld, maar 
hoorde toen ook hoe het voor hen 
was geweest. Mijn broer steunde 
me en mijn schoonvader zei dat hij 
het goed vond dat we dit deden. 
Nadat alles was besproken, begon 
het tweede deel en toen hebben we 
een plan gemaakt. Ik kon bij mijn 
zus wonen en mijn vriend had een 
bedrijf waar ik aan de slag kon. 
Mijn ex vond het goed als de kinde-
ren om de week een weekend bij 
mij waren, maar alleen als er 
iemand bij zou zijn. Mijn moeder 
en zus wilden dit doen en mijn ex 
vertrouwde mijn zus gelukkig. Het 
was goed dat er mensen waren en 
ik heb nu een beetje meer 
vertrouwen.’ 

(Hedda van Lieshout is van Eigen 
Kracht Centrale.) 

‘Ja, er zijn wel 
mensen die zich 

zorgen maken om 
mij en houden van 

mijn kinderen’
‘Het was goed 
dat er mensen 

waren en ik heb 
nu een beetje 

meer vertrouwen’
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Door smokkel 
met drones 
kunnen gevan-
genen tijdens 
hun verblijf hun 
criminele activi-
teiten voortzet-

ten. Dat kan volgens FNV-
bestuurder Yntse Koenen het 
gevangenispersoneel in gevaar 
brengen. Jim Nijdam, voorzitter 
van de centrale ondernemings-
raad (COR) van het gevangenisper-
soneel, benadrukt dat het pro-
bleem van dronesmokkel steeds 
groter wordt. Minister Franc 
Weerwind (Rechtsbescherming) 
verwijst in reactie op vragen van 
NU.nl naar een Kamerbrief uit juni 
2021. Daar komt het woord ‘drone’ 
echter geen enkele keer in voor. 
Het ministerie van J&V laat weten 
sinds 2020 bezig te zijn met 

proeven om drones met techni-
sche maatregelen boven gevange-
nissen te weren. De proeven 
worden volgens het ministerie ‘dit 
jaar geëvalueerd’.
Dat duurt FNV en de COR te lang, 
omdat het gevangenispersoneel 
hiermee niet direct geholpen zou 
zijn. De vakbond wil dat het 
kabinet desnoods op basis van de 
voorlopige conclusies nu al over-
gaat tot actie. Het ministerie van 
J&V houdt juist een slag om de arm 
als het gaat om mogelijke oplos-
singen. ‘Als hier effectieve moge-
lijkheden tussen zitten, kan op 
basis daarvan besloten worden 
welke technieken geschikt zijn om 
breder toe te passen, bij welke 
inrichtingen en tegen welke 
kosten,’ zegt een woordvoerder. De 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
valt onder J&V. Weerwinds’ voor-
ganger Sander Dekker meldde al 
in 2019 aan de Kamer dat de 
beheerder van de Nederlandse 

gevangenissen bezig is met een 
onderzoek naar mogelijke oplos-
singen. DJI zegt nog steeds geen 
systemen tegen drones te hebben 
ingevoerd. Een verklaring voor 
waarom dit zo lang duurt, heeft de 
dienst niet. De Dienst heeft het ver-
storen van dronebesturing ook 
nog niet rond. 
Toenmalig minister van Defensie 
Ank Bijleveld wilde het in april 
2019 ‘op zeer korte termijn’ juri-
disch mogelijk maken om met 
technologie de besturing van 
drones onder meer in de buurt van 
gevangenissen te verstoren. 
Defensie geeft toe dat daar bijna 
drie jaar later nog niets van 
terecht is gekomen. 
 Het ministerie van Economische 
Zaken gaat weer over de 
Telecommunicatiewet, die voor de 
extra juridische ruimte aangepast 
moet worden. Een defensiewoord-
voerder belooft dat het kabinet de 
eventuele aanpassing van wetge-
ving ‘op korte termijn’ in de minis-
terraad gaat bespreken. 

Dronesmokkel voor alle gevange-
nissen last 
DJI wil om veiligheidsredenen niet 
zeggen welke maatregelen tegen 
drones al wel zijn genomen in de 
28 Penitentiaire Inrichtingen (PI’s). 
Het is de vraag of eventueel al 
genomen maatregelen tegen 
dronesmokkel in gevangenissen 
effect sorteren. Alle PI’s hebben 
volgens de dienst ‘in meer of 
mindere mate last’ van smokkel-
pogingen met drones. Sommige 

gevangenissen nemen afzonder-
lijke maatregelen tegen smokkel 
met drones. PI Alphen aan den Rijn 
heeft bijvoorbeeld sinds 2020 
boven twee van de luchtplaatsen 
van de gevangenis een metalen 
constructie die kleine onbemande 
vliegtuigjes moeten weren, laat 
een woordvoerder aan NU.nl 
weten. Maar onlangs meldde de 
Alphense gevangenis toch nog een 
poging tot smokkel met een 
drone.

Smokkel in gevangenissen neemt 
toe 
De ontdekte smokkel in gevange-
nissen vertoonde in 2020 een stij-
gende lijn naar 3.948 incidenten, 
meldde Dekker midden vorig jaar 
aan de Tweede Kamer. Een jaar 
eerder was er juist een dalende 
trend en stopte de teller bij 4.567 
ontdekkingen. DJI houdt de cijfers 
van de smokkel met drones niet 
apart bij. Volgens FNV neemt het 
probleem ‘hand over hand’ toe. De 
vakbond vermoedt dat het meren-
deel van de smokkel niet wordt 
ontdekt. ‘Bijvoorbeeld rond 
Justitieel Complex Zaanstad verne-
men wij in de wandelgangen dat 
er bijna dagelijks geprobeerd 
wordt daar iets te dumpen via een 
drone,’ zegt Koenen. ‘Soms gebeurt 
dat met camouflage van graszo-
den.’ FNV heeft naar eigen zeggen 
bij DJI gepleit voor het plaatsen 
van netten en vliegverboden voor 
drones. Ook getrainde roofvogels 
moeten volgens de vakbond over-
wogen worden.

Zo werkt het verstoren van een drone: 

Stoorzenders, zogenoemde jammers, breken 
meestal in op de communicatieverbinding tussen 
de bestuurder van een drone en de drone zelf.

* Zodra de verbinding wegvalt, zal de drone - 
afhankelijk van hoe die is ingesteld - zijn 
vlucht onderbreken, blijven hangen in de 
lucht, terugkeren naar de opstijglocatie of een 
landing inzetten.

* Ook bestaan er jammers die het gps-signaal 
van een drone verstoren. Daardoor drijft deze 
met de wind mee.

* Alleen de Explosieven- en Opruimingsdienst 
Defensie (EOD), de Militaire inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (MIVD), bevoegde ambtena-
ren van de Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (AIVD) en opsporingsambte-
naren met een verklaring van J&V mogen 
jammers gebruiken.

Personeel van PI Alphen onderschepte vrijdag telefoons en opladers die door een drone 
op de luchtplaats waren gedropt. De smokkelwaar zat in een pak drinkyoghurt. (Foto PI 

Alphen aan den Rijn)

Gevangenen kunnen door smokkel met drones kunnen hun criminele activiteiten voortzetten

Vakbond FNV: ‘Smokkel met drones 
neemt ‘hand over hand’ toe’

Alphen aan den Rijn - De kabinetsaanpak van het met drones binnensmokkelen van drugs, telefoons en wapens in gevangenissen 
is bijna drie jaar na de aankondiging nauwelijks van de grond gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van het persbureau NU.nl 
langs de ministeries van Justitie en Veiligheid (J&V) en Defensie. Vakbond FNV en de centrale ondernemingsraad (cor) van het 

gevangenispersoneel willen dat het kabinet opschiet om de gevangenismedewerkers te beschermen.

De vakbond vermoedt 
dat het merendeel 

van de smokkel niet 
wordt ontdekt

Ook getrainde 
roofvogels moeten 

volgens de vakbond 
overwogen worden
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Tot in de achttiende eeuw kwam dat soort 
straffen nog in Nederland voor. Het was 
voor mensen onbegrijpelijk dat anderen uit 
pure armoede en honger uit stelen gingen. 
Ze begrepen het dus niet of wilden het niet 
begrijpen. Werklozen waren in de ogen van 
de rijke burgers gewoon luie mensen. 

Armoede was in de ogen van de beter gesitueerden een 
door God gewilde situatie. Er bestond immers bedeling. 
Bedeling die meestal van de kerken uitging en bestond uit 
het verstrekken van maaltijden. Ook kleding en huur vielen 
daar soms onder. Maar achter die bedeling  schuilden 
strenge ogen van rechtzinnige predikanten. En kille pas-
toors, die eerst keken of de bedeelden zich wel vroom 
genoeg gedroegen, voordat ze wat brood of aardappelen 
kregen. En toch veranderde eind achttiende eeuw en in de 
loop van de negentiende eeuw geleidelijk iets. 

Veranderingen die nauwelijks merkbaar waren. Met de 
ogen van de twintigste eeuw echter zijn die veranderingen 
te zien.

Moord op Willem van Oranje
Nadat Balthasar Gerards in 1584 in Delft prins van Oranje, 
graaf van Nassau-Dillenburg, bekend als Willem van 
Oranje, doodschoot, was hij er slechter aan toe dan zijn 
slachtoffer. Van hem werd eerst zijn rechterhand met een 
gloeiend stuk ijzer afgebrand. Daarna zou op zes plaatsen 
aan zijn lichaam het sissende metaal grote brandwonden 
aanbrengen. Vervolgens werd hij geradbraakt, dat wil 
zeggen dat de beul de dader, die op een rad was vastgebon-
den, al zijn beenderen kapotsloeg. Tot slot sneden ze 
Balthaser Gerards levend en al het hart uit het lichaam. 
Zijn lichaam werd vervolgens in vieren gedeeld alsof het 
voor een slagerij bestemd was en zijn hoofd eraf geslagen. 

De lichaamsresten werden boven de stadspoorten van 
Delft gehangen en zijn hoofd stak op een piek op de school-
toren achter het huis waar de moord had plaatsgevonden. 
Een proces dat zich in een dag of vier tijd afspeelde van 
arrestatie tot de dood. In die tijd heel gewoon, de verdachte 
werd gemartel voor de bekentenis en vrijwel een dag later 
was het vonnis. De verdachte had geen rechten.

De verandering
Pas aan het eind van de achttiende eeuw traden er verande-
ringen op als gevolg van een andere kijk op het leven. De 
straffen werden minder streng en sommige hooggeplaats-
ten vroegen zich af of wraak en vergelding de enige 
redenen waren om te straffen. In Engeland ontstonden de 
loges van vrijmetselaars, een organisatie waarvan de leden 
sterk pleitten voor een betere wereld, voor menselijke 
omgang, voor tolerantie en voor broederliefde.

Prins van Oranje, graaf van Nassau-Dillenburg, bekend als Willem van Oranje, 1533-1584 Balthasar Gerards

Verdachte had geen rechten

Straffen - Van martelen en 
executeren tot de schandpaal

Toine Bakermans

Rotterdam - Eeuwenlang hebben mensen met grote minachting gekeken naar anderen die iets misdaan hadden. Mensen die iets hadden 
gestolen bijvoorbeeld. Ook zij die bedelend langs de deur of zonder werk door het land liepen, trof hetzelfde lot. Dieventuig, bedelaars, 
landlopers, schavuiten waren het, die moest je niet opsluiten, maar hun hand afhakken, op de brandstapel zetten of gewoon verbannen.
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De Franse Revolutie die vanaf 1789 ook de beginselen 
van gelijkheid en broederschap predikte, veroor-
zaakte over geheel Europa een andere kijk op de mens.

Lijfstraffen en schavotstraffen
Ook in Nederland kwamen steeds meer mensen die 
gingen inzien dat het verminken van misdadigers en 
de wrede manier van ter dood brengen beneden de 
menselijke waardigheid was. In Frankrijk introdu-
ceerde men de guillotine, een valbijl die op een snelle 
afdoende manier ter dood veroordeelden het hoofd 
van de romp kapte, ontworpen door de arts Joseph- 
Ignace Guilllotin (1738-1814). Ook hij had dat apparaat 
ontworpen uit menslievendheid. Helaas voor 
Frankrijk was het aantal onthoofden, inclusief de 
koning en zijn gemalin, wel erg groot tijdens de revo-
lutie. Elke keer vielen ook politici ten offer aan de 
machtswisselingen in de regering. Toen uiteindelijk 
Napoleon kans zag, na enkele grote militaire succes-
sen, zich tot keizer der Fransen omhoog te werken, 
wist hij tevens de wetgeving zodanig te moderniseren 
dat deze model stond voor de rest van het Europese 
vasteland.
Zelfs toen hij in 1813 ten val kwam bleven de Franse 
wetten ook in Nederland nog lang van kracht. Het 
Wetboek van  Strafrecht (Code Pénal) bleef in ons land 
tot 1886 van kracht en ondervond tijdens die periode 
slechts enkele wijzigingen. De doodstraf zoals die in 
Frankrijk voltrokken werd, beviel koning Willem I 

De moord in 1584 op Willem van Oranje kwam Balthasar Gerards duurt te staan.

niet. Hij ging weer terug naar het oude systeem en 
voerde de galg voor de mannen en de wurgpaal voor 
de vrouwen in. Tevens konden zwaardere misdadigers 
naast gevangenisstraffen ook nog lijfstraffen en scha-
votstraffen krijgen.

Het loopt met een sisser af
De lijfstraffen bestonden uit brandmerken en geselin-
gen, de schavotstraffen uit zogenaamde tentoonstel-
ling voor het  publiek. Met een gloeiend ijzer in de 
vorm van een letter werd op de rechterschouder een 
merkteken gebrand. Omdat het vlees bij aanraking 
siste, ontstond de uitdrukking; ‘dat liep met een sisser 
af’. Hiermee bedoelde men dat de straf erger had 
kunnen zijn, namelijk de doodstraf. Het geselen 
gebeurde eveneens op het schavot door de beul, 
meestal met een bullepees (een stuk ossenhuid of 
touw met knopen), nadat de daders aan een paal 
waren vastgebonden. Het minst erge was de tentoon-
stelling. De dader werd op het schavot vastgebonden 
en kreeg een bord op zijn lijf waarop stond wat hij 
misdreven had.

(Toine Bakermans is docent beeldende kunst en 
Vormgeving, begeleider, bewustwordingscoach, deskun-
dige Strafrecht en Detentie bij De Tweede kans in 
Rotterdam.) (Volgende keer: Straffen – Van de cel naar 
taakstraf tot herstelrecht.)

Dieventuig, bedelaars, landlopers, 
schavuiten waren het, die moest 
je niet opsluiten, maar hun hand 

afhakken, op de brandstapel 
zetten of gewoon verbannen

Dat ging er vroeger heftig aan toe in de Gevangenpoort in ‘s Gravenhage Guillotine JB Louvion via Wikimedia Commons Dirk Bouts: Het martelaarschap van de H. Hyppolytus
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Schandpaalarrest gerechtshof 
Den Haag onderuit bij Hoge Raad 
F.J. Stoker 

Den Haag - Het gaat om een arrest 
van het gerechtshof van een ver-
dachte van een vermogensdelict 
die was veroordeeld tot een lang-
durige vrijheidsstraf met als bij-
komende straf dat een foto van de 
verdachte zou moeten worden 
gepubliceerd op de site recht-
spraak.nl. Het Hof stelde in haar 
uitspraak dat de publicatie van de 
foto van deze verdachte nodig zou 
zijn omdat het een onverbeter-
lijke recidivist betrof die gebruik 
maakte van vele valse namen. De 

Hoge Raad maakte eind vorig jaar 
gehakt van dat arrest. 
Op zich genomen kan een rechter 
in een strafzaak bijkomende sanc-
ties aan de veroordeelde opleg-
gen waaronder het openbaar 
maken van de uitspraak op een 
door de rechter te bepalen wijze. 
Het Hof Den Haag ging volgens de 
Hoge Raad hierin te ver omdat 
het publiceren van een foto van 
de veroordeelde juist niet tot de 
bevoegdheid van de rechter zou 
behoren en niet valt onder het 
publiceren van de uitspraak. 
Voorts heeft de Hoge Raad nog 

opgemerkt dat de uitspraak van 
het Hof ook strijdig zou zijn met 
artikel 8 Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) 
omdat het te veel inbreuk zou 
maken op de persoonlijke levens-
sfeer van de veroordeelde. De 
ingestelde cassatieprocedure 
door strafadvocaat mr. P. Bovens 
was dus voor deze verdachte 
winst immers de uitleg van het 
Hof hield op het punt van de 
publicatie van zijn foto geen 
stand.
(F.J Stoker is redacteur van deze 
krant.) 

Voorkomt uitzichtloze situaties door stagnerende behandelingen 
en bevordert repatriëring

Verruiming verlofregeling 
vreemdelingen in tbs

Van de redactie 

Den Haag - De Afdeling advisering van de Raad voor 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseert de 
Verlofregeling TBS te verruimen voor ter beschikking gestelde 
vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf. Op dit moment kan 
begeleid verlof alleen worden aangevraagd als dit naar het 
oordeel van de minister noodzakelijk is als het gaat om vertrek uit 
Nederland. 

Met de voorgenomen wijziging 
van de Verlofregeling TBS wordt 
de mogelijkheid tot het aanvragen 
van een machtiging voor begeleid 
verlof verruimd tot alle gevallen 
waarin bedoeld verlof vanuit 
behandeloogpunt geïndiceerd is. 
De RSJ is positief over de voorge-
stelde verruiming. Dit is een stap 
in de goede richting om de behan-
deling en resocialisatie van 
vreemdelingen zonder rechtma-
tig verblijf te bevorderen. 
De RSJ vindt dat verlofmogelijkhe-
den die verder gaan dan de voor-
gestelde wijziging nodig zijn om 
de problematiek van vreemdelin-
gen in de tbs effectief aan te 
pakken. Om uitzichtloze situaties 

door stagnerende behandelingen 
te voorkomen en repatriëring te 
bevorderen, zouden ook onbege-
leid en transmuraal verlof tot de 
mogelijkheden moeten behoren. 
Het verlenen van verlof maakt het 
mogelijk de behandeling verder te 
brengen en de tbs-maatregel uit te 
voeren. 

Document 
Ook kan hiermee worden voorko-
men dat beperkte verlofmogelijk-
heden opnieuw aanleiding geven 
tot jurisprudentie van de 
Nederlandse strafrechter over 
(dreigende) uitzichtloze situaties 
van vreemdelingen in de tbs 
zonder rechtmatig verblijf. Een 

positief resultaat van onbegeleid 
en/of transmuraal verlof kan in 
sommige gevallen noodzakelijk 
zijn voor het vinden van een pas-
sende voorziening in het land van 
herkomst, waar een (minder 
ingrijpende) behandeling kan 
worden voortgezet. Dit bevordert 
de repatriëring en daarmee de uit-
stroom uit de tbs. 
Het ontbreken van verblijfsrecht 
en/of een geldig identiteitsbewijs, 
kan de ter beschikking gestelde 
vreemdeling tijdens zijn verlof in 
de problemen brengen. 
Bijvoorbeeld als hem gevraagd 
wordt zich te legitimeren door de 
politie of ambtenaren belast met 
het toezicht op vreemdelingen. 
Daarom wil de RSJ dat de vreem-
deling die met verlof gaat een 
document bij zich draagt 
waarmee hij kan aantonen dat hij 
buiten de kliniek mag verblijven 
(namelijk op basis van een 
verlofmachtiging). 

Benoemingen

Saris topcat op Justitie
Den Haag - Mr. W.F. (Wim) Saris 
wordt de topcat van alle bajesen. 
Hij krijgt de titel directeur-gene-
raal en hoort bij de Dienst 
Justitiële Inrichtingen. De benoe-
ming gaat in op 1 mei 2022. Dus 
wie wat te klagen heeft, moet hem 
bellen of mailen. 
Wim Saris is sinds augustus 2018 
directeur-generaal Straffen en 
Beschermen. Van augustus 2018 
tot april 2020 was hij tevens direc-
teur generaal Politie en 
Veiligheidsregio’s. Daarvoor was 
hij waarnemend 

directeur-generaal Politie. Eerder 
vervulde hij diverse functies, 
waaronder directeur Middelen bij 
het directoraat-generaal Politie en 
directeur Strategie en Beleid bij de 
Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst bij het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.
Wim Saris studeerde Nederlands 
Recht aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Hij behaalde een 
Master of Public Administration 
aan de Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur.

Kabinet werkt aan gedwongen 
coronatest bij vreemdelingen 
met vertrekplicht
Van de redactie 

Den Haag - Het kabinet wil het 
afnemen van een coronatest onder 
dwang mogelijk maken voor vreem-
delingen die moeten vertrekken uit 
Nederland. Hiervoor wordt in de 
Vreemdelingenwet 2000 een wettelijke 
grondslag gecreëerd. Dit moet ervoor 
gaan zorgen dat in het uiterste geval 
een gedwongen test afgenomen mag 
worden als een vreemdeling die de 
plicht heeft om Nederland te verlaten, 
weigert zich vrijwillig te laten testen 
of de testuitslag te delen. 

Bestemmingslanden hanteren als 
gevolg van COVID-19 op dit 
moment inreisvoorwaarden. Het 
weigeren van een coronatest door 
vreemdelingen zorgt nu in verre-
weg de meeste gevallen dat hun 
vertrek niet kan worden afge-
dwongen. ‘Vertrek uit Nederland 
van degenen die geen recht 
hebben op bescherming, is cruci-
aal voor een goed werkend asiel-
stelsel. Daarom is ook in het coali-
tieakkoord vastgelegd dat we frus-
tratie van uitzetting tegengaan en 

terugkeer bevorderen. Deze maat-
regel past daarbij en is nodig om 
het terugkeerproces goed te laten 
functioneren. Op die manier 
houden we ons asielstelsel houd-
baar en geloofwaardig,’ aldus 
staatssecretaris Eric van der Burg 
van Justitie en Veiligheid. Eerder 
diende Kamerlid Peter Valstar 
(VVD) een motie in die de regering 
verzocht om te verkennen of, en 
hoe, uitgeprocedeerde asielzoe-
kers die uitzetting frustreren door 
het weigeren van een coronatest, 
alsnog uitgezet kunnen 
worden. De afgelopen maanden 
verkende het kabinet verschil-
lende mogelijkheden om het 
terugkeerbeleid weer beter te 
laten functioneren met de gel-
dende inreisvoorwaarden. Het 
gerechtvaardigd en proportioneel 
afdwingbaar maken van een test 
kwam daar als enige werkbare 
oplossing uit. Het wetsvoorstel om 
dit te regelen gaat zo snel mogelijk 
in consultatie. 
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Advocaat en forensisch specialist:

‘Wacht nou niet te lang met eigen onderzoek’
Van de redactie

Utrecht - Strafrechtadvocaat Brian de Pree en Timme Dankers van forensisch onderzoeksbureau Forensica slaan de handen ineen 
en werken geregeld samen in grote, gecompliceerde strafzaken.

‘Als advocaat kan je van alles zeggen en roepen, maar als je het niet onderbouwt met onderzoeksresultaten en conclusies van 
deskundigen kom je er niet,’ zegt De Pree. ‘Het is eigenlijk heel simpel, als advocaat ben je niet ook een DNA-deskundige, arts 

of Telecom-specialist. Die kennis moet je dus ‘inkopen’ bij een specialist en in dit geval bij Forensica. 
Hetzelfde geldt ook voor rechters, ook die snappen zelf maar bar weinig van forensische rapportages en nemen daarom vaak 
klakkeloos aan wat er staat, ook al zegt een verdachte dat dit niet kan kloppen. Maar pas als je met een onderzoek komt van 

een deskundige zal een rechter dit serieus nemen.’

Helaas komt dit 
inzicht te laat 
en is de veroor-
deling tot vaak 
lange gevange-
nisstraffen al 
een feit. 

‘Doodzonde,’ aldus Timme 
Dankers.
Een goed voorbeeld is de zaak van 
Baris, die is veroordeeld tot 14 jaar 
gevangenisstraf. 

Grap
Baris belt in de ochtend, duidelijk 
in paniek, 112 met de melding dat 
zijn huisgenoot niet meer beweegt 
en geen adem meer lijkt te halen. 
Hij vraagt, het klinkt op sommige 
momenten zelfs smekend, aan de 
112-medewerkster hem te zeggen 
wat te doen. Het verhaal volgens 
Baris luidt dat zijn huisgenoot die 
avond laat thuis is gekomen en 
meteen door naar boven is gegaan, 
naar zijn slaapkamer. Baris gaat 
later ook naar bed. Rond  9 uur 
schrikt hij wakker van een klap. 
Als hij gaat kijken ziet hij dat zijn 

huisgenoot op de grond ligt en het 
niet goed met hem lijkt te gaan. 
Baris denkt in eerste instantie dat 
het om een grap gaat. Als blijkt dat 
dat niet het geval is, probeert hij 

hem weer bij de les te krijgen. Hij 
zet hem zelfs onder een koude 
douche. Als niets lijkt te helpen 
belt hij 112. Hij blijft aan de lijn 
totdat de politie en ambulance 
zijn gearriveerd en voert ondertus-
sen de instructies op van de 
112-medewerkster en probeert 
hem te reanimeren. Daarna 
nemen de politie en het ambulan-
cepersoneel het over, maar deson-
danks overlijdt zijn huisgenoot die 
ochtend.

Groot onderzoek
Tijdens de sectie blijkt hij een uit-
zonderlijke combinatie van niet 
veel voorkomende verwondingen 
te hebben, zoals een gescheurde 
lever, galblaas en gebroken ribben. 
De politie gaat vanaf dat moment 
uit van een misdrijf en start een 
groot onderzoek. Het onderzoek 
levert niks op en om die reden 
komen ze uit bij Baris. Want 
niemand heeft zijn huisgenoot die 
avond buiten gezien en dus gaat de 
politie er vanuit dat hij die avond 
niet weg is geweest en dat dus de 
enige die hem deze verwondingen 
kan hebben toegebracht wel Baris 
moet zijn geweest. Dit is natuurlijk 
een zeer zwakke en omgekeerde 
manier van het leveren van bewijs. 
Omdat er geen andere mogelijkhe-
den lijken te zijn, moet het wel zo 
zijn dat. Maar een motief, of direct 
bewijs dat Baris zijn huisgenoot 
heeft mishandeld met de dood tot 
gevolg zijn er dus niet. Het is 
slechts omdat er voor de politie 
geen andere mogelijkheden lijken 
te zijn.
In deze zaak zijn dus vooral de rap-
porten van het Nederlands 
Forensisch Instituut (NFI) met 
betrekking tot de mogelijke 
doodsoorzaak erg belangrijk en 
op basis hiervan wordt ook een 
tijdsindicatie gegeven waarbinnen 
die verwondingen - hoogstwaar-
schijnlijk - moeten zijn ontstaan 
om later die nacht tot de dood te 
kunnen leiden.

Herzieningsverzoek
Deze tijdsindicatie is een korte 
periode voorafgaand aan zijn 

dood. Het ligt om die reden dan 
ook niet voor de hand dat deze ver-
wondingen uren daarvoor zijn 
opgelopen. Voor politie en justitie 
wederom een indicatie dat hij dus 
haast wel thuis geweest moet zijn 
op het moment dat hij deze ver-
wondingen opliep. Zeer belastend 
dus voor Baris. En naast een getui-
genverklaring van een bekende 
van zowel Baris als zijn huisge-
noot, dat Baris zijn huisgenoot wel 
eens mishandeld zou hebben, ook 
meteen het meest doorslagge-
vende bewijs voor zowel de recht-
bank in Alkmaar als het hof in 
Amsterdam om Baris te veroorde-
len voor de doodslag op zijn huis-
genoot op basis van voorwaarde-
lijk opzet. Baris heeft echter nooit 
opgegeven en ontkent tot aan de 
dag van vandaag zijn huisgenoot 
mishandeld te hebben.  

Baris heeft strafrechtadvocaat De 
Pree gevraagd om voor hem een 
herzieningsverzoek in te dienen 
bij de Hoge Raad. ‘Baris heeft mij 
gevraagd om zijn volledige dossier 
nog eens goed te bestuderen en te 
bekijken op welke punten er 
dingen zijn laten liggen en waar er 
nog mogelijkheden zijn om als 
‘nieuwe feiten’ in te brengen,’ 
aldus De Pree.
‘Al snel kwam ik uit bij de rappor-
ten van het NFI en heb ik deze 
direct voorgelegd aan Forensica. 
Uit het onderzoek door Forensica 
blijkt dat de tijdsindicatie veel te 
krap is en dat het zeer goed moge-
lijk is dat er vele uren meer hebben 
gezeten tussen het oplopen van de 
verwondingen en het overlijden. 

Eigen onderzoek
Zowel Dankers als De Pree hebben 
veel vertrouwen in het herzie-
ningsverzoek, maar weten dat een 
herzieningsprocedure niet gemak-
kelijk is en dat de toets van de 
Hoge Raad extreem streng is.
Dat is nou precies de reden 
waarom wij zeggen: ‘Wacht nou 
niet pas tot de fase van herziening 
met het doen van eigen, of contra-
onderzoek. Waarom niet gewoon 
in de fase van de rechtbank, of 

tijdens het hoger beroep? Je kan in 
de huidige tijd toch niet meer 
gaan zitten wachten en hopen dat 
er iets naar voren komt wat in je 
voordeel is. Hier moet je zelf naar 
op zoek, samen met je advocaat. 
En als die advocaat nou ook nog 
eens beseft dat alleen iets roepen 
niet voldoende is, maar dit ook 
moet onderbouwen, weet je zeker 
dat je echt het maximale uit je 
zaak hebt gehaald,’ vult Dankers 
aan.

Als hij gaat kijken ziet 
hij dat zijn huisgenoot 

op de grond ligt en 
het niet goed met 
hem lijkt te gaan.

WASSENAAR 
STRAFRECHTADVOCATUUR 

FIGHT 
FOR 
FREEDOM 
TEL: 073 - 302 00 05 

WASSENAARSTRAFRECHT.NL 

Brian de Pree (boven) en Timme Dankers: 
Rechters snappen zelf maar bar weinig van 

forensische rapportages
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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

BIGGETJE KNOR is een heel 
lief, klein varkentje met 
een roze snuitje en een 
krulstaatje zoals alle var-
kentjes van die leeftijd dat 
hebben.
Op een avond zegt moeder 

big: ‘Biggetje, naar bed! Het is tijd!’
Nu moet je weten dat Biggetje net bezig is 
met een heel spannend spel: hij wentelt 
zich in de modder en telt daarbij tot 3: als 
hij dan op de daaromheen staande bloeme-
tjes terechtkomt heeft hij gewonnen. Zo 
niet, dan heeft hij verloren en net nu, nu het 
net spannend wordt, zeurt mama over naar 
bed gaan! 
Biggetje staat eerst stil, heel stil. En dan, 
ineens, werpt hij zich huilend voor mama 
big. ‘Alstublieft, laat me op! 3 seconden maar!’ 
‘Nee!!!’
Biggetje rolt gillend van de ene naar de 
andere kant van het modderveldje.
Ma big pakt het roze schreeuwende beestje 
bij z’n krulstaartje en sleept het naar bed. 
Daar ligt hij nu…
Hij gilt nog even door, maar het enige wat 
hij ziet zijn de zeven dansende snuitjes van 
z’n broertjes, die nieuwsgierig boven het 
schot uitkijken.
Dit heeft geen zin. Hij houdt op. Mokkend 
ligt hij onder zijn met roze biggetjes 
beschilderde deken. 

PLING!!! 
Wat is dat voor een licht buiten het raam? 
Biggetje kijkt naar buiten. 
Wat is dat?!? Daar op het dakje zit een rare 
vogel, met knalrode en gele kleuren! 
Biggetje: ‘He, wat doe jij daar? En wie ben jij?’
‘Ik zit hier te zitten en ik ben de Labberadorus’ 
zei de Labberadorus.
Biggetjes snuitje valt open van verbazing. 
Wat een brutaliteit! Dat is mama’s dakje! 
‘Wat wil jij?’
‘Jou iets laten zien.’
‘Oh.’ 

Biggetje wordt nieuwsgierig.
‘Wat kan je allemaal?’
‘Ik kan vliegen en met kleine ontevreden dier-
tjes praten! En wat wil jij?’
‘Ik wil weg! Ik word hier onderdrukt! Ik wil 
doen wat ik wil! Knor!’
‘Goed. Heb je rode sokjes? Doe ze dan aan.’
Die had Biggetje wel. Vreemd, hoe wist de 
Labbe… eh..  dinges dat?
Hij snoof met zijn snuitje, maar deed ze 
toch aan.
‘Spring nu uit het raam, en je ziet de rest 
vanzelf.’
Biggetje staat op het raamkozijn en kijkt 
naar beneden. 
Ai! Wat hoog! Heel in de verte de modder, 
de platgewalste bloemetjes, de beek…
Zou hij het wel doen? Wie was dat rare beest 
toch? 
Misschien is het een droom? Als het een 
droom is, kan hij het wel doen, want dan is 
het toch maar een droom….
Hij haalt diep adem en… springt!
Met een geweldige vaart valt Biggetje uit 
het raam. 
‘Help!!!’ Van schrik strekt hij zijn 4 pootjes uit, 
hij wankelt en … vliegt!!! 

‘Ik vlieg! Wat heerlijk!!! Waar 
gaan we heen?’
‘Naar de verzamelplaats,’ piept 
de Labberadorus.
Ze landen op een klein stukje grond waar 
een heleboel andere kleine diertjes staan.
‘Belachelijk, een olifantje met rode sokjes,’ 
gniffelt Biggetje, daarbij vergetend dat hij 
zelf ook rode sokjes aan heeft. 
Er staan vosjes, hondjes, poesjes, kuikentjes, 
kalfjes en zelfs een krokodilletje! Allemaal 
met rode sokjes!
‘Die is vast van de dierentuin,’ dacht Biggetje. 
Toen zei de Labberadorus: ‘Jullie zijn alle-
maal opstandelingen tegen het ouderlijke 
gezag. Dat betekent dat je tegen je pa en ma 
bent.’
De kinder-beestjes kijken verlegen. 
‘Nu gaan jullie allemaal jullie ouders onder-
drukken! Zij moeten nu ook om 7 uur naar 
bed, hun pap met toegeknepen neus eten, een 
korte broek aan - ook al willen ze niet, vieze 
levertraan eten en overdag naar de kleuter-
school om te prikken en plakken in plaats van 
werken.’
Een klein teckeltje zegt beteuterd: ‘Maar wie 
moet er dan werken?’ 
‘Ja, wie? Haha, jullie natuurlijk!! En jullie gaan 
afwassen en bomen rooien, en de tram bestu-
ren en de belastingen doen.’
Het krokodilletje piept: ‘Maar dat kunnen we 
toch niet!’ 
De Labberadorus lacht. 
De kinderen zeggen niets. Ze staan te staan. 
Een klein padje zegt: ‘Wat zijn belastungen?’
‘Dan moet je 21% van het totaalbedrag betalen 
aan de regering.
Nou, komen jullie nog! Allemaal meevliegen!’

En of de dierenkinderen wilden of niet, de 
sokjes vlogen omhoog waardoor ze al kake-
lend, hinnikend, blaffend en piepend 
ondersteboven naar boven vliegen en zo 
fladderen ze in een grote wanordelijke stoet 
naar een klein weilandje verderop. 
Daar staan ze: kippen, hanen, honden, 

poezen, katers, en zelfs een enorm olifan-
tenpaar en verderop, helemaal alleen, ver 

weg van de anderen, twee grote 
krokodillen!
‘Ga je gang!’ zegt de Labberadorus. Hij gaat 
op een hekje zitten en wacht af. 
Maar… niemand doet iets.  Iedereen kijkt 
beteuterd op hun ouders neer. Ze schamen 
zich. 
‘Nou, waarom stop je je ouders niet in bed? 
Het is al laat!’ vraagt de Labberadorus aan 
een klein schattig pikzwart poesje. 
Het poesje mauwt.
‘En jij? Waarom doe jij niets?!’ zegt de 
Labberadorus streng tegen Biggetje. 
Biggetje ziet zijn moeder bezorgd naar hem 
kijken. 
‘Biggetje Knor, mijn zoon! Gaat het wel goed 
met je? Wat doe je daarboven in de lucht? Heb 
je wel genoeg te eten? Val je niet naar 
beneden?!’
Biggetje is zo ontroerd, begrijpt dat mama 
het goed met hem voor heeft en zegt met 
een snikkende knor: 
‘Mama heeft het niet nodig! Ze is groot!! En ik 
kan helemaal nog niet belust-tingen doen!’ 
En met een enorme zwiep vliegt hij in de 
armen van mama big.
Dan vliegen alle dieren-kinderen in de 
armen en poten en vinnen en vleugels van 
hun ouders en huilen van geluk. 
De Labberadorus lacht even en vliegt dan 
weg. 

Iedereen gaat, loopt, vliegt, fladdert, 
zwemt, glijdt en galoppeert naar huis. 
En is Biggetje Knor nu liever geworden? 
Nou, na twee weken is hij weer stout, maar 
dan hoeft mama alleen maar even de rode 
sokjes te laten zien en Biggetje doet wat zij 
zegt.
Dus, draag allemaal rode sokjes!
(Of juist niet…!)

Verhaal van Eva van Heijningen

Het deBonjo voorleesverhaal

Door Eva van Heijningen
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eMátes 
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ZO WERKT HET CONTACTBUREAU
1. Je stuurt je advertentie naar Bonjo contactbureau, Bos en Lommerplein 
270, 1055 RW Amsterdam. 2. Bonjo stuurt de advertentie naar een beoorde-
lings  commissie. Deze moet goedkeuring geven voor plaatsing. 3. Bij 
goedkeuring plaatst Bonjo je advertentie in deBonjo en/of op de website. 
4. Een reactie op een advertentie stuur je naar Bonjo contactbureau. 
Vermeld hierbij wel het advertentienummer anders kunnen wij je reactie 
niet doorsturen. Doe een postzegel op de enveloppe en stuur ’m op. 5. Als 
je reageert maar niet wilt dat je adres bekend wordt, vermeld je adres dan 
niet in je brief maar op een bijgevoegd papiertje. Zonder je adres kunnen 
wij geen reacties naar je terug sturen. Een eerlijk verhaal scoort het best. 
Dus schrijf een brief met daarin je interesses, hoe lang je nog moet, wat je 
graag wilt en wat weer niet. Ieder die de site bezoekt weet dat hij/zij met 
een gedetineerde te maken heeft. Transparanter kan niet!

1991
Dag lezers Ik ben Narish  en ben 25 
jaar oud. Mijn afkomst is half 
afghaans en half hindoestaans/
surinaams. Ik vind het belangrijk 
om der goed uit te zien, daarnaast 
sport ik graag. En heb ik tatoeages. 
Ik hecht heel veel waarde aan eer-
lijkheid en respect. Momenteel zit 
ik gedetineerd in J.C Zaanstad.Het 
lijk mij ontzettend leuk om nieuwe 
mensen te leren kennen. Ben jij in 
om voor enigzins te socializen?. 
Wat dat betreft heb je aan mij dan 
een goeie.Ik ben zeer open 
mindend dus schroom niet en pak 
gewoon je pen.Hopelijk tot snel 
Narish.

1992
Hallo leuke lieve dames. Mijn 
naam is hans en gedetineerd in 
Esserheem te Veenhuizen. Heb er 
nu 1 en half jaar opzitten en tot 
9-12-2023 te gaan, Via deze weg 
zoek ik contact met een lieve leuke 
dame vrouw (leeftijd onbelang-
rijk) om te gaan pennen en om 
mekaar beter te leren kennen en 
om meer te weten te komen over 
mekaar. Ik zou graag een relatie 
willen opbouwen. En zo hoop ik 
nieuwe dingen te beleven met jou 
en nieuwe dingen te gaan ontdek-
ken. Ik ben 45 jaar en heb half lang 
haar en heb blauwe ogen en ben 
1,80 lang en weeg 75 kilo. Ik ga sws 
3 x fitnissen en ben aardig sportief 
bezig maar niet te gek hoor. Hou 
van gezellig koken en lekker eten. 
Ook ben ik spiritueel aangelegd en 
heb ik iets met getal nummer 3 
oneven getallen  is meestal beter 
1,5,7,9 mag ook.Er gaat meestal een 
heel proces van vooraf maar het 
komt uiteindelijk altijd goed. Ik 
ben iemand die altijd voor ieder-
een klaar staat en heb veel liefde te 
geven.Hou van dieren en gek op 
Jack Russels. Heb der zelf 1 gehad 
die nu 14 jaar is en door mijn 
detentie heb ik hem laten adopte-
ren via een dieren pensioen. Dat 
was een hele moeilijke periode 
maar het gaat heel goed met hem 
en heb der vrede mee. Verder hoop 
ik dat je van een terrasje pakken 

houd en van dansen. Heb een paar 
tatoeages en hou van goeie muziek 
en mijn stijl is heel breed. Ik hoop 
dat een van jullie dit briefje aan-
spreekt en gaat reageren. Ik sta 
klaar voor verdere corresponden-
tie en sta overal voor open. Lieve 
groet van mij Hans.

1993
Hey toppers. Ik ben op zoek naar 
gezellige penvrienden (mannen) 
met misschien een happy end aan 
het einde van onze reis. AUB niet 
doordenken bij happy end.Wij zijn 
2 dames van 26/28 jaar. 1 is half half 
nederlands en marokaanse en ik 
ben volbloed marokkaanse. Wij 
hebben een mooi figuur en we zijn 
spontaan zorgzaam en grappig 
etc.Als je besluit om ons te schrij-
ven moet je het volgende in je brief 
zetten Foto leeftijd afkomst woon-
plaats nl toekomst plannen , en 
hoelang je nog moet zitten . P.S als 
je niet sportief of beweegt dan 
mag je weg blijven(dikzak). We 
kunnen hier wel uit gebreid  over 
ons leven schrijven maar dat doen 
we liever prive met jou graag 
mannen van 25/50 jaar. Het maakt 
niet uit hoe lang je moet we staan 
voor alles open wat detentie duur 
betreft.Veel liefs Nadia en Nada.

1994
Hallo allemaal mijn naam is Boyd 
26 jaar en zit een 6 jaar lange straf 
uit in Vught.Ik ben 1.96 lang blond 
haar. Ik ben opzoek naar iemand 
om mee te schrijven. Lijkt het jou 
leuk?.Laat dan iets van je horen, 
tot snel.

1995
Hallo leuke dames. Mijn naam is 
Henkie 48 jaar oud en ik ben 1.90 
lang en ben gespierd gebouwd. Ik 
voel me veel jonger dan dat ik ben 
in alles. Ik ben nederlands. Mijn 
hobby,s zijn alles met auto,s dus 
pimpen tuning en opvoeren.Ik 
heb een kaal geschoren hoofd en 
heb een stoppelbaardje en heb 
blauwe ogen. Ik moet nu nog 14 

mnd binnen zitten en daarna mijn 
vi tijd. Ik zoek bij deze dames van 
25 tot 40 jr om mee te schrijven. 
Graag slank. Als het klikt voor een 
langere tijd en misschien later te 
gaan emigreren naar een warm 
land. Ben jij deze dame dan hoor ik 
graag een reactie van of jullie. 
Iedereen mag schrijven over wat je 
wil ben voor veel in. Heb ook 
gewerkt als persoons beveiliger en 
ook als portier in discotheken.Dus 
kan mijn mannentje wel staan. Ik 
heb ook verschillende tatoeages 
op mijn armen en mijn rug.Ben 2 
jaar geleden gescheiden en heb 
geen kinderen.Dus dames wil jij 
met mij schrijven ik zou zeggen 
klim in die pen en schrijf mij. 
Reactie graag met foto van je zelf 
aub. Dus dames tot snel groetjes 
en kusjes van mij.

1997
Hola Senorita”’s Ik ben een jonge-
man van 27 jaar en kom uit het 
prachtige Brabant.Ik ben 1.91 lang 
en heb donker haar en donkere 
ogen. Verder vind ik zelfverzor-
ging heel belangrijk en onder-
houdt ik mijn body door veel te 
sporten. Mij lijkt het leuk om een 
vrouw te leren kennen met een 
leeftijd tussen de 20-35 jaar en om 
fijn mee te schrijven. Ik moet nog 
2,5 jaar in detentie verblijven. Ik 

moet zeggen dat ik niet specifiek 
op zoek ben naar een vrouw om 
daar eventueel een relatie mee aan 
te gaan. Je kan nooit iets uitsluiten 
maar hecht ook waarde aan een 
goede vriendschap.Het is toch fijn 
om je gevoelens en frustratie maar 
ook de leuke dingen aan mekaar te 
vertellen. Ik vind eerlijkheid en 
vertrouwen belangrijke punten en 
ik vind het mooi als een vrouw 
open minded is en buiten haar 
comfort zone durft te treden. 
Hopelijk ben jij net als ik een die-
renvriend en heb je een passie 
voor sport en muziek. Maar word 
je al moe aan het woord sport is 
dat ook geen probleem.groetjes L.

1999
Ben jij die vrouw, die graag in jou 
vrije tijd wil schrijven . Ben jij 
gedetineerd en wat jou delict is 
niet van belang. Ook voor jou is er 
een tweede kans. Ik zou jou vertel-
len wie ik ben en wat de opzet is 
voor mij om deze advertentie te 
plaatsen. Mijn naam is Julian, ben 
52 jaar jong normaal postuur ben 
1.84 en blond haar. Ik heb geen 
relatie maar wel een bedrijf. Ik 
kook en sport graag in mijn vrije 
tijd. En heb ook tijd over om met 
jou te schrijven over hoe het daar 
gaat met jou. En hoe jou leven daar 
in detentie is. Ik vind jou leeftijd 

niet belangrijk. Nou weet ik dat jij 
niet veel geld verdiend in de P.I. 
daarom ben ik bereid na de eerste 
brief van jou naar mij toe met jou 
adres, de postzegels te vergoeden. 
Ben jij die vrouw die met mij wil 
schrijven dan zie ik graag een brief 
van jou naar mij toe. Alle brieven 
worden beantwoord vele groetjes.

2000
Leuke spontane man van net 39 
jaar donkerblond haar bruine 
ogen 2.06 lang zoekt via deze weg 
schrijf contacten . Ik heb net 90 
dagen gekregen en het ziet er wel 
naar uit dat ik hier nog wel langer 
ga verblijven als het ff tegen zit. 
Verder kook ik graag en als ik 
buiten ben verblijf ik met regel-
maat in Zuid Spanje als dit het toe 
laat. Ben der ook voor mijn kids 
zoals een vader dat hoort te zijn. 
Trek dit je aan schrijf mij gerust en 
als je een foto heb en derbij zou 
doen zou leuk zijn. Mssn tot 
schrijfs groetjes lange Pi Sittard.

2001
Hoi dame appart om zo in contact 
te komen. Nooit gedacht dat ik het 
zo zou gaan proberen. Weet ook 
niet wat ik er van kan gaan ver-
wachten. Wie gaat er nou reageren 
op iemand die vast zit in de gevan-
genis /kliniek. Mijn moeder zou 
zeggen ,dat is vragen voor proble-
men. Maar oke hier ben ik dan. 
Ben van antiliaanse arubaans 
afkomst caramel getint ben 1.94 
lang en sportief. Heb gemaxi-
neerde TBS gekregen dat houd in 
niet langer  dan 4 jaar kan duren. 
Heb niemand fysiek benadeeld of 
iets van een vermogen delict 
gepleegd. Vier woorden die ik in 
kwaadheid heb geuit heeft mij 
hier op dit helse pad doen laten 
belanden. Ieder die tot nu toe mijn 
dossier heeft gelezen kijkt volon-
geloof en verbazing. Ik zelf ben erg 
kwaad en vind dit zo alle boeken 
te buiten gaan. Absurd!!!! Ik hoop 
binnen kort naar de Kijvelanden te 
gaan. Ben 34 jaar althans bijna mis 
me andomi bewegings vrijheid en 
het op mijzelf werken. Ben niet op 
zoek naar een relatie leuk contact 
is fijn en wat de toekomst breng is 
een vraag. Sta der wel open voor 
ondanks voor de zware tijd die 
nog zal komen.Groet D.G.B.
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N De zaak Christina Boyer

‘Dit ontroerende boek 
roept op wat er voor 
Christina moet en 
kan worden gedaan’
Van de redactie 

Amsterdam - Sommige boeken zijn 
hartverscheurend. Dat geldt zeker 
voor het boek van Jan Banning 
over de zaak Christina Boyer. 
Adriaan Dis zegt over deze Jan 
Banning: ‘Jan Banning strijdt voor 
rechtvaardigheid in beeld en 
woord. Zijn werk is een schreeuw. 
Luister en huiver.’ Christine Boyer 
is een Amerikaanse. Het boek gaat 
natuurlijk over deze Christine 
Boyer, maar zeker ook over het 
Amerikaanse rechtssysteem. 
Christine Boyer is veroordeeld tot 
levenslang voor de dood van haar 
dochter Amber. Uit alle verhoren 
blijkt dat zij het niet gedaan heeft, 
maar haar toenmalige partner. 
Die krijgt 18 jaar, zij levenslang. 
Anne Wilkes Tucker van het 
Museum voor mooie Kunsten in 
Houston zegt het zo: ‘Ze is een van 
die duizend kansarme vrouwen 
die niet werden geloofd en zich 
geen goede verdediging konden 
veroorloven. Zij werd strenger 

berecht dan de man die in dit 
geval de enige schuldige was en 
die inmiddels alweer vrij rond-
loopt. Dit ontroerende boek roept 
op wat er voor Christina moet en 
kan worden gedaan. Die oproep 
werd door meer mensen in de 
wijde omgeving van Christina 
gedaan, maar allemaal vergeefs. 
Banning zoekt en heeft contact 
met Christina zelf. Hij mag haar 
dagboeken gebruiken en doet dat 
dus ook. Dat geeft inzicht in haar 
innerlijke wereld, wat haar bezig 
houdt in dat vreselijke onrecht-
vaardige Amerikaanse systeem. 
Het laat ook zien hoe levenslange 
opsluiting iemands perceptie van 
de wereld beïnvloedt. Alles bij 
elkaar geeft het een onthutsend 
beeld van het huidige strafrechte-
lijke systeem van de Verenigde 
Staten. Natuurlijk: we wisten het 
al, maar dit boek met zijn prach-
tige foto’s en zijn overzicht van 
wat er in de Amerikaanse pers 
werd geschreven, het is en blijft 
verbluffend. Het is ook mooi 

uitgegeven. Een compliment aan 
de uitgever dat hij dit gedaan 
heeft. Voor iedereen die breder 
wil kijken dan Nederland een aan-
rader. Gelukkig is bij ons het 
systeem niet verrot, maar ook wij 
kennen levenslang opgeslotenen. 
Ook zij hebben te maken met de 

verderfelijkheid van levenslang. 
Lezen dus.
(Jan Banning. Het oordeel. De zaak 
Christina Boyer /Uitgever Schilt 
publishing & Gallary/2022, 
Amsterdam/prijs € 50, - /ISBN 978 90 
5330 953 3)

Na 50 jaar drugshandel en talloze liquidaties

Nederland Narcostaat
Persbericht van de uitgever

Amsterdam - Met de introductie van het 
gedoogbeleid in de jaren ’70 heeft justitie 
een kind gebaard, dat zich in 50 jaar tijd 
heeft ontwikkeld tot een keiharde beroeps-
crimineel. Voor dit fascinerende boek deed 
auteur en antropoloog-criminoloog Hans 
Werdmölder uitgebreid onderzoek naar alle 
facetten van 50 jaar drugshandel in 
Nederland.
Het resulteert in een ontluisterend beeld 
van hoe ons land geleidelijk opschoof naar 
een de facto narcostaat. Verharding van de 
misdaad, ongekend brutale liquidaties in 
de onder- én bovenwereld en een falende 
aanpak door de overheid. Het naïeve 
gedoogbeleid en de politiek van wegkijken 
heeft de weg geplaveid voor de opkomst van 
meedogenloze bendes, die de Nederlandse 
rechtsstaat ondermijnen. De situatie is 
ernstig. Naast oplossingen om het tij te 
keren, schroomt Werdmölder niet in dit 
boek een aantal onorthodoxe maatregelen 
te bespreken en aan te bevelen. 
Het Duitse weekblad Der Spiegel bestem-
pelde Nederland, het land van Frau Antje, 
onlangs als ‘een land van kaas, coke en 
killers’. Hoe heeft het zover kunnen komen? 
Wat is er in het Nederlandse beleid rond 

drugs misgegaan?      In de jaren tachtig en 
negentig heeft het Nederlandse gedoogbe-
leid geleid tot de opkomst en groei van de 
georganiseerde misdaad. Waren dat in 
eerste instantie de Hollandse maffiabazen, 
Chinese triades en Turkse heroïnebendes, 
de laatste decennia zijn er nieuwe misdaad-
groepen bij gekomen, waaronder de 
gewelddadige leden van de Mocro Maffia en 
de Brabantse ‘kampers’.

Groot doorvoerland
 Inmiddels is Nederland in de internatio-
nale georganiseerde drugscriminaliteit 
zowel een groot doorvoerland als een 
belangrijk productieland. Ook de haven van 
Antwerpen speelt in de smokkel van drugs 
en als exportmogelijkheid van de Brabantse 
nederwiet en XTC-pillen een belangrijke rol. 
De georganiseerde misdaad heeft hiervan 
profijt getrokken, met alle gevolgen van 
dien: geweld en liquidaties, maar ook crimi-
nele geldstromen die verweven raken met 
de reguliere economie. Politie en justitie 
zijn min of meer gewend aan de vele 
moorden en afrekeningen in het misdaad-
milieu, maar wie heeft het zien aankomen 
dat ook advocaat Derk Wiersum en 

misdaadverslaggever Peter R. de Vries 
zouden worden neergeschoten? Toch wordt 
de ernst ervan door hoge ambtenaren van 
justitie volgens Werdmölder nog steeds niet 
of onvoldoende ingezien. Wat heeft de 
nieuwe ‘integrale aanpak’ opgeleverd? Is 
het vrijgeven en mogelijk legalisering van 
softdrugs een reële oplossing? En tot slot, 
wie dragen in politieke zin de verantwoor-
delijkheid dat Nederland zich heeft kunnen 
ontwikkelen tot een narcostaat? Nederland 
kan het zich volgens Werdmölder niet per-
mitteren nog langer een buitenbeentje en 
nacrostaat nummer één van Europa te zijn. 
Hij draagt oplossingen aan voor de aanpak 
van de georganiseerde misdaad en de groot-
schalige drugshandel, die verstrekkende 
gevolgen zullen hebben en staan voor daad-
kracht. Hij laat ook zijn licht schijnen over 
een definitieve oplossing van het drugspro-
bleem. Het verdienmodel van de criminelen 
moet worden ontmanteld, maar wel in 
internationaal verband.

 (Nederland Narcostaat / Hans Werdmölder / 
uitgeverij justpublicers / prijs € 21,99 / ISBN 
97890 8975 684) 
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Ronald Bos

Amsterdam - Kiev - De Russische 
inval in Oekraïne is niet de eerste 
onder het dictatoriale bewind van 
Vladimir Poetin. Eerder waren 
Tsjetsjenië en Syrië al aan de beurt, 
steden in beide landen zijn groten-
deels platgegooid, met vele bur-
gerslachtoffers. Door te dreigen 
met kernwapens, en daardoor het 
gevaar van een vernietigende 
wereldoorlog, houdt Poetin gewa-
pend ingrijpen van de NATO en de 
Verenigde Naties tegen. In plaats 
daarvan leggen ze Rusland en de 
superrijke Russen sancties op, 
maar of die zullen helpen is de 
vraag. Voor de vele slachtoffers is 
het al te laat. Er zijn ook vele 

Russische soldaten gedood. De 
Russische bevolking is daarvan 
niet op de hoogte, omdat de pers 
volledig door de staat wordt 
gecontroleerd. Ook zijn vele dui-
zenden Russische demonstranten 
gevangengezet. Tekenaars over de 
hele wereld, zeker ook Oekraïners, 
laten met hun politieke cartoons 
in kranten en op sociale media in 
een oogopslag zien wat een gruwe-
lijke dictator Vladimir Poetin is. 
‘Een oorlogsmisdadiger’, zegt de 
Amerikaanse president Biden, en 
het Strafhof in Den Haag gaat zich 
over de gruwelijkheden tegen de 
Oekraïense burgers buigen. 

Tekening: Max Moshkovsky

Tekening:Oleksiy Kustovsky - Kusto 

Tekenaars over de oorlog in Oekraïne

Tekening: Viktor Holub

Tekening: Vladimir Kazanevsky
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Paul Grijpma

Boedapest - Als alles goed verloopt en we 
geen gelazer meer hebben met virussen dan 
gaan we weer een ouderwetse Giro d’Italia 
tegemoet. De ronde door het prachtige 
land waar bij start en finish weer duizenden 
wielerfans over de hekken hangen die 
bewonderend naar de profrenners loeren. Bij 
de inleidende beschietingen van het seizoen, 
zoals bij Parijs - Nice en de Tireno Adriatico 
hebben we het bij de inhuldigingsceremonies 
nog moeten doen met mondkapjes, maar de 
verwachting is dat we dat in Italië gelukkig 
niet meer gaan meemaken.

We hopen ook dat de 
commentatoren 
weer gewoon in hun 
cabines zitten aan 
de meet en het dan 
afgelopen is met al 
die gegoogelde 

praatjes vanuit studio’s van de verschillende 
zenders zoals we het afgelopen hebben moeten 
meemaken. Gewoon weer de oude sfeer. De 
Grande Partenza van de Giro 2022 is in 
Hongarije. Het festijn begint op 6 mei en finisht 
op zondag de 29ste. De eerste twee etappes fini-
shen allebei op een korte klim en de 3de etappe 
is helemaal vlak, waarna de eerste aankomst 
bergop al in de 4e etappe gepland staat. De 
finish van die etappe die start in Avola op Sicilië 
ligt dan op de Etna. De 1ste etappe is een zo 
goed als vlakke race met een oplopende finale. 
In de laatste 5,5 kilometer klimmen de renners 
tegen een procent of zes naar het kasteel boven 
Visegrád. De 2de etappe is vervolgens een tijdrit 
in de straten van Boedapest met een 
slotklimmetje van 1,3 kilometer. De 3de 
etappe start in Kaposvár en eindigt na een 
vlakke route in Balatonfüred, een plaats aan de 
boorden van het Balatonmeer. De 6de etappe is 
de eerste etappe op het vaste land en is een 
zekere kans sprinters in de aankomstplaats 
Diamante. Het echte klimmen begint in de 9de 
etappe met een bergop aankomst op Blockhaus.  
De ronde komt in Genua en Cuneo. De 14de 
etappe eindigt in Turijn, dat is een niet misse-
lijke etappe met een stevig heuvelcriterium. 
Het zware werk komt in de derde week met de 
klim van de Monte Rovere, een klim van 7,9 kilo-
meter à 9,9 procent. En dan zijn er verder in die 
week de beklimmingen de Passo Pordoi en 
Passo Fedaia. De laatste is een klim van veertien 
kilometer à 7,6 procent, die in de tweede helft 
met dubbele cijfers stijgt. In Verona is het slot-
feest. Daar is een individuele tijdrit van 17,1 kilo-
meter met finish in het Romeinse amfitheater. 

Gewoon weer de 
oude sfeer in de 

Giro d’Italia 2022

SPORT
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ETAPPE DATUM ROUTE KM TERREIN

1 6-5 Boedapest – Visegrád 195 vlak

2 7-5 Boedapest – Boedapest      9,2 ITT

3 8-5 Kaposvár – Balatonfüred 201 vlak

rustdag 9-5

4 10-5 Avola – Etna 166 berg

5 11-5 Catania – Messina 172 vlak

6 12-5 Palmi – Scalea 192 vlak

7 13-5 Diamante – Potenza 198 heuvels

8 14-5 Napels – Napels 149 heuvels

9 15-5 Isernia – Blockhaus 187 bergen

rustdag 16-5

10 17-5 Pescara – Jesi 194 heuvels

11 18-5 Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia 201 vlak

12 19-5 Parma – Genua 186 heuvels

13 20-5 San Remo – Cuneo 157 vlak

14 21-5 Santena – Turijn 153 heuvels

15 22-5 Rivarolo Canavese – Cogne 177 bergen

rustdag 23-5

16 24-5 Salò – Aprica 200 bergen

17 25-5 Ponte di Legno – Lavarone 165 bergen

18 26-5 Borgo Valsugana – Treviso 146 vlak

19 27-5 Marano Lagunare – Castelmonte 178 heuvels

20 28-5 Belluno – Fedaiapas/Marmolada 167 bergen

21 29-5 Verona – Verona   17,1 ITT

Route Giro d’Italia 2022

Tom Dumoulin doet dit jaar ook weer mee in de Giro. Gaan we hem weer zien met die trofee?

We hopen ook dat de 
commentatoren weer 

gewoon in hun cabines 
zitten aan de meet

SPORT
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Ga lekker zelf koken!
Marion van der Laar 

Rotterdam - Het gebeurt met enige regelmaat dat we bij Bonjo 
telefoontjes krijgen over zaken waar we eigenlijk geen weet van 
hebben. Als ervaringsdeskundige heb ik genoeg verhalen te vertel-
len over hoe ik lekker stond te kokkerellen in de bajeskeukens voor 
mijn medegedetineerden. Iedereen bij ons op kantoor die vast heeft 
gezeten, weet het: koop elke week wat lekker vlees en verspro-
ducten in de bajeswinkel, zodat je niet uit die vitamineloze en vieze 
zwarte bakken niet hoeft te eten. Ga lekker zelf koken!

Mij is niets 
anders 
bekend 
dan dat er 
in alle 
penitenti-
aire inrich-

tingen een goed uitgeruste 
keuken is met kookpannen, soms 
zelfs ovenschalen, en andere attri-
buten. In PI De Schie echter niet. 
Wil je gaan koken? Prima, dan 
moet je je eigen pannen invoeren. 
Wil je je eigen pannen invoeren? 
Dan moeten deze ook door het 
BAD (controle op verboden voor-
werpen zoals geld, juwelen en der-
gelijke), zijn goedgekeurd. Wat de 
achterliggende reden hiervoor is, 
ontgaat ons bij Bonjo. Toen 
iemand belde hierover, geloofde ik 
het zelfs niet. Ik ben gaan bellen 
met PI De Schie en gaven ze een 
bevestigend antwoord. Wil je 
koken, dan zorg je voor je eigen 
pannen. Waarom hebben alle 
andere PI’s wél pannen op de 

afdelingskeukens, was mijn vraag. 
De medewerker antwoorde ad 
rem: tja, dit is ons beleid, wat 
andere PI’s doen, moeten zij weten. 
En dat is nu dus precies het punt. 
Er wordt landelijk beleid gemist, 
en zo ontstaan er dus conflicten 
binnen de bajesmuren. Opgefokte 
gedetineerden die eerst in een 
andere PI wél konden koken, en in 
PI De Schie niet. 

(Marion van der Laar is medewerk-
ster bij Bonjo)

‘Toen iemand 
belde hierover, 

geloofde ik 
het zelfs niet’

1. 
Zet eieren in koud water op, als het water 
kookt, de kookwekker aanzetten. 
Als je eieren in koudwater kookt zal de 
schaal minder snel barsten door het tempe-
ratuurverschil. Als je ook nog een gaatje 
prikt in de bolle kant zal je ei nauwelijks 
nog kunnen bartsen

2.
Doe de eieren pas in de pan wanneer het 
water volledig kookt. Het koken gaat zo wat 

sneller, maar de kans dat het ei breekt is 
groter omdat het verschil in temperatuur 
(koud ei in heet water) groter is.
Als je de eieren voorzichtig met een lepel in 
het kokende water laat glijden breken ze 
minder snel.

Ei in koud water
3 minuten koken: zacht
4 tot 5 minuten koken: halfzacht
7 minuten koken: hard

Ei in kokend water
3 tot 4 minuten koken: zacht
5 tot 7 minuten koken: halfzacht
8 minuten koken: hard

Het ei laten schrikken
Na het koken moet je het ei laten ‘schrik-
ken’, zodat het kookproces wordt gestopt. 
Dit doe je door de gekookte eieren uit het 
hete water te halen en circa 10 seconden 
onder stromend koud water te houden. 
Hiermee stop je niet alleen de garing, je 

kunt het ei nu ook makkelijker pellen.

Let op:
* Kleine eieren hebben een minuut 

korter nodig.
* Grote tot extra grote eieren circa 1 tot 2 

minuten extra.
* Verse eieren of een ei direct uit de koel-

kast? Reken dan ook 1 minuut extra.

PI De Schie heeft geen pannen, die moet je zelf invoeren.

Een eitje koken, lijkt een eitje, 
maar dat valt nog niet mee. 
Het voordeel is dat je er maar 
één pan voor nodig hebt...
 
Hoe kook je het perfecte ei?
Het koken van eieren kun je 
op twee manieren doen.

Het perfecte ei

En als je dan toch geen pan hebt:

Recept zonder koken
(alleen een waterkoker nodig)

Nodig (voor 2 personen):

150 gr couscous
75 gr feta
3 bosuien
3 geroosterde paprika’s uit pot 
bakje cherrytomaatjes
50 gr rucola
2 el pijnboompitten of amandelen
scheutje olijfolie
snufje zout en peper
halve tl paprikapoeder
half bouillonblokje (groenten)
kokend water

Bereidingswijze:
Doe de couscous in een kom, samen met een verkrui-
meld half bouillonblokje. Voeg kokend water toe aan 
de couscous, totdat het water ongeveer 1 cm boven de 
couscous uitkomt. Leg een schone theedoek over de 
kom en laat de couscous ongeveer 5-10 minuten 
staan. Als het goed is, is na 5-10 minuten het vocht 
opgenomen door de couscous. Roer dan vervolgens 
de couscous even door met een vork.

Snijd alle ingrediënten (behalve de rucula) in stukjes 
en voeg toe aan de couscous. Goed mengen en op 
smaak brengen met een snufje zout, peper en papri-
kapoeder en een scheutje olijfolie
Verdeel de couscoussalade over twee borden en doe 
daar de rucola overheen.
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Daamen, advocaten.

Waar komt die paashaas vandaan? 

Pasen
Door Eva van Heijningen 

17 april is het weer zover: Pasen.
Ik heb ooit mensen op straat geïnterviewd of ze  

wisten wat Pasen was.
Zo zei een zwerverachtige man die op een bankje zat:

‘Tuurlijk weet ik dat! Ik ben misdienaar geweest!’
Nou dan?

‘Ja, de wederopstanding van .. uh.. kom..  
hoe heet ie ook alweer…’

Het is de opstandig van Jezus.
‘Jezus! Ja natuurlijk!’

Bijna niemand van de volwassenen wist het.

En waar komen de paaseieren vandaan?
Dat wist nog minder dan niemand. 

De oorsprong 
zou bij de 
oude 
Germanen 
liggen.
Het ei is het 
symbool van 

vruchtbaarheid in de lente. Het 
werd daarom onder de akkers 
van boeren begraven. Men 
geloofde dat de vrucht-
bare eigenschappen van 
het ei door de aarde zou 
worden opgenomen 
Waarschijnlijk is op deze 
manier het versieren en 
verstoppen van paaseieren 
ontstaan. 

De oude Germanen hadden de 
heilige boom. Men hing met de 
komst van de lente eieren in de 
bomen. 
Een ander idee hier over is dat er 
veertig dagen voor Pasen gevast 
moest worden – om te gedenken 
dat Jezus veertig dagen in de 
woestijn vertoefde om zich voor 
te bereiden op zijn dood. 

Maar de kippen bleven eieren 
leggen, dus was er een over-
schot aan eieren. Met kalk 
kan je eieren goed houden. 
Die eieren moesten na de vas-

tentijd op… 

En waar komt de Paashaas vandaan?
Een profane uitleg:
De hazen zijn een heidens symbool van 
vruchtbaarheid omdat ze heel veel  baby-
haasjes krijgen.
Vroeger vond men eieren in oude konij-
nenholen die gelegd werden door ver-
schillende vogelsoorten. Zodoende dacht 
men dat hazen eieren legden.

Een meer mythische uitleg: 
Het Engelse woord ‘Eastern’ en het Duitse 
woord ‘Ostern’ verwijst naar de 
Germaanse lentegodin Ostara (zie 
afbeelding).
De volgende eigenaardige mythe zou de 
paashaas verklaren:
Een klein meisje vond een gewond vogel-
tje. Ze bad tot Ostara om hulp. 

De godin veranderde het vogeltje in een 
haas. (Waarom weet ik niet.) Aan het 
meisje vertelde ze dat de haas voortaan 
één keer per jaar terug zou komen om 
gekleurde eieren te leggen.
Kies zelf maar welke van de twee ver-
schillende theorieën u het meest aan-
spreekt: dat zegt veel over uzelf. Leer 
uzelf kennen middels de Paashaas!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72

K A R A M E L S P L I T M
A L O G G R I E N L I
L I C H T P D N E S T E N
F O O I D E E N S
J A O R B L I C T T
E T U I L A M M E T J E

M K B O S E L K
N Z O N N E S C H IJ N P I
H E A O V S O O M A F

W A R M T E A N O R A K
A K T V M O N D K A P J E
S B S G R IJ S S E R
T O R G I D S B V D V
M E E R D E R E M O E I T E
A M E R I K A O N D E R I N

Horizontaal 
1. Zoete lekkernij - 5. Steenslag - 10. Reeds - 11. Onroerend goed - 12. Huilerig kind - 13. Chinese maat - 
14. Helder - 16. Per dag - 17. Dit bouwen de vogels - 19. Vrouwelijk schaap - 20. Europese taal - 21. 
Bevestiging - 23. Ondernemingsraad - 24. Bladzijde (afk.) - 27. Motorraces - 28. Sierverpakking - 29. 
Jong dier - 31. Kilobyte - 33. Trekdier - 34. Oude lengtemaat - 37. Zonnestraling - 40. Onmeetbaar getal - 
41. Soort onderwijs - 43. Soort onderwijs - 44. Dwaas - 45. Hartelijkheid - 47. Windjak met capuchon - 
51. Kleurentelevisie - 52. Dit hoeft niet meer gedragen te worden - 55. Stuurboord - 57. Natuurkundige 
term - 58. Twijg - 59. Daar - 60. Kever - 62. Leidsman - 64. Bij voorbaat dank (afk.) - 66. Superieur - 69. 
Last - 71. Werelddeel - 72. Beneden. 
 

Verticaal 
1. Jong dier - 2. Oosterse naam - 3. Aandrijfmiddel - 4. Landbouwwerktuig - 5. De oudste - 6. Pennetje - 
7. Smart - 8. Belangrijk voor de bestuiving van bloemen - 9. Geringst - 12. Geneeskundige Dienst (afk.) - 
13. Jaargetijde - 15. Allergische ontsteking - 18. Overdreven - 22. Atmosfeer - 24. Bloemen aan bomen - 
25. Werptouw - 26. Ter herinnering - 30. Jongstleden - 32. Bekende Nederlander (afk.) - 35. Ruzie - 36. 
Geloof - 37. Rechtsgeding - 38. Niet van toepassing - 39. Onbeschoft - 40. Pakket - 42. Eerwaarde (afk.) - 
44. Omslag - 46. Met vriendelijke groeten - 47. Geurig zaad - 48. Operatiekamer - 49. Stamboekvee - 50. 
Ademhalingsziekte - 53. Regel - 54. Door erfenis verkrijgen - 56. Geluid van doffe slag - 61. Hert - 62. 
Dwaas - 63. Iers Republikeins Leger - 64. Aanbieding - 65. Directeur (afk.) - 67. Regeringsreglement - 68. 
Dat is (afk.) - 69. Met name - 70. Ter inzage. 
 

Horizontaal
1. Zoete lekkernij - 5. Steenslag - 10. Reeds - 11. Onroerend goed - 12. 
Huilerig kind - 13. Chinese maat - 14. Helder - 16. Per dag - 17. Dit 
bouwen de vogels - 19. Vrouwelijk schaap - 20. Europese taal - 21. 
Bevestiging - 23. Ondernemingsraad - 24. Bladzijde (afk.) - 27. 
Motorraces - 28. Sierverpakking - 29. Jong dier - 31. Kilobyte - 33. 
Trekdier - 34. Oude lengtemaat - 37. Zonnestraling - 40. Onmeetbaar 
getal - 41. Soort onderwijs - 43. Soort onderwijs - 44. Dwaas - 45. 
Hartelijkheid - 47. Windjak met capuchon - 51. Kleurentelevisie - 52. Dit 
hoeft niet meer gedragen te worden - 55. Stuurboord - 57. 
Natuurkundige term - 58. Twijg - 59. Daar - 60. Kever - 62. Leidsman - 
64. Bij voorbaat dank (afk.) - 66. Superieur - 69. Last - 71. Werelddeel - 72. 
Beneden.

Verticaal
1. Jong dier - 2. Oosterse naam - 3. Aandrijfmiddel - 4. 
Landbouwwerktuig - 5. De oudste - 6. Pennetje - 7. Smart - 8. Belangrijk 
voor de bestuiving van bloemen - 9. Geringst - 12. Geneeskundige 
Dienst (afk.) - 13. Jaargetijde - 15. Allergische ontsteking - 18. 
Overdreven - 22. Atmosfeer - 24. Bloemen aan bomen - 25. Werptouw - 
26. Ter herinnering - 30. Jongstleden - 32. Bekende Nederlander (afk.) - 
35. Ruzie - 36. Geloof - 37. Rechtsgeding - 38. Niet van toepassing - 39. 
Onbeschoft - 40. Pakket - 42. Eerwaarde (afk.) - 44. Omslag - 46. Met 
vriendelijke groeten - 47. Geurig zaad - 48. Operatiekamer - 49. 
Stamboekvee - 50. Ademhalingsziekte - 53. Regel - 54. Door erfenis ver-
krijgen - 56. Geluid van doffe slag - 61. Hert - 62. Dwaas - 63. Iers 
Republikeins Leger - 64. Aanbieding - 65. Directeur (afk.) - 67. 
Regeringsreglement - 68. Dat is (afk.) - 69. Met name - 70. Ter inzage.
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AARDRIJKS-KUNDIGE
ABRI
ADSL
AERA
AFIJN
AMBT
AMPER
ANNO
ANTI
AORTA
ASER
AZIJN
BELG
BOEKET
DAAR
DAME
DOEK
DUIK
EDIK
ENTREE
EROS
EURO
FALEN
GANG

GEDRUKT
GEPEN
GIRAF
GLEE
GRANAAT
HEERLIJK
HELER
HUIG
IKON
KEGGE
KEREL
KNOTSGEK
KOZAK
KWIEK
MANAGER
MELK
MEUG
NASI
PAARDEN-JONGEN
PANG
PEPER
PRIMA
PUIN
RECHTS

REDEN
REIN
RIBES
ROOK
ROZIJN
SAGE
SIGNORA
SIRE
SPILZIEK
STEG
TEAM
TEEN
TILT
TING
UEFA
UNIE
VENUS
VOLTAGE
WULPS
ZEEREIS
ZGAN

BONJO WOORDZOEKER

OPLOSSING VAN DE W
OORDZOEKER STAAT OP PAGINA 8. 

SPEL

Zitten twee eieren in een pan met 
kokend water, zegt de ene ‘Pfff 
wat is het warm hier.’  Zegt de 
ander: ‘Ach, word je hard van!’ 

De juf vraagt aan Stijn: ‘Als ik twee paaseieren op tafel leg en jij 
legt er drie bij, hoeveel paaseieren hebben we dan samen?’. 

Waarop Stijn antwoordt: ‘Maar juf, ik kan helemaal geen eieren 
leggen, laat staan paaseieren!’ 

Een ei vraagt aan een ander ei: 
‘Hé! Hoe is het tegenwoordig met je vader?’

 Antwoordt het andere ei: 
‘Goed, hij is nu advocaat!’ 
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SPEELRONDE 28 
zaterdag 2 april 
16.30 FC Groningen Ajax
18.45 FC Twente PSV
20.00 AZ Vitesse
20.00 RKC Waalwijk FC Utrecht
21.00 Feyenoord Willem II
zondag 3 april 
12.15 PEC Zwolle Go Ahead Eagles
14.30 Fortuna Sittard Heracles
14.30 Sparta sc Heerenveen

16.45 SC Cambuur NEC

SPEELRONDE 29 
vrijdag 8 april 
20.00 Go Ahead Eagles Willem II
zaterdag 9 april 
18.45 FC Utrecht Fortuna Sittard
20.00 Ajax Sparta
21.00 NEC FC Twente
zondag 10 april 
12.15 sc Heerenveen FC Groningen
14.30 PSV RKC Waalwijk
14.30 Vitesse SC Cambuur
16.45 Heracles Feyenoord
20.00 PEC Zwolle AZ

SPEELRONDE 32 
rijdag 6 mei  
20.00 SC Cambuur RKC Waalwijk 
zaterdag 7 mei  
18.45 FC Twente Fortuna Sittard 
20.00 Willem II Heracles 
20.00 PEC Zwolle FC Utrecht 
21.00 FC Groningen Sparta 
zondag 8 mei  
12.15 NEC Go Ahead Eagles 
14.30 Feyenoord PSV 
16.45 Vitesse sc Heerenveen 
16.45 AZ Ajax 

SPEELRONDE 33 
woensdag 11 mei
20.00 Ajax sc Heerenveen 
20.00 SC Cambuur Willem II 
20.00 Fortuna Sittard Vitesse 
20.00 Go Ahead Eagles Feyenoord 
20.00 PSV NEC 
20.00 RKC Waalwijk Heracles 
20.00 Sparta PEC Zwolle 
20.00 FC Twente FC Groningen 
20.00 FC Utrecht AZ 

SPEELRONDE 34 
zondag 15 mei
14.30 AZ RKC Waalwijk 
14.30 Feyenoord FC Twente 
14.30 FC Groningen SC Cambuur 
14.30 Heracles Sparta 
14.30 sc Heerenveen Go Ahead Eagles 
14.30 NEC Fortuna Sittard 
14.30 PEC Zwolle PSV 
14.30 Vitesse Ajax 
14.30 Willem II FC Utrecht 

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.

PROGRAMMA EREDIVISIE seizoen 2021-2022

SPEELRONDE 30 
vrijdag 22 april
20.00 FC TwenteSparta 
zaterdag 23 april
16.30 NEC Ajax 
18.45 AZ sc Heerenveen 
20.00 RKC Waalwijk PEC Zwolle 
21.00 SC Cambuur PSV 
zondag 24 april
12.15 Willem II Vitesse 
14.30 Feyenoord FC Utrecht 
14.30 FC Groningen Heracles 
16.45 Fortuna Sittard Go Ahead Eagles 

SPEELRONDE 31 
vrijdag 29 april
20.00 FC Utrecht NEC 
zaterdag 30 april
18.45 Ajax PEC Zwolle 
21.00 Heracles FC Twente 
zondag 1 mei
12.15 sc Heerenveen SC Cambuur 
14.30 PSV Willem II 
14.30 Go Ahead Eagles Vitesse 
14.30 Fortuna Sittard Feyenoord 
16.45 Sparta AZ 
20.00 RKC Waalwijk FC Groningen 
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Postbus 3084, 6202 NB Maastricht Maastricht •  Utrecht • Roermond • Hoensbroekstrafrechtadvocaten.nl

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 kun-
nen 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. 

'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


