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Verder in deze editie diverse verhalen 
over alles wat met de bajes samen-
hangt. Reacties van gedetineerden 
vanuit hun cel, verhalen van leden van 
Bonjo, van deskundigen en advocaten. 
En er zijn oproepen, aankondigingen 
en natuurlijk de puzzel en het Bonjo 
Contactbureau. Wie informatie heeft 
of een mening, wordt gevraagd die 
aan deBonjo te melden.
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The essence of journalism is 

a discipline of verification.  

Bill Kovach & Tom Rosenstiel in 

‘The Elements of Journalism’

Stefan Huijboom

Amsterdam – John van den Heuvel is al jaren niet weg te slaan van de televisie. Als 
misdaadjournalist bij De Telegraaf is hij een veelgevraagde deskundige bij verschillende 
programma’s. Ook heeft Van den Heuvel zijn eigen programma’s als Ontvoerd, Op de 
Vlucht, De Jacht op de Mocro Maffia, en meer. Hij is de steun en toeverlaat van veel 
slachtoffers en tegelijkertijd een doorn in het oog van veel criminelen. Zijn veiligheid 
is al jarenlang in het geding, maar Van den Heuvel peinst er niet over om te stoppen 
met zijn belangrijke werk. Het sterkt hem door te gaan. DeBonjo sprak Van den Heuvel 
over de georganiseerde misdaad, het verdwijnen van Bonjo en de drugsproblematiek 
in Nederland. 

Het gevangeniswezen 
wordt steeds soberder. 
De afgelopen jaren is er 
heel wat bezuinigd, zijn 
veel gevangenissen 
gesloten en is het niet 
meer mogelijk om naar 

een halfopen of open kamp te gaan. Vanuit 
de politiek klinkt er steeds meer de roep om 
repressie. Vanuit de onderbuik van de 
samenleving trouwens ook. Harder straffen 
en het liefst de sleutel van de cel weggooien, 
klinkt het vanuit de maatschappij. De 
samenleving wordt dan ook overrompeld 
door de georganiseerde misdaad. In de grote 
steden is het zowat elke week raak. Weer een 
schietpartij. Weer een liquidatie. De georga-
niseerde misdaad voelt zich onaangetast. 
Toch wordt er al sinds de laatste twintig jaar 
veel harder gestraft, vertelt Van den Heuvel. 
De levenslange gevangenisstraf wordt steeds 
vaker toegepast anno nu ten opzichte van 
twintig jaar geleden. Het is een gevolg van 
de verharding van de criminaliteit. ‘Tot 
twintig jaar geleden was Nederland koplo-
per op het gebied van resocialisatie. Landen 
uit de hele wereld bezochten Nederland om 

te kijken hoe goed wij het deden. Het uit-
gangspunt was dat mensen niet slechter de 
gevangenis uit komen. Anno nu zien we dat 
het een stuk versoberd is. Mensen zitten 
twintig uur per dag achter de celdeur, en 
heel vaak zitten ze nog met meerderen op 
één cel. Het is zeker geen pretje meer.’

PI als uitzendbureau
Dat gezegd hebbende, resocialisatie hapert 
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Jonge generatie ervan overtuigen dat drugs niet iets normaals zijn
Misdaadjournalist John van den Heuvel:

‘Kortgestraften, en vooral kwetsbare 
gedetineerden, zijn gevoelig voor 
status van gehardere criminelen 

in het gevangeniswezen’

Misdaadjournalist John van den Heuvel peinst er niet over om te stoppen met zijn belangrijke werk

Harder straffen en het 
liefst de sleutel van de 

cel weggooien, klinkt het 
vanuit de maatschappij

Nederlandse gevangenissen 
zijn allang geen hotel meer
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Van den Heuvel: verdwijnen 
Bonjo gemiste kans
Stefan Huijboom

Amsterdam - In de Nederlandse justitiepolitiek gaat 
het vooral vaak zo: professionals waarschuwen iets 
niet te doen, de Minister legt alle adviezen van pro-
fessionals naast zich neer en besluit het toch wél te 
doen. Het is typisch hoe het Ministerie van Veiligheid 
& Justitie al jaren te werk gaat. Zo zagen we dat bij het 
inperken van de voorwaardelijke invrijheidsstelling 
en zo zien we dat nu ook bij de verhoging van de 
maximale straf voor doodslag. We zien het zelfs ook 
bij het dreigende voortbestaan van Bonjo. In het 
gesprek met John van den Heuvel reageerde hij ver-
baasd over de dreigende sluiting van Bonjo, de enige 
écht belangenvereniging van gedetineerden. 
‘Het is toch een gemiste kans als Bonjo de deuren 
moet sluiten. Het is een soort van spreekbuis voor 
gedetineerden, maar ook voor professionals binnen 

het vak,’ vertelt hij. Zelf noemt misdaadjournalist 
Van den Heuvel zich een fervent lezer van deBonjo-
krant omdat het een uniek kijkje geeft in de straf-
rechtwereld vanuit het perspectief van gedetineer-
den. Maar hij is ook somber over de toekomst. ‘Wat 
we zien is dat er steeds repressiever wordt gedacht. 
Re-integratietrajecten zijn allang niet meer wat ze 
ooit waren. Het sluiten van Bonjo zou een logisch 
gevolg zijn van het repressiedenken.’

Bij Bonjo weten we al langer dat het belang van gede-
tineerden steeds verder verdwijnt. Het mantra 
harder straffen lijkt nu ook op te gaan dat deBonjo 
moet verdwijnen. En dat is enorm jammer, vindt Van 
den Heuvel. 
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aan alle kanten, dat zien wij ook 
bij Bonjo. Kortgestraften hebben 
veel belang bij succesvolle re-inte-
gratietrajecten. Bij het wegvallen 
van dit soort trajecten, alsmede 
minder persoonlijke aandacht 
voor gedetineerden, heeft als 
gevolg dat jonge kortgestraften 
binnen de gevangenismuren die 
aandacht elders zoeken. 

Van den Heuvel zegt daar over: 
‘Kortgestraften, en vooral kwets-
bare gedetineerden, zijn gevoelig 
voor de status van gehardere 

criminelen binnen het gevange-
niswezen.’ De penitentiaire inrich-
ting als uitzendbureau voor 
nieuwkomers in de georgani-
seerde misdaad. Iets waar Bonjo al 
langer voor waarschuwt. Investeer 
meer in succesvolle resocialisatie-
trajecten. Helaas is de straat net 
als een gevangenis. Status en 
macht is wat telt. Het is wat we ook 
zien in veel sociale achterstands-
wijken. Het zijn juist deze wijken 
waar criminaliteit welig tiert. 
Armoede als vijver om de kwets-
bare vissen op het droge te leggen.

Dure BMW
In september 2021 startte er in 
Amsterdam een proef tegen 
etnisch profileren. Om de georga-
niseerde misdaad en de drugspro-
blematiek in de stad tegen te gaan, 
controleert de politie voorbijgan-
gers in een dure auto of wat dan 
ook. Er is veel kritiek op de politie 
dat zij aan etnisch profileren doen. 
In de grote steden is het heel vaak 
raak dat jongens met een niet-wes-
terse achtergrond eerder aan de 
kant worden gezet dan jongens 
met een Nederlandse achtergrond. 
‘Ik vind dat als jij scholier bent en 
je ziet vriendjes om je heen en die 

wel op die mooie scooter kunnen 
rijden of in een dure BMW, 
waarvan iedereen weet dat je dat 
nooit kunt verdienen met een bij-
baantje bij de Albert Heijn, dat je je 
daar voor moet kunnen verant-
woorden,’ legt Van den Heuvel uit. 
Het is sowieso logisch dat de 
politie hier veel alerter op is dan 
het wel of niet aanhouden van per-
sonen met een niet-westerse ach-
tergrond. ‘De materiële welstand 
die wordt vergaard met cocaïne-
handel, ook door de kleine koerier-
tjes, dat is meer dan terecht dat dit 
wordt afgepakt. En als jij als een 
20-jarige snotneus met een dure 
Mercedes en een dure Rolex om 
rijdt en je wordt van de straat 
geplukt, dan vind ik dat als jij niet 
kunt verantwoorden hoe je aan 
die auto komt, je die spullen maar 
inlevert.’

‘Verminderen zal het niet’
Mede gelet op de veiligheid van 
Van den Heuvel zegt hij dat het een 
uitdaging is om gedetineerden in 
een gevangenis te bezoeken. ‘Ik 
doe dit werk nu 31 jaar en ik heb in 
die tijd al zoveel gevangenissen 
gezien, zowel in binnen- en buiten-
land. Ik ben in gevangenissen 

geweest in Turkije, Irak, Brazilië, 
en veel meer. Ik weet wel hoe het er 
gaan toegaat.’ Op de vraag of Van 
den Heuvel vindt dat de gevange-
nis in Nederland een hotel is, zegt 
hij: ‘Ik vind dit onzin. De laatste 
jaren wordt er een stuk harder 
gestraft dan vroeger, zeker bij 
levensdelicten en liquidaties. 
Nederlandse gevangenissen zijn 
allang geen hotel meer. De straf is 
je vrijheidsbeneming, maar secun-
dair is dat je mensen er niet slech-
ter uit de gevangenis laat komen 
om in te zetten op re-integratie. 
Maar dit gebeurt vrijwel niet meer. 
Op de vraag hoe hij de verharding 
van de criminaliteit in de toe-
komst ziet, antwoordt hij neer-
slachtig. ‘Verminderen zal het niet. 
De verdienmodellen die vastge-
koppeld zitten aan cocaïnehandel 
zijn zo immens groot, die strijd ga 
je niet meer winnen. Je moet de 
jonge generatie die er aan komt 
ervan doordringen dat drugs niet 
iets normaals zijn. De huidige 
generatie ziet drugs meer als iets 
normaals met als gevolg dat zo wel 
de georganiseerde misdaad in 
stand wordt gehouden.’
(Met medewerking van Marion van 
der Laar)

De straf is je 
vrijheidsbeneming, 
maar secundair is 
dat je mensen er 

niet slechter uit de 
gevangenis laat 

komen om in te zetten 
op re-integratie. 

Maar dit gebeurt 
vrijwel niet meer. 

Helaas is de 
straat net als een 

gevangenis. Status 
en macht is wat telt. 
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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 

Kans bestaat dat levenslang gestrafte eerder buiten staat dan iemand met 30 jaar

Hè, hè, eindelijk beweging; niet de minister, maar de rechter bepaalt
Jaap Brandligt

Den Haag - De Raad voor de straftoepas-
sing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft 
advies uitgebracht over de levenslange 
gevangenisstraf en vooral de beëindiging 
ervan. In zijn advies ‘Levenslang herzien’ 
adviseert de RSJ de minister voor de 
eventuele verkorting van de levenslange 
gevangenisstraf af te stappen van de gra-
tieprocedure zoals die nu geldt en waarbij 
de minister ultimo beslist en in de plaats 
daarvan de beslissing bij de rechter neer 
te leggen, zoals jarenlang door het Forum 
Levenslang bepleit is en waarvan ook 
Bonjo zich een voorstander heeft betoond.  

Aanleiding voor dit advies vormde 
de aankondiging van de minister – 
de vorige - dat hij overwoog het 
verkortingsmechanisme voor de 
levenslange gevangenisstraf 
anders in te richten. Bij diverse 
gratieverzoeken was hij ertegen-
aan gelopen dat in het samenspel 

tussen hem en de rechter veel voor 
hem niet goed ging. Hij legde de 
Kamer de vraag voor wie nu eigen-
lijk nog de beslissing neemt, de 
minister, of de rechter? En voegde 
daaraan toe: ‘Is het misschien 
sowieso niet beter om dat (het 
nemen van die beslissing) bij een 
rechter neer te leggen? Dat is ook 
degene die aanvankelijk de straf 
heeft opgelegd.’                                                                                                             
De RSJ adviseert nu de minister 
om de beslissing inderdaad neer te 
leggen bij de rechter, dat wil 
zeggen dat de rechter ‘op een 
nader te bepalen moment toetst of 
voortzetting van de onvoorwaar-
delijke tenuitvoerlegging nog een 
strafrechtelijk doel dient’. Naar het 
oordeel van de RSJ biedt een herbe-
oordelingsmechanisme op basis 
van een rechterlijke toets ‘betere 
waarborgen’ voor het vereiste per-
spectief op vrijlating van levens-
langgestraften dan het huidige 

gratiesysteem.
De RSJ laat zich leiden door de 
kritiek op twee zwakke punten in 
het huidige systeem: de politieke 
gevoeligheid van de gratieproce-
dure – waarin het de minister is 
die beslist – en de zwakke rechts-
waarborgen voor levenslangge-
straften. Gegeven de hoge eisen 
waaraan een herbeoordelingsme-
chanisme bij de levenslange 
gevangenisstraf moet voldoen, 
acht de RSJ een rechterlijke proce-
dure geschikter, ook vanwege de 
vereiste onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid. Dat vindt ook de 
Hoge Raad en bovendien sluit een 
rechterlijke toets aan bij andere 
beslissingen die in handen van de 
rechter zijn gelegd, zoals de verlen-
ging en (voorwaardelijke) beëindi-
ging van de tbs.

‘Eerste toetsmoment’ 
Er zijn nog wel wat pijnpunten die 

opgelost moeten worden. Omdat 
je bijvoorbeeld niet alles van 
tevoren kunt overzien, adviseert 
de RSJ ‘een eerste toetsmoment na 
25 jaar’ te rekenen vanaf de start 
van de detentie. Dat lezen we als 
uiterlijk binnen 25 jaar na opleg-
ging van de straf. Voor wat betreft 
de tevens vereiste periodieke her-
beoordeling acht de RSJ een 
termijn van vijf jaar geschikt, ‘of 
zoveel eerder als de rechter 
passend acht’. Een pijnpunt is ook 
dat het publiek en met name nabe-
staanden en slachtoffers meegeno-
men moeten worden en voorbe-
reid moeten worden op een ver-
kortbare levenslange 
gevangenisstraf. Daarom wil de 
RSJ dat de rechter al op het 
moment van de strafoplegging 
duidelijk maakt wat de tenuitvoer-
legging precies inhoudt. 
Het Forum Levenslang acht anders 
dan de RSJ een termijn van twintig 

jaar geschikt waar de RSJ kiest 
voor 25 jaar, waar het overigens 
eerder voor 15 jaar gepleit heeft. 
Dat lijkt te maken te hebben met 
de wijziging van de v.i.-regeling 
waarbij de v.i.-termijn is verkort 
tot twee jaar en je bij een maxi-
male gevangenisstraf van dertig 
jaar je dan het rare kan krijgen dat 
een levenslang gestrafte eerder 
buiten is dan iemand die dertig 
jaar gekregen heeft. Het Forum 
Levenslang plaatst daarbij wel een 
kanttekening: momenteel onder-
gaan dertien levenslanggestraften 
hun straf al twintig jaar en langer, 
vijf van hen al 25 jaar en meer. Zij 
hebben niet straks, maar nu al 
recht op een onafhankelijk en 
onpartijdig oordeel over de 
verdere duur van hun straf. Er is 
meer haast geboden dan de RSJ 
aanvoelt of durft aan te voelen.

‘Is het misschien sowieso 
niet beter om het (nemen 
van die beslissing) bij een 

rechter neer te leggen? 
Dat is ook degene die 
aanvankelijk de straf 

heeft opgelegd.’   
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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 

Bregje Veltman  
(Tekening: Minke Veltman)

Risico dat onschuldig persoon geëxecuteerd wordt, is altijd aanwezig

De Doodstraf – Ten dode opgeschreven
Bregje Veltman

Leeuwarden - De zwaarst mogelijke straf die in Nederland kan worden 
opgelegd is de levenslange gevangenisstraf. Hiertoe veroordeelden 
kunnen enkel vrijkomen bij herziening of herbeoordeling. Voor lange 
tijd was de doodstraf de zwaarste straf die Nederland kende. Bij 
voltrekking van de doodstraf wordt iemands leven beëindigd op grond 
van een vonnis dat volgt uit een strafrechtelijk proces. In 1860 heeft 
de laatste executie plaatsgevonden van een ‘gewone’ misdadiger in 
vredestijd. Hierbij werd op de Markt in Maastricht Johannes Nathan uit 
Broeksittard opgehangen vanwege de moord op zijn schoonmoeder. 

Tien jaar later werd 
de doodstraf afge-
schaft met als 
enige uitzondering 
het oorlogsrecht. 
In 1952 werden 
twee oorlogsmis-

dadigers geëxecuteerd middels 
een vuurpeloton (fusillade). De 
doodstraf werd in Nederland pas 
in zijn geheel afgeschaft in 1983. 
Ter vergelijking: in België 
gebeurde dit pas in 1996. In de 
periode van 1976 tot aan 2006 
schaften zestig landen de dood-
straf af. In Europa kent enkel Wit-
Rusland nog de doodstraf. De 
meerderheid van alle landen ter 

wereld heeft de doodstraf inmid-
dels afgeschaft.

Langzame wurging
Strafrechtelijke gedragingen die 
bestraft kunnen worden met de 
doodstraf worden ook wel ‘hals-
misdaden’ genoemd. Figuurlijk 
betekent een halsmisdaad een 
grove fout. De doodstraf kent 
diverse uitvoeringen, de een nog 
huiveringwekkender dan de 
ander. Historische methoden zijn 
steniging, innemen van vergif, let-
terlijk doodslaan, veroordeelden 
van een rots afwerpen, wurgen, 
voor de wilde dieren gooien en 
kruisigen. In de middeleeuwen en 

vroegmoderne tijd waren ophan-
gen en onthoofden gebruikelijke 
methoden. Ketters en heksen 
belandden op de brandstapel. 
Verder werd gebruikgemaakt van 
het breken van het lichaam 
middels een houten wiel (radbra-
ken) en langzame wurging. 
Frankrijk introduceerde tijdens de 
Franse Revolutie de guillotine 
(valbijl). Tot 1974 vonden in Spanje 
executies plaats middels een 
wurgpaal. In het Midden-Oosten 
zijn veelgebruikte methoden 
ophanging en onthoofding. In de 
Verenigde Staten schrijft de wet 
diverse executiemogelijkheden 
voor: fusillade, elektrocutie in een 
elektrische stoel, vergassing of een 
dodelijke injectie. In de afgelopen 
jaren is daar alleen de dodelijke 
injectie als executiemiddel 
ingezet. Wat betreft executies is de 
top vijf van uitvoerende landen als 
volgt: China, Iran, Egypte, Irak en 
Saudi-Arabië. Het feitelijke aantal 
doodvonnissen in China is onbe-
kend omdat dit een staatsgeheim 
betreft, maar het vermoeden is dat 
dit er duizenden zijn. In Iran, 
Saudi-Arabië en Noord-Korea 
worden executies in het openbaar 
voltrokken.

Raymond Riles
Misdadigers die ter dood veroor-
deeld zijn brengen hun tijd vooraf-
gaand aan executie door in een 
zogeheten dodencel, ook wel: 
death row. De duur hiervan kan 
behoorlijk uiteenlopen. In de 
Verenigde Staten brengen ter dood 
veroordeelde misdadigers door-
gaans ruim tien jaar door in de 
dodencel voorafgaand aan vrij-
spraak of executie. Voor sommige 
gevangenen duurt dit meer dan 
twintig jaar. Van de ter dood ver-
oordeelde Amerikanen is 98 
procent man, is 55,5 procent nooit 
getrouwd geweest en is 54,8 
procent 50 jaar of ouder (cijfers 

dateren uit 2019). De langst zit-
tende ter dood veroordeelde 
Amerikaanse gevangene was 
Raymond Riles. Hij heeft ruim 45 
jaar in de dodencel doorgebracht 
vanwege een moord met een vuur-
wapen in 1974. In 2021 werd de 
straf van de toen 71-jarige Riles 
herzien en werd besloten dat 
levenslange gevangenisstraf niet 
langer gepast was. Hij zou niet 
langer in aanmerking komen voor 
de doodstraf gelet op zijn omvang-
rijke geschiedenis van psychische 
aandoeningen. Zo zou hij zichzelf 
eens in de brand hebben gestoken 
waarna hij maandenlang in het 
ziekenhuis moest doorbrengen. 
In het kader van het omstreden 
onderwerp van de doodstraf doen 
uiteenlopende voor- en tegenargu-
menten de ronde. De doodstraf 
wordt gezien als inbreuk op essen-
tiële mensenrechten afkomstig uit 
de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (UVRM). Dit 
betreft het recht op leven en het 
recht op een leven vrij van marte-

ling. Een ander argument tegen de 
doodstraf is het feit dat voltrek-
king hiervan onomkeerbaar is. 
Het risico dat een onschuldig 
persoon geëxecuteerd wordt is 
altijd aanwezig. In de Verenigde 
Staten zijn sinds 1973 maar liefst 
159 mensen ter dood veroordeeld 
waarna alsnog vrijspraak volgde. 

Anderen ter dood veroordeelden 
zijn geëxecuteerd terwijl sprake 
was van serieuze twijfels omtrent 
hun schuld. Verder blijkt er geen 
verband te bestaan tussen de 
doodstraf en het aantal misdrijven 
waardoor van een afschrikkend 
effect geen sprake lijkt te zijn. 
Door discriminatie in de recht-
spraak is de kans op een veroorde-
ling tot de doodstraf groter voor 
mensen die arm zijn of tot een 
etnische of religieuze minderheid 
behoren. Zo wordt in Washington 
in vergelijkbare zaken drie keer zo 
vaak de doodstraf opgelegd aan 
mensen met een donkere huids-
kleur dan met een lichte huids-
kleur. Ingeval van misdrijven 
tegen personen met een lichte 
huidskleur in Louisiana is de kans 
dat de verdachte tot de doodstraf 
veroordeeld wordt 97 procent 
groter dan wanneer het slachtoffer 
een donkere huidskleur heeft. Een 
argument voor de doodstraf is 
allereerst dat hierbij daadwerke-
lijk het principe van oog om oog, 
tand om tand kan worden uitge-
voerd. Denk aan iemand die een 
moord heeft gepleegd en om die 
reden vervolgens zelf geëxecu-
teerd wordt. Daarnaast is de dood-
straf goedkoper voor de samenle-
ving dan een levenslange gevange-
nisstraf. Verder voorkomt de 
doodstraf dat dezelfde feiten door 
dezelfde persoon begaan kunnen 
worden. Het prevaleren van tegen-
argumenten heeft er logischerwijs 
in geresulteerd dat de meeste 
landen geen doodstraf (meer) 
hanteren.

In de Middeleeuwen ging de voorkeur naar ophanging

Een ander argument 
tegen de doodstraf 

is het feit dat 
voltrekking hiervan 

onomkeerbaar is
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Hoge aantal gedetineerden met psychische zieken veroorzaakt veel problemen.

De mentale gezondheid van gedetineerden is een mondiaal probleem
Maartje Krabbe 

Wereldwijd zijn mensen met een psychische aandoening 
oververtegenwoordigd in het strafrechtelijk systeem en recidive onder 
deze groep is relatief hoog. We moeten dan ook meer investeren in 
de mentale gezondheid van gedetineerden. Onderzoek laat zien dat 
wereldwijd veertig procent tot negentig procent van de mensen in 
het strafrechtelijk systeem (met name gemeten in gevangenissen) 
leeft met een psychische ziekte. Over de gehele bevolking ligt dit 
percentage een stuk lager (18% tot 29%). Nederland wijkt niet af van 
dit mondiale beeld.  

Waarom scoren gedetineerden zo 
hoog in als het gaat om psychische 
ziekten? Enerzijds omdat straf-
rechtelijke systemen een aanzui-
gende werking hebben: mensen 
met een psychische aandoening 
worden bijvoorbeeld vaker gear-
resteerd en leggen eerder een 

bekentenis af. Anderzijds hebben 
strafrechtelijke systemen zelf een 
negatieve invloed op de geestelijke 
gezondheid. Vooral gevangenissen 
dragen bij aan het ontstaan en ver-
ergeren van psychische ziekten.                   
Ook buiten het strafrecht zijn oor-
zaken te vinden voor het hoge 
aantal gedetineerden met mentale 
problemen. Op veel plekken in de 
wereld is een algemeen gebrek aan 
goede geestelijke gezondheids-
zorg. Hierdoor belanden veel 
mensen met psychische ziekten in 
de gevangenis. Ook als ze niets 
strafbaars hebben gedaan. De 
WHO noemt gevangenissen dan 
ook dumping grounds for mental 

health patients. Daarnaast is in veel 
landen geen budget om de huidige 
situatie te veranderen. 

Discriminatie, pesten, mishande-
ling
Het hoge aantal gedetineerden 
met psychische zieken veroor-
zaakt veel problemen. Zo zijn er 
onvoldoende behandelingsmoge-
lijkheden in gevangenissen. 
Daarnaast is regulier gevangenis-
personeel doorgaans niet getraind 
om te werken met psychiatrische 
patiënten. Ook hebben gedetineer-
den met psychische problemen 
vaak moeite om mee te komen in 
het gevangenisregime. Ze blijken 
niet in staat de instellingsregels te 
volgen of aansluiting te vinden bij 
medegedetineerden. Dit alles kan 
leiden tot discriminatie, pesten, 
mishandeling en onnodig discipli-
nair straffen. Al deze factoren – 
problemen m.b.t. behandeling, 
personeel, regime – versterken het 
negatieve effect op de geestelijke 
gezondheid dat gevangenissen 
sowieso al hebben. Gevolg is dat de 
toestand van mensen met psychi-
sche ziekten dikwijls verslechtert 
in de gevangenis, wat re-integratie 
lastiger maakt. Recidive onder 
deze groep is wereldwijd dan ook 
relatief hoog. Die hoge recidive 
levert niet alleen een veiligheids-
probleem op, maar is ook duur. 
Verschillende studies laten zien 
dat behandeling van gedetineer-
den met psychische problemen 
doorgaans goedkoper is voor de 
samenleving op de lange termijn: 
het alternatief is 

draaideurcriminaliteit waarbij 
iemand steeds weer in de gevange-
nis terecht komt. 

Internationaalrechtelijke be-
scherming 
Naast maatschappelijk nadelig 
(veiligheid, kosten) is het ook 
inhumaan om zieke, vaak ver-
slaafde, mensen op te sluiten in 
een systeem waar ze slechter uit-
komen. De huidige situatie is dan 
ook in strijd met internationale 
mensenrechten. Op basis van ver-
dragen en VN-regels mogen over-
heden bepaalde categorieën van 
ernstig zieke psychiatrische pati-
enten niet onderbrengen in een 
gevangenis. Mensen met psychi-
sche klachten die wél in de gevan-
genis terechtkomen, worden inter-
nationaalrechtelijk beschermd. 
Niet alleen als gedetineerde, maar 
ook als patiënt. Op basis van deze 
regels heeft een gedetineerde met 
psychische klachten recht op 
behandeling van dezelfde kwali-
teit als een persoon buiten de 
gevangenis. Die behandeling moet 
bovendien gericht zijn op een 
goede terugkeer in de maatschap-
pij. De huidige mondiale situatie 
voldoet niet aan deze eisen. 
Wat te doen?
Wat kunnen we doen om de situa-
tie van gedetineerden die leven 
met een psychische ziekte te ver-
beteren? Het belangrijkste is dat 
deze mensen een goede plek 
krijgen. Een plek met, indien 
mogelijk, een adequate 

behandeling en deskundig perso-
neel, maar vooral ook een instel-
lingsklimaat dat bijdraagt aan een 
goede geestelijke gezondheid in 
plaats van de afbreuk daarvan. 
Daarvoor is niet alleen beleid, 
maar ook geld nodig. Wereldwijd 
zouden overheden moeten investe-
ren in het herkennen, behandelen 
en re-integreren van gedetineer-
den met psychische problemen. 
Dit scheelt niet alleen in de kosten. 
Het is ook humaner, mensenrech-
tenconform en draagt bij aan een 
veiligere samenleving.

  

Mr. dr. Maartje Krabbe  
is universitair docent rechtswetenschap aan 

de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Gevangenisdirecteur in het ongelijk gesteld 
Foto mét hoofddoek moet op 
gedetineerdenpas en buitenkant cel

Van de redactie 

Den Haag - De beroepscommissie 
van de RSJ is van oordeel dat de 
directeur van de Penitentiaire 
Inrichting (PI) in Ter Peel op 
verzoek een foto mét hoofddoek 
had moeten gebruiken van een 
gedetineerde die in de PI ook altijd 
een hoofddoek heeft gedragen. Dit 
geldt voor de foto op haar gedeti-
neerdenpas en voor de foto aan de 
buitenkant van haar cel. De gedeti-
neerde had verzocht om een foto 
mét hoofddoek te gebruiken, maar 
de directeur beriep zich op een 
handleiding van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI). 
Daarin staat voorgeschreven dat 
een foto zonder hoofddoek moet 
worden gemaakt. 
 De beroepscommissie oordeelt 
dat het maken van die foto niet in 
strijd is met het Europese Verdrag 
voor de Rechten van de Mens 
(EVRM) en ook niet onredelijk of 
onbillijk. De foto mag vervolgens 
wel gebruikt worden in het digi-
tale dossier van de gedetineerde, 
maar, als zij daarom vraagt, niet 
op haar gedetineerdenpas en aan 

de buitenkant van haar cel. 
De foto zonder hoofddoek deed 
volgens de directeur ‘afbreuk aan 
de herkenbaarheid’ van de gedeti-
neerde, omdat zij in de inrichting 
altijd een hoofddoek heeft gedra-
gen. De foto op haar gedetineer-
denpas en aan de buitenkant van 
haar cel was bovendien ook zicht-
baar voor medegedetineerden. De 
handleiding van de DJI leidt er niet 
toe dat de foto ook op die plekken 
zou moeten worden gebruikt. De 
beroepscommissie vindt het gelet 
hierop onredelijk en onbillijk dat 
de directeur het verzoek van de 
gedetineerde op deze punten niet 
heeft gehonoreerd. De beklagcom-
missie had het beklag van de gede-
tineerde al gegrond verklaard. De 
directeur had tegen die beslissing 
beroep ingesteld bij de RSJ. Dat 
beroep is dus ongegrond ver-
klaard, voor zover het de foto op de 
gedetineerdenpas en aan de bui-
tenkant van de cel betreft. Die 
klachten blijven gegrond. Het 
beroep is gegrond verklaard, voor 
zover het de foto in het digitale 
dossier betreft.

Mensen met 
een psychische 

aandoening worden 
vaker gearresteerd 

en leggen eerder 
een bekentenis af

Vooral gevangenissen 
dragen bij aan 

het ontstaan en 
verergeren van 

psychische ziekten
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Dini van het Noorden

Nu de coronamaatregelen voorbij zijn en het vrijwilligerswerk weer 
op gang is gekomen, worden er ook weer trainingen, workshops en 
lezingen georganiseerd. Als vrijwilligster in een PI ga ik graag naar zulke 
bijeenkomsten. Waar PIW’ers, criminologen, advocaten, ervaringsdeskundige 
ex-gedetineerden, reclasseringsmedewerkers enzovoort over hun werk 
vertellen. Ook interviews met geestelijk verzorgers, nabestaanden van 
slachtoffers, en familieleden van gedetineerden zijn zeer interessant. En tijdens 
de pauzes van zulke bijeenkomsten is het fijn om met collega-vrijwilligers 
ervaringen uit te wisselen.

Vrijwilligers worden doorgaans door 
de leiding van organisaties en door de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
zeer gewaardeerd. Dat merken we 
tijdens deze bijeenkomsten. Maar hoe 
denken mensen die er niet bij betrok-
ken zijn over ons vrijwilligerswerk? 
En, ook belangrijk: hoe vinden PIW’ers 
het dat er vrijwilligers in de PI’s werk-
zaam zijn? Dat niet iedereen blij is met 
vrijwilligers merkte ik op een van de 
bijeenkomsten. Een van de PIW’ers 
daar had blijkbaar geen goede erva-
ring met vrijwilligers en liet dat dui-
delijk merken. Dat is jammer. Niet 
iedere vrijwilliger is hetzelfde, dus 
een fout of vergissing van één vrijwil-
liger mag niet van invloed zijn op elke 
vrijwilliger. Zijn er problemen, dan 
moeten die worden besproken en als 
het even kan op de juiste manier opge-
lost. Dat kan leerzaam zijn en de lucht 
doen opklaren. En o ja, ik heb ook ooit 
gemerkt dat iemand bang was dat 
vrijwilligers de plaats willen innemen 
van PIW’ers. Maar die angst was en is 
ongegrond. De ambities van een echte 
vrijwilliger liggen heus niet bij het 
wegkapen van iemands baan. Ons 
werk is voor honderd procent vrijwil-
lig. En zoals iedereen weet komt vrij-
willigerswerk uit het hart, en draait 
het niet om een salaris en een 
carrière.

Tasjesrover
Vertel je aan iemand buiten de PI dat 
je om humanitaire beweegredenen 
als vrijwilliger in een gevangenis 
werkt, dat is het altijd afwachten hoe 
men reageert. De reactie kan positief 
zijn, maar ook negatief. Bij positieve 
reacties voert waardering de 

boventoon, en volgt er doorgaans 
geen intensieve discussie. Bij nega-
tieve reacties is een vruchtbare dis-
cussie vaak nauwelijks mogelijk. De 
drijfveer voor ons vrijwilligerswerk 
valt dan niet goed uit te leggen of 
komt niet aan bij de luisteraar. Een 
poosje geleden was het weer zo ver. 
Samen met de promotor van de vrij-
willigersorganisatie waar ik voor 
werk ging ik een groep ouderen ver-
tellen over ons vrijwilligerswerk. 
Maar we kwamen voor een zaaltje te 
staan met mensen die meteen al 
lieten blijken dat het onderwerp 
‘gedetineerden’ hen niet echt aan-
sprak. Dat kwam vooral uit angst 
overvallen en beroofd te worden. Dat 
hoor je zo vaak tegenwoordig, zeiden 
ze. Daarom durfden zij dus als het 
donker was de straat niet meer op. Dat 
begreep ik. Ook ik loop niet graag 
buiten in het donker en niet alleen 
omdat ik nachtblind ben. Maar nu kon 

ik wel zeggen dat niet elke loslopende 
wandelaar een tasjesrover is, garande-
ren kon ik dat niet. De enkele keer dat 
ik toch ’s avonds in een stille straat 

Dini van het Noorden 
wil graag weten hoe 
gedetineerden de 
aanwezigheid van 

vrijwilligers in ‘hun’ PI 
of instelling ervaren

buiten loop en voetstappen achter me 
hoor, zit míjn hart me ook in de keel. 
Want stel dat iemand mijn tasje los-
trekt. En dat ik dan val. Op mijn leef-
tijd. En dat mijn broze botten dan 
breken, en ik maanden met pijn uit de 
running ben. Ik zou absoluut niet 
positief over de dader kunnen denken. 
Ik begreep die dames dus best. Maar 
ik ging toch voor de groep mijn 
praatje houden. Ik hoopte dat men 
desondanks tóch het nut van ons vrij-
willigerswerk zou inzien. Of dat wer-
kelijk is gebeurd, is mij niet bekend. 

Want hoewel het onderwerp ‘gedeti-
neerden’ de groep niet aansprak, 
heeft men toch beleefd naar de pro-
motor en naar mij geluisterd. Maar 
vragen werden niet gesteld.

Vragen
Ik weet dus dat veel mensen het maar 
raar vinden dat vrijwilligers zich 
inzetten voor gedetineerden en ex-
gedetineerden. En ik weet ook dat niet 
alle PIW’ers blij zijn met vrijwilligers 
op de werkvloer. Maar wat ik eigenlijk 
niet weet is hoe gedetineerden zélf 
over ons vrijwilligerswerk denken. En 
dat zou ik graag willen weten. Hoe 
ervaren gedetineerden de aanwezig-
heid van vrijwilligers in ‘hun’ PI of 
instelling? Is men blij met de aan-
dacht van kerkvrijwilligers en bezoe-
kers? Kan men bij de vrijwilliger zijn 
of haar verhaal goed kwijt? Is iedere 
gedetineerde trouwens wel op de 
hoogte van de bezoekmogelijkheid 
door een vrijwilliger? En van eventu-
ele ander vrijwilligersactiviteiten 

zoals hulp bij onderwijs en gespreks-
groepen? Vragen waar alleen gedeti-
neerden en ex-gedetineerden het ant-
woord op weten. En daarom zou het 
fijn zijn als men dat antwoord en 
eventuele eigen vragen naar Bonjo 
zou sturen.
Tot slot een stukje uit het boek 
‘Filosoof in de bajes’ van Rein Gerritse.
Stelling: “Vrijwilligers zijn onmis-
baar in het gevangeniswezen”.
Met die stelling is de auteur het hele-
maal eens. De context van een gevange-
nis leidt sowieso tot wat de criminoloog 
Herman Franke een proces van mortifi-
catie noemde, het afsterven van een 
eigen identiteit, vooral onder langge-
straften. Gezien de werkdruk van de 
doorsnee PIW’er die, ook al wil hij dat 
vaak wel, vaak geen tijd heeft om zich te 
bekreunen over wat de gedetineerde nu 
dwarszit, is de komst van een vrijwilli-
ger voor een langgestrafte als een 
laatste strohalm. Mijns inziens dragen 
vrijwilligers een hoop bij aan het voor-
komen van detentieschade onder lang-
gestraften. Als kritische kanttekening 
moet ik hierbij wel opmerken dat het 
vrijwilligerswerk in gevangenissen, net 
zoals dat vroeger gebeurde in ziekenhui-
zen, af en toe de neiging heeft het werk 
van de professionals te doorkruisen. Een 
goede begeleiding van de vrijwilligers 
en afstemming met de gevangenisstaf 
blijft dus cruciaal.
Aldus Rein Gerritse, forensisch 
filosoof.
Een goede begeleiding van vrijwilli-
gers en afstemming met de gevange-
nisstaf is cruciaal, zegt Rein Gerritse. 
Hij heeft gelijk. Maar het is niet alleen 
een kwestie van een goede begelei-
ding en afstemming. Het is vooral een 
kwestie van goed samenwerken met 
de mensen op de werkvloer. Een goede 
werksfeer verhoogt immers de kans 
op positieve resultaten, en daar draait 
het tenslotte om.
(Dini van het Noorden is bezoek- en taal-
vrijwilligster in een Penitentiaire 
Inrichting. Ze schrijft over haar vrijwilli-
gerswerk en daaraan verwante 
onderwerpen.)

Veel mensen vinden het maar raar dat vrijwilligers zich inzetten voor gedetineerden en ex-gedetineerden

Kwestie van goed samenwerken

Niet iedere vrijwilliger 
is hetzelfde, dus een 

fout of vergissing van 
één vrijwilliger mag 
niet van invloed zijn 
op elke vrijwilliger

Daarom durfden zij 
dus als het donker was 

de straat niet meer 
op. Dat begreep ik
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Verhogen maximumstraf voor doodslag: debat op basis van onderbuikgevoelens

Rechters kunnen met huidig strafmaximum 
doodslag prima uit de voeten kun
Jordi L’Homme

Amsterdam - In 2018 komt de 16-jarige Hümeyra op tragische wijze om 
het leven, wanneer haar ex-vriend Bekir E. haar met zeven schoten om 
het leven brengt op een schoolterrein. De zaak zal later in de media 
veel aandacht krijgen, onder meer nadat is gebleken dat Hümeyra 
in de maanden voorafgaand aan haar overlijden door Bekir E. werd 
gestalkt. Bekir E. werd door de rechtbank veroordeeld voor doodslag. 
De rechtbank legde een gevangenisstraf op van veertien jaar en tbs met 
dwangverpleging. Deze zaak is onderdeel geworden van een politieke 
discussie over het verhogen van de maximumstraf voor doodslag.

Deze maand debatteerde de 
Tweede Kamer over het verhogen 
van dit wettelijk strafmaximum. 
Het strafmaximum van doodslag 
zou, als het aan de (voormalig) 
ministers Ferd Grapperhaus en 
Sander Dekker ligt, van 15 naar 25 
jaar moeten gaan. Tijdens het 
debat bleken alle partijen voor-
stander van een verhoging te zijn. 
Volgens enkele partijen is een ver-
hoging van 10 jaar echter te fors en 
is een verhoging van 5 jaar meer 
passend
Als belangrijkste reden voor dit 
wetsvoorstel wordt door de indie-
ners gesteld dat het gat met het 
strafmaximum van moord, waar-
voor een tijdelijke gevangenisstraf 
van 30 jaar of een levenslange 
gevangenisstraf kan worden opge-
legd, te groot is geworden. Het ver-
schil tussen doodslag en moord is 
dat voor moord sprake moet zijn 
van ‘voorbedachte raad’. Door een 
uitspraak van de Hoge Raad uit 
2012 wordt die ‘voorbedachte raad’ 
minder snel aangenomen door 
rechters. Het huidige strafmaxi-
mum zou geen recht doen aan de 
ernst van het misdrijf en in de 
praktijk knellen. 

Gekwalificeerde doodslag
De vraag is echter of het strafmaxi-
mum van 15 jaar in de praktijk 
knelt, nu blijkt dat dit strafmaxi-
mum zelden door rechters wordt 
opgelegd. Daaruit volgt dat 

rechters met het huidig strafmaxi-
mum van doodslag prima uit de 
voeten kunnen. Daarnaast is het 
zo dat als de voor moord vereiste 
voorbedachte raad niet bewezen 
kan worden, ook gekwalificeerde 
doodslag ten laste kan worden 

gelegd. Dit is een bijzondere vorm 
van doodslag, waarbij de doodslag 
samenhangt met een ander straf-
baar feit (de betrapte inbreker die 
iemand dood om de inbraak te ver-
bergen). Voor gekwalificeerde 
doodslag geldt dezelfde maxi-
mumstraf als voor moord. Ook 
kan de rechter – net als in de situa-
tie van Bekir E. – tbs met dwang-
verpleging opleggen, waardoor 
iemand na het uitzitten van de 
gevangenisstraf nog lange tijd van 
diens vrijheid benomen wordt.          
In de toelichting op het wetsvoor-
stel wordt naast de zaak Hümeyra 
slechts – verder niet onderbouwd 

– één andere zaak (uit 2016) aange-
haald die de verhoging zou recht-
vaardigen. Men mag verwachten 
dat wanneer stellingen met 
betrekking tot problemen in de 
praktijk worden geponeerd, daar 
een gedegen onderzoek van rech-
terlijke uitspraken aan ten grond-
slag wordt gelegd. Dat is niet het 
geval. Het is dan ook veelzeggend 
dat volgens een advies van de 
Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak een verhoging van 
het strafmaximum van doodslag 
naar 25 jaar in de praktijk niet zal 
leiden tot hogere straffen. 

Angstig geruisloos
Buiten kijf staat dat de straf voor 
een persoon die iemands dierbare 
om het leven heeft gebracht voor 
de nabestaanden vaak niet hoog 
genoeg kan zijn. Het politiek debat 
over het nut en de noodzaak van 
hogere strafmaxima (én langere 
gevangenisstraffen) is echter de 
afgelopen jaren angstvallig geruis-
loos. Voorbeelden hiervan zijn de 
verhoging van het strafmaximum 
van moord (naar 30 jaar) en de ver-
driedubbeling van de straf voor 
roekeloos rijgedrag. Daarnaast is 
op 1 juli 2021 de wet Straffen en 
Beschermen in werking getreden. 

Hierdoor is de netto straf bij gevan-
genisstraffen van langer dan 6 jaar 
omhooggegaan, doordat iemand 
bij een dergelijke straf nog maar 
maximaal 2 jaar voorwaardelijk in 
vrijheid kan worden gesteld. De 
focus bij dit soort wetgevingsvoor-
stellen lijkt voornamelijk te liggen 
bij de onjuiste veronderstelling én 
het onderbuikgevoel dat harder 
straffen Nederland veiliger maakt. 
Uit internationaal onderzoek 
blijkt dat het tegendeel waar is: 
harder straffen leidt tot meer, 
maar ook zwaardere, criminali-
teit. De politiek zou er dan ook 
goed aan doen om afstand te 
nemen van het onderbuikgevoel 
dat hoe langer iemand vastzit, hoe 
veiliger Nederland is. Beter is het 

om het debat te voeren op basis 
van empirische gegevens en 
wetenschappelijke onderzoeksre-
sultaten, waaruit blijkt what 
works. In hoger beroep werd Bekir 
E. veroordeeld voor moord en 
kreeg een gevangenisstraf van 20 
jaar en tbs met dwangverpleging 
opgelegd; de zaak die (ook in het 
debat van afgelopen maand) veel-
vuldig werd aangehaald ter onder-
bouwing van de noodzaak voor 
verhoging van het strafmaximum 
van doodslag, bleek juist te bewij-
zen dat de noodzaak hiervan 
ontbreekt.

(Jordi L’Homme is strafrechtadvo-
caat bij Plasman c.s. advocaten)

Jordi L’homme: ‘Noodzaak verhoging 
strafmaximum doodslag ontbreekt.’

Uit internationaal 
onderzoek blijkt: 

harder straffen 
leidt tot meer, maar 

ook zwaardere, 
criminaliteit

Beter is het om het 
debat te voeren op 

basis van empirische 
gegevens en 

wetenschappelijke 
onderzoeksresultaten
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colofon
Onafhankelijke krant voor het gevangeniswezen

‘Bonjo moet blijven,’  
zeggen de ondertekenaars
Paul Grijpma

Amsterdam - Op de door ons in de vorige editie meegestuurde verklaring van solidariteit met Bonjo 
hebben heel veel mensen gereageerd. Wij zijn daar hartstikke blij mee. Deze maand gaat min of meer 
de kogel door de kerk. De Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid gaat dan beslissen of 
de voorgestelde wijziging van het subsidiekader vrijwilligerswerk bij sanctietoepassing doorgang kan 
vinden. Als dat zo is dan verliest Bonjo per 2023 zijn forfaitair subsidie. En dan bestaan we niet 
meer. Dan stoppen ook de persen.  

Paul Bochman en R. Balade (zorg- en veilig-
heidshuis Westelijke Mijnstreek), 
Paul Pieters, Mercy Roberts 
(gemeente Amsterdam), Bregje 
Veltman (criminologe), Ico 
Kloppenburg, Marco Leendert 
Antonio van Kekem (gedetineerde), 
Marc Carapier (Vrijwillige Hulpdienst 
Eindhoven), Kirzu Ista, Andrews 
Mavis-Benificiaire, Henk 
Woudenberg (Stek en Vrij), 
Stichting De Instap, Miranda Boone 
(Universiteit Leiden), Monique Steijns (voorzitter 
NJCM), X.G.T. Booij Vleuten), Richard Korver (advo-
caat), R. Dufour (advocaat), Emiel Bremer, P.R. 
Logeman (strafrechtadvocaat), Angela Verhagen – 
Braspennincz (Avans Hogeschool), Dew Koesal 
(Surant, Stek, Vrij), Mr. J.B. Boone (advocaat), Hussein 
Shadi en Itun Lourensen, Johannes Mutumbo, Eva 
Blaauw (Avans Hogeschool), Corien de Kort 
(achterblijver),P.L. van Veen, Wim Weijers (adviseur), 
C. Ceuden (De Schie), Altenberg (De Schie), 
Eurolawyers & Associates (Juridische Adviseurs), M.P. 
Blom (zorgverzekeringslijn), A.R.H. Baas (Argus 
Adocaten), K.J.J. Waldeck (onderzoeker en tekstschrij-
ver), B.F. Commandeur – Looijenga (bezoek- en taal-
vrijwilliger), Ton Koot (Forensisch Maatschappelijk 
werker), Marianne Sormani (Trouw), Paul Grijpma 
(journalist), J. Griffioen (emeritus hoogleraar), 
Lammert Janse, Sytze van der Zee (journalist), 
Arendtje v.d. Scheur – Jorritsma (Exodus Midden 
Nederland), Aart Blijdorp (vrijwilliger VVHG), J.A. 
Booi, G.J. Wolters, W. Cartigny, Frank Groothuis (the-
aterman), Gerard de Jonge (Maastricht University), 
R.H. van de Beeten (advocaat), Nora Ouaali achter-
blijver),), Arthur Hoogendijk (voorzitter Gedeco 
Middelburg namens de gedetineerden daar), M.A.W. 
Nillesen (advocaat), Hans Smits (journalist), 
Myrddin Bouwman (advocaat), Job Knoester (advo-
caat), Christian Flokstra (advocaat), Marion van der 
Laar (ex-gedetineerde), Miriam Jacobs (vrijwilliger 
en zorgcoördinator, Frans Willem Verbaas (advo-
caat), J.O.A.N. de Vries (Interzorg Noord Nederland), 
Serge Weening (advocaat), Frans Douw (Herstel en 
Terugkeer, Schrijver van ‘Het zijn Mensen’), Martin 
Iwema (advocaat), Jurgen Dennen (Het 8ste Wonder), 
David Penn (Advocaat), Frits Langeraar (ex-medewer-
ker DJI), Peter van der Laan (NSCR),Marvin Vrijland, 
Patrick Kuiper, prof. Dr. J.W. Ouwerkerk (Universiteit 
Leiden), Simon Peters (GZ-Psycholoog), R. van 
Drempt (mediathecaris), Piet, Bassant, Jy,,y Flumeu, 
Danny Hoegen, D.Lucas, A.A. Gökalp, H. Urhan, 
Martijn, S.D.L. Kersten, Couwenberg, B.C. Aldershof, 
Dobosz, P. de Jong, Kris, P.J. van Eldik, Arnout 
Bleumink, Kurt, M. Tacar, Molstra, Penning, J. Kars, 
R. Cozijnsen, Aaouad Jaouadf, J. Teijsen, L.J. Rozer, M. 
Tacar (allen gedetineerden), Vincent Vorenhout 
(Nazorg Beheer), R.L.I. Jansen (advocaat), Ali Cakmak 
(gedetineerde), R.P. van den Hoven, Dennis Sattler, 
Nico Landzaat, P. Lodijs (gedetineerden), Simon 
Peters (GZ-psychloog̀ ), Leger des Heils Reclassering 
Groningen, mr. H.J. Pellinkhof (advocaat). A.R. 
Klomp, E.M. de Groot (UMCU en UvA), Roberta Roest, 
J. Snijders, Daniel Soeartsy, Gessine, Abouhdak, F.O. 
Jansson, Damian Kiersnowski, Marcus Berghuis, M. 
Stewart, Yassine Bakhali, Van Deursen, Melvin, 
Willems, Sebastiaan Lonis, L.J. Wisman, Wessel v.d. 

Laan, I.R. Creebsburg, L.F. Hagemann, 
Mehmet Alkan, Marwan, S. Celik, 
Quinzinho Niemel, E.V.M. Janssen, J. 
Snijders (gedetineerden), Jan Pieter 
Bouman (ex-reclassering 
Amsterdam), Annette Dekkers, 
Astrid Looij, Danny v.d. Mood, 

Andella Klokkemeijer, Segun 
Amonschien, Priscilla Pol, M. Sperij, S., 

Vredenburg, C. Alhajji (allen casemana-
gers en back office medewerkers PPC 
Zaanstad), Huib Boersma (predikant), 

Frans, I.P.M. Decken, l. Bloemers, Marcel 
de Boer, F.I. Dijksteel (allen gedetineerden), Mr. 
drs. E.G.J. Staals (advocaat), Splinter (advocaat), 
Sekmen, H.J. van Oosten, F. Malion, E.R, de Groot, J.A. 
den Besten, M. Kloen, K. Sos, S. Osman, Krieken, T. 
Verdegaal, Jandroep, Bolhuis, Al Dulaimi (gedeti-
neerden), Concincion, M. Moerkens, De Brouwer, 
Kranenburg, Limes, Sofacua, Luijdjens, Van Dijk, 
Sital, Prins, M.P.Lewis, Valk, Cabon, Martien J. Geluk 
(gedetineerden), H.J.E. Korteweg (advocaat), M.M.J. 
Bos (advocaat), Lisanne Boer (advocaat), Deja 
Maduro, Den Hartog, H. Verstappen, J.W. Jagen (PI 
Veenhuizen). Bakir Köse, Welvaart, Johnson, Vyent, 
Rokesh, Tarhaoui O. (gedetineerden),  Milco Gielen, 
M.P.J. Boeren, D. Lobo, Barry van Engelen, M. Nijhoff, 
S.M. Boersma, Tom Wor, Daniel Voorn (gedetineer-
den), C.J,. Boersma (achterblijver), Feike Agema 
(senior rechter), mr. A.M. Blaauw (advocaat), K. v.d. 
Gugte Moot (vier zonen en 1 dochter), R.C.P. van Dijk, 
Gert Jan Slump (Restorative Justice Nederland), 
Veronique Achaoui (Rescaled), Gero Brink (DJI), 
Jacques Claessen (Universiteit van Maastricht), Hettie 
Cremers (advocaat), Karima Daoudi (Bureau HRM), 
Annette Druijf (schuldhulpverlener nbpb), Eigen 
Plan, Pauline Jacobs (UU), Erik van der Maal (voor-
lichtingsproject), Jack Keijzer (nabestaande), Bert 
Koops (DJI), Dennis Laheij (MDHG), Jan Jesse Lieftink 
(advocaat), Mainline (pioniers in harm reductie), 
Robert Malewicz (advocaat), Current Werkt (begelei-
ding van bajes naar arbeid), Christine Otten 
(Stichting Blocknotes), Joni Reef (Universiteit 
Leiden), Rian Ederveen (Stichting LOS), Zorah Rouah 
(Vrouw en Welzijn), Karlo Schepel (Lutherbach), 
Judith Serranens (advocaat), Fleur Souverein 
(Amsterdam UMC en UvA), Simon Vuyk (journalist en 
activist), Ton Derksen Universiteit Nijmegen), Arthur 
van der Biezen (advocaat), Wiene van Hattum (emeri-
tus RUG), Hedda van Lieshout (Stichting Eigen 
Kracht), Toon Walravens (ervaringsdeskundige en 
GGZE), Moniek Zuurbier (HU), Wouter Veraart (VU), 
Jacqueline Bosker (HU), Ruud Jansen aXnaga), Jan 
van Gils (Exodus), Expertise Centrum Kind, Jennifer 
Doukhi (Universiteit Leiden), Nienke Elbers (NSCR), 
Marijke Malsch (NSCR), Ricardo Berendsen, Marin 
Werisman (Onterecht gedetineerd), Klaas de Graaff. 
Ton Kuster, Korvinus (advocaat), Emiel Bremer 
(Trajectum), J.C.A.M. Grijpma, Prakken d’Oliveira 
(advocaat),Carla van Vliet, Y.L. Spier, S.G.F. Conradus 
(gedetinererde), Ahmet, Jan Schel, F.R. v.d.Pool, 
Laksis, Romanowski, R. Molenkamp, S. Leaban, Vijni 
Ramon Dijkstra, D.D.G. Haan, Raymond Bos, 
A.Chanoy Bos, FLF Frits, Thomas Kuis, Smetoers, 
Jurrian Penning, De Friters, A, Goedhart, Patrick Belt, 
S. Bouddovfi, A.A. van Modamme, Sabir Bourdit, 
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Harder straffen is onwetenschappelijk en leidt tot nog meer leed

Ook daders van misdrijven zijn mensen
Jaap Brandligt

Tilburg - Het is alweer een hele tijd 
geleden – de tijd vliegt voorbij – maar 
het is desondanks zinnig nog even aan-
dacht te besteden aan de afscheidsrede 
van Marc Groenhuijsen, nu emeritus van 
de Tilburg University. Zinnig omdat hij een 
aantal belangrijke uitspraken deed. De titel 
van zijn afscheidsrede was ‘Strafrecht als 
spiegel van beschaving’. Een boeiende 
man, die Groenhuijsen, wetenschapper en 
ook rechter. Een altijd zinvolle combinatie. 
‘In het strafrecht gaat het ten diepste over 
menselijke problemen en leed.’ 

Het slachtoffer heeft leed onder-
vonden,’ zegt Groenhuijsen in een 
interview bij zijn afscheid, ‘en dat 
leed kun je bij een slachtoffer 
nooit meer wegnemen. Maar waak 
er voor er ander leed aan toe te 
voegen, leed bij de dader. Ook 

daders van misdrijven zijn 
mensen. Mensen die soms iets vre-
selijks hebben gedaan. Je moet dus 
ook kijken naar hun achtergrond. 
Dat maakt het rechter-zijn ook zo 
boeiend en belangrijk. Wat daders 

hebben meegemaakt is vaak veel 
meer dan een ongelukkige jeugd. 
Groenhuijsen vindt dat hij als 
hoogleraar in het recht ook moet 
weten hoe het in de praktijk 
toegaat en dat studenten daar ook 
oog voor moeten krijgen. Het zijn 
van rechter heeft hem daarbij 
geholpen.
Je moet altijd een afweging maken 
als je iemand wel of niet naar de 
gevangenis stuurt. Iedere gevange-
nisstraf is in essentie levenslang. 

Mensen komen altijd slechter uit 
de gevangenis. Groenhuijsen heeft 
zich zijn hele loopbaan verzet 
tegen de roep uit de samenleving 
om strenger te straffen. Harder 
straffen helpt niet, dat weten we 
uit de wetenschap. Veiligheid 
bevorder je niet door harder te 
straffen. Als voorbeeld noemt hij 
de gevangenissen in de VS. Altijd 
vol, maar dat leidt niet tot een 
betere samenleving daar. ‘Dat 
weten we als wetenschappers al 
lang,’ zegt hij, ‘maar de samenle-
ving luistert te weinig naar de 
wetenschap. Een hogere strafmaat 
leidt in feite tot een hoger aantal 
delicten.’ 
Groenhuijsen heeft veel gedaan 
voor de positie van slachtoffers. Hij 
ziet dat slachtoffers in het straf-
proces meer en meer serieus 
worden genomen, Hij is blij met 
het invoeren van het spreekrecht. 
De verdachte mag alles wat hij ter 
verdediging bedenkt, in het straf-
proces zeggen. Dan is ‘het logisch 
dat het slachtoffer ook zijn visie 
mag geven’. Toch is hij niet zo blij 
met de manier waarop vandaag de 
dag wordt omgegaan met slachtof-
ferrechten. ‘Ze zijn gekaapt door 
politici die er electoraal mee 

willen scoren.’ Als voorbeeld 
noemt hij het door ex-minister 
voor rechtsbescherming Dekker 
geopperde plan om verdachten te 
verplichten in de rechtszaal te ver-
schijnen. ‘Als de dader dan een 
spreekwoordelijke middelvinger 
opsteekt naar het slachtoffer 

wordt niemand daar beter van.’ 
Ook de uitbreiding van het spreek-
recht waar het gaat om de straf-
maat, vindt hij geen geslaagd idee. 

(Bron: interviews in het Tilburg 
University Magazine bij zijn 
afscheid en in MR van 13 september 
2021)

Prof. mr. Marc Groenhijsen sprak over strafrecht als spiegel van beschaving (Foto Wilfried Scholtes)

Wat daders hebben 
meegemaakt is vaak 

veel meer dan een 
ongelukkige jeugd

Mensen komen 
altijd slechter uit 

de gevangenis ‘Een hogere strafmaat 
leidt in feite tot een 

hoger aantal delicten.’
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Olaf Maas, J. Sla, M. Slabbers, G.J. 
van der Horst, F. Stephen, I/ Smail 
v.d. Hurk, Bertus Weyers, Max le 
Grand
Ricjard van Schaik (allen 
gedetineerden),Ewald van 
Grunsven (nazorgcoördinator 
Parkstad), Dennis Lahey  Ahmet, 
Jan Schel, F.R. v.d.Pool, Laksis, 
Romanowski, R. Molenkamp, S. 
Leaban, Vijni Ramon Dijkstra, 
D.D.G. Haan, Raymond Bos, 
A.Chanoy Bos, FLF Frits, Thomas 
Kuis, Smetoers, Jurrian Penning, 
De Friters, A, Goedhart, Patrick 
Belt, S. Bouddovfi, A.A. van 
Modamme, Sabir Bourdit, Olaf 
Maas, J. Sla, M. Slabbers, G.J. van 
der Horst, F. Stephen, I/ Smail v.d. 
Hurk, Bertus Weyers, Max le 
Grand, Ricjard van Schaik (allen 
gedetineerden), Ewald van 
Grunsven (nazorgcoördinator 
Parkstad)

Ons bereikten ook nog tientallen 
ondersteuningsformulieren die 
zodanig waren ondertekend dat 
de naam er niet uit op viel te 
maken. Maar ook daar dank voor 
de support.
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Recent heeft zich een aantal grote incidenten voorgedaan

Toezicht op de advocatuur zal 
ingrijpend worden gewijzigd 
F.J Stoker

Wassenaar - Advocaten vallen onder tuchtrechtspraak dat wil zeggen 
hun handelen kan worden getoetst door een tuchtrechter. Het toezicht 
op advocaten wordt in eerste instantie gehouden door de plaatselijke 
deken van de orde van advocaten binnen het gebied waar de advocaat 
een kantoor heeft. Al enkele jaren staat de onafhankelijkheid van de 
deken ter discussie. Deze zou niet op voldoende afstand staan van de 
advocaten over wie hij of zij toezicht 
zou moeten houden.

Recent heeft zich 
een aantal grote 
incidenten voorge-
daan waaronder 
de financiële 
schandalen 
binnen het 

kantoor van de landsadvocaat Pels 
Rijcken waarover deze krant 
eerder publiceerde. Door een 

gebrekkig toezicht van de lokale 
deken in Den Haag (overigens was 
deze deken ooit zelf senior partner 

bij Pels Rijcken geweest) is geble-
ken dat er sprake is geweest van 
falend toezicht. De minister voor 
Rechtsbescherming Franc 
Weerwind heeft op vragen van de 
Tweede Kamerleden Pieter 
Omtzigt en Michiel van Nispen 
aangegeven dat hij het toezicht op 
advocaten volledig wenst los te 
koppelen van de plaatselijke 
dekens. 
Een onderzoeksrapport van het 
bureau Pro Facto adviseerde dat er 
een landelijke toezichthouder 

moet komen en de rol van de 
dekens zou moeten worden terug-
gebracht tot een soort van vertrou-
wenspersoon voor advocaten. De 
nieuwe minister Franc Weerwind 
gaat in het veranderen op het toe-
zicht op advocaten veel verder dan 
zijn voorganger Sander Dekker. Hij 
wil in een rap tempo het toezicht 
professioneler veranderen. Het 
overleg met de beroepsvereniging 
van de advocaten, de NOVA, ver-
loopt buitengewoon gebrekkig. 
Binnen de advocatuur zijn de reac-
ties op de komende wijzigingen 
nogal verdeeld en het verzet tegen 
de voorgenomen plannen is niet 
echt overtuigend te noemen. Wij 
kunnen veilig aannemen dat het 
toezicht op advocaten daadwerke-
lijk zal worden doorgevoerd, maar 
of dat werkelijk tot verbeteringen 
gaat leiden is afwachten. Voorlopig 
is het verzet van de dekens en de 
Nederlandse Orde van Advocaten 
niet echt succesvol geweest. 
Vergelijk het met twee wolven en 
een schaap die vergaderen over 
wat ze vanavond gaan eten. 

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

Al enkele jaren staat 
de onafhankelijkheid 

van de deken 
ter discussie

Het overleg met de 
beroepsvereniging 
van de advocaten, 
de NOVA, verloopt 

buitengewoon 
gebrekkig

De Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Michiel van Nispen stelden vragen aan de 
minister over toezicht op advocaten. 

GA VOOR SPOED NAAR:

www.strafzaken.nl tel. 073 610 2005
voor gedetineerden: tel. 0800-1001 

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

Onderweg van bajes naar tbs: pre-passant

Meer en betere evaluaties door 
onderzoekers zou de kwaliteit meer en 
bewuster omhoog kunnen krikken.
Jaap Brandligt

Vught - Het is een nieuw fenomeen. Uitgeoefend in Vught. De 
prepassantenafdeling. Het is altijd goed om te weten wat er in de 
diverse holen van detentie, van het gevangeniswezen, gebeurt. Dat 
vond ik ook toen ik een artikel in het blad DJIzien#27 las met de 
uitnodigende titel ‘De schakel tussen detentie en tbs’. Ik wist helemaal 
niet dat de afdeling al vijf jaar bestaat. Een tekort aan mijn kennis van 
het detentiewezen. Dan probeer ik altijd dat tekort op te vullen. Dus 
landde ik – na overleg met de DJI-regioman Robert Meijer – bij Mariska 
van de Rijdt, gz-psycholoog en behandelcoördinator.

Waarom een prepassantenplek? 
Dat wilde ik als eerste weten. Wel: 
het idee paste in de tijdgeest. De 
tbs duurde te lang, was te onduide-
lijk gestructureerd. In 2016 was 
een rapport verschenen van een 
commissie onder voorzitterschap 
van Arno Visser dat redelijk posi-
tief was over tbs. Weinig recidive 
na tbs, veel meer recidive na 
slechts bajesverblijf. Maar rechters 
en ook veel anderen waren niet 
tevreden over de duur van een tbs-
verblijf. Dat was zo’n elf jaar. Te 

lang vonden rechters en dus 
legden ze minder tbs op. 
Advocaten vonden het eigenlijk 
ook niks, en adviseerden geen tbs 
te willen. 

Niet eenvoudig 
Naar goed Nederlands gebruik 
kwam er dus een taskforce behan-
delverkorting onder leiding van 

Bas Eenhoorn. Die taskforce kwam 
met het idee van deze tussenafde-
ling, waar mensen die gevangenis-
straf en tbs hadden gekregen, 
kunnen worden voorbereid op 
hun verblijf in een tbs-kliniek of 
andere forensische kliniek. Over 
de wenselijkheid van die combina-
tie – gevangenis en tbs – zullen we 
het hier niet hebben, maar het is 
duidelijk niet eenvoudig als je 
jaren in een gevangenis gehospita-
liseerd bent, dat je dan niet 
zomaar weet hoe je om moet gaan 
met de beweegruimte die de tbs-
kliniek je geeft. De pre-passanten 
oplossing maakt het mogelijk 
tijdens de straf al tot behandelen 
over te gaan en met de nieuwe 
ruimte te leven. Het verblijf in de 
prepassanten plek is in de laatste 
zes tot twaalf maanden van het 
verblijf in de gevangenis. Er wordt 
gehoopt dat dat tot een kortere 
behandelduur zou leiden. Het is 
hoe dan ook beter dan de oude 
wereld waarin een maand voor de 
overplaatsing naar een tbs-kliniek 
of een andere forensische plek er 
een intakegesprek was en dat was 
het dan. Het lijkt erop dat in het 
huidige tijdsgewricht er behalve 
steeds meer levenslang gegeven 
wordt, ook tbs meer voortkomt 
dan eerder. Dat heeft met de opvat-
tingen over straffen te maken en 
wellicht ook wel de hardheid van 
het milieu. Er ontstaan dan ook 
wachtlijsten voor opname in een 
tbs-kliniek. Jan Jesse Lieftink, tbs-
advocaat, wijst erop dat alle klinie-
ken een wachtlijst hebben. Soms 

van zeven en soms zelfs van twaalf 
maanden. Dan is zo’n prepassan-
ten afdeling water naar de zee 
dragen. Geen slecht water, maar 
toch. Mariska nuanceert dat beeld: 
‘Prepassanten worden al vroeg in 
het traject bij ons aangemeld en 
hebben dus minder last van de 
wachtlijsten. In veel gevallen lukt 
het om na de v.i.-datum in de 
kliniek geplaatst te worden’.

De geur van straf  
De kliniek in Vught heeft een grote 
afdeling van twaalf personen voor 
de meest zelfredzamen, zoals dat 
heet, en een afdeling voor de 
meest kwetsbaren waar zes 
mensen verblijven. De selectie-
functionaris bepaalt wie er mogen 
zijn. Hij maakt de keus tussen alle 
mensen met een combinatievari-
ant en met een strafrestant van 
minstens een half jaar. Mariska 
van der Rijdt neemt me mee naar 
de afdeling. Dat alleen is al een 
weldaad vergeleken bij het feit dat 
ik hoogst zelden in een afdeling in 
een echte bajes mag komen. En ja, 
de sfeer is ontspannen. Velen 
kennen Bonjo en zeker de krant. 
Het is een aangenaam verblijf 
waar niet de geur van straf meteen 
hangt. Dat zal niet iedereen waar-
deren in de boze buitenwereld, 
maar voor het welzijn van gedeti-
neerden is het heel aangenaam. Er 
is geen behandeling zoals in de 
tbs-kliniek. Maar Van de Rijdt is 
niet voor niks gz-psycholoog. Dus 
wordt wel voorbereid wat in de 
kliniek aan de hand gaat zijn. En 
in een behoorlijk aantal gevallen 
wordt er relevante kennis overge-
dragen van de passantenafdeling 
naar de kliniek. Van de Rijdt: ‘Als 
een patiënt binnenkomt is er een 
eerste periode waarin hij vertrou-
wen moet opdoen en zijn plaats in 
de groep moet vinden.’ De leef-
groep – ik ervoer dat zelf – heeft 
openstaande deuren. Na zes weken 

beginnen behandelbesprekingen. 
Dan is al bekend naar welke 
kliniek betrokkenen gaat en kan 
daarop vooruitgelopen worden. 
Geprobeerd wordt detentieschade 
te voorkomen. Er zijn groene 
ruimtes en er zijn betere kamers 
dan in de bajes. 

Zorg- en behandelinrichtings-
werkers
Ik ben altijd wat kritisch over het 
opleidingsniveau van PIW’ers. Dat 
wordt me niet altijd in dank afge-
nomen, maar ook hier – waar toch 
specifieke kwaliteiten vereist zijn – 
stel ik dus die vraag. Ik begrijp dat 
er hier sprake is van zorg- en 
behandelinrichtingswerkers 
(ZBIW’ers) met een mbo-4 oplei-
dingsniveau. Daar ben ik niet 
meteen van onder de indruk, Maar 
het doet me deugd dat via intervi-
sie met elkaar wordt gereflecteerd 
op het werk dat gedaan wordt. Net 
als in andere bedrijfstakken is ook 
bij justitie te weinig tijd en te 
weinig geld om via allerlei scho-
lingsprogramma’s aan de kwali-
teit te werken. Maar dat is een 
klacht die niet meteen terugslaat 
op deze afdeling. 
Ingewikkeld is wel dat we zo 
weinig weten welke factoren er 
echt spelen als faciliterende en als 
belemmerende factor in deze pre-
passanten situatie. Van de Rijdt is 
wat optimistischer: ‘We weten wel 
iets van de werkzame factoren. 
Patiënten vullen exit-formulieren 
in waaruit blijkt dat zij menen 
goed voorbereid te zijn op het 
komende tbs-traject. Uit evaluaties 
met de klinieken blijkt dat de 
behandelaars daar te spreken zijn 

over de mogelijkheid voor hen om 
betrokken te zijn bij het behandel-
traject op de prepassantenafde-
ling en dat zij blij zijn met de uit-
gebreide overdracht die plaats 
vindt’. Meer en betere evaluaties 
door onderzoekers zou mijns 

inziens de kwaliteit meer en 
bewuster omhoog kunnen 
krikken. Zo maar van pilot naar 
bestaan is in elk project een pro-
bleem. En ja, zoals Peter Oosterom 
het in het DJI-artikel zegt: ‘Het is 
jammer dat zestig procent geen 
gebruik kan maken van de prepas-
santenafdeling vanwege een te 
kort strafrestant.’ Daar moet nog 
eens goed naar gekeken worden. 
Maar dat zou ook meer prepassan-
tenafdelingen nodig maken. Daar 
zouden veel aanstaande tbs’ers 
baat bij hebben. Als dat dan ook 
nog gebeurt met minder combina-
tiestraffen van bajes en tbs is er 
weer een belangrijke ontwikke-
ling op gang gebracht. De 
komende kliniekklant wordt niet 
slechter van een afdeling als ik in 
Vught heb gezien. Van een verblijf 
in gevangenissen eigenlijk altijd 
wel.

Net als in andere 
bedrijfstakken is 
ook bij justitie te 
weinig tijd en te 

weinig geld om via 
allerlei scholings

programma’s aan de 
kwaliteit te werken.

Mariska van de Rijdt: ‘Binnenkomende patiënt moet eerst vertrouwen opdoen.’

De komende 
kliniekklant wordt 

niet slechter van 
een afdeling als ik 

in Vught heb gezien
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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

Dagboek van een vrijwilliger

Mag ik een knuffel?
Ronald Bos 

Zaanstad - Eerder was een afspraak voor een gesprek met een 
vrouwelijk gedetineerde kort tevoren afgezegd. Deze keer ging het 
verzoek via Stichting Vrij wel door in Justitieel Complex Zaanstad. 
Volgens de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zitten 
daar geen vrouwen, maar die loopt achter bij de feitelijke situatie. Er 
zijn drie justitiële inrichtingen voor vrouwen in De Peel, Nieuwersluis en 
Zwolle. Daarnaast zijn er volgens de website twee PPC’s (Penitentiaire 
Psychiatrische Centra) in Zwolle en Amsterdam. Die in Amsterdam is 
verplaatst naar Zaanstad, waar mijn gesprekspartner zit.

Het was een van 
de spaarzame 
bezoeken na 
twee jaar 
corona en 
bekende 
dingen krijgen 

dan ineens aandacht. Om in de 
Zaanse bajes bij de ambtelijke 
bezoekkamers te komen, moet je 
een lange gang door met een 
aantal bezoekruimtes, waarvan 
me nu pas de namen opvielen: 
Akersloot, Beemster, Cruquius, 
Driehuis en Egmond. Allemaal 
plaatsen in Noord-Holland, maar 
ik dacht niet dat ze uitsluitend 
voor bezoekers uit die plaatsen 
zouden zijn…pas toen ik wegging 
bedacht ik wat de reden is.
In de bezoekkamers staat nu een 
vast plexiglazen scherm op de 
tafel tussen de gedetineerde en het 

bezoek, wat de verstaanbaarheid 
niet helpt en wat meer afstand 
schept. Mijn bezoek was erg 

welkom, zei ze meteen en voor een 
vrijwilliger is dat een goed teken. 
Daar doe je het voor. Zij had ook 
een verzoek om kleding, ze heeft 
maar een broek. Een legging, een 

spijkerbroek, daar kan de 
Stichting Stek voor zorgen. 

Visiteren
Een ander verzoek had met de 
maaltijden te maken: zij wil graag 
maaltijdsalades, zoals ze die 
gewend was. Die staan niet op het 
menu van de zwarte bakken, mis-
schien in de nabije toekomst? In 
de PPC kunnen de bewoners wel 
zelf eten maken, maar dan moet je 
wel iedere dag de verse producten 
hebben besteld.

Wat is deze keer na al die jaren 
voor het eerst hoorde: na een 
gesprek met een vrijwilliger moet 
de gedetineerde gevisiteerd, 
omdat de vrijwilliger niet is 
beëdigd. Een vrijwilliger kan 
mogelijk verboden spullen 

Witwasonderzoeken en de resultaten over het jaar 2021

Positieve resultaten van 
de afgeronde witwaszaken 

niet overdrijven 
F.J. Stoker

Wassenaar - Misdaad mag niet 
lonen dat is het uitgangspunt van 
het Openbaar Ministerie (OM) bij 
de bestrijding van criminelen in 
Nederland. Maar of dat altijd een 
succesverhaal blijkt te zijn, valt te 
betwijfelen. Vorige jaar heeft 
Justitie beslag weten te leggen op 
bijna 400 miljoen euro aan ver-
meend crimineel geld. Het valt 
niet te ontkennen dat het 
Openbaar Ministerie vergeleken 
met voorgaande jaren extra mid-
delen heeft ingezet om witwason-
derzoeken te draaien. Was er in 
2020 nog sprake van 4354 witwas-
onderzoeken in 2021 waren dat er 
al 5820. Vele adviseurs van het OM 
welke zich full time bezig houden 
met het in kaart brengen van cri-
minele geldstromen melden niet 
alleen de toename van het aantal 
onderzoeken maar maken ook 
melding van een goede en hech-
tere samenwerking tussen belas-
tingdienst, banken, verzekeraars 
en melders van verdachte transac-
ties. Deze melders van verdachte 
transacties zijn vaak accountants 
en notarissen. Deze beroepsgroe-
pen melden het vaakst ongebrui-
kelijke transacties bij de FUI 
(Financial Intelligence Unit). In 
zestig procent van alle zaken die 
de FIOD (het fiscale politieonder-
deel van de belastingdienst) 
onderzoekt, wordt gebruik 
gemaakt van ontvangen FUI mel-

dingen.  
Maar Justitie is nog lang niet 
tevreden met de tot op heden 
behaalde resultaten. De cijfers 
mogen dan in positieve zin 
worden uitgelegd, maar het staat 
vast dat diverse toezichthouders 
onder belast zijn en er sprake is 
van een chronisch tekort aan des-
kundig personeel. Weliswaar kan 
een gemelde transactie verdacht 
lijken, maar bij verder onderzoek 
wel degelijk legaal en een wettige 
oorsprong hebben. Toch heeft de 
beroepsvereniging van notarissen 
in vertrouwelijke rapportage aan-
gegeven dat een kwart tot een 
derde van de onderzochte notaris-
kantoren de afgelopen jaren een 
verplicht ‘verbeter traject’ zijn 
opgelegd. Er kwamen in verhou-
ding tot het aantal transacties te 
weinig meldingen binnen bij de 
toezichthouder. De grote drukte 
in het notariaat zou een belang-
rijke oorzaak zijn van de geconsta-
teerde tekortkomingen. Dagelijks 
staat er ongeveer zes miljard 
euro’s op trustrekeningen van 
notarissen. Dit geeft aan dat de 
positieve resultaten van de afge-
ronde witwaszaken niet overdre-
ven moet worden.  De berichten 
van Justitie neigen tot enige groot-
spraak. Het is meer een bruiloft 
zonder muziek.
(F.J Stoker is redacteur van deze 
krant.)  

Gang in de Zaanbajes

Een legging, een 
spijkerbroek, daar 

kan de Stichting 
Stek voor zorgen

meenemen. Tja, de gedetineerde 
moet dat blijkbaar over hebben 
voor een gesprek. Voor sommigen 
kan dat een belemmering zijn. Een 
visitatie is niet prettig.    
Verrassend was haar laatste 
verzoek: een knuffel! Dat leek me 
geen goed idee. Ik kan me de 
behoefte aan lichamelijk contact 
wel voorstellen, maar met een vrij-
williger is dat niet toegestaan en 
ook niet handig. Ze vatte het 

gelukkig niet persoonlijk op en 
was van plan een van haar mede-
gevangenen te knuffelen voor haar 
verjaardag. Op weg naar de 
uitgang kwam ik weer langs de 
bezoekkamers met de plaatsna-
men en ontdekte de reden voor de 
namen, het bleek simpelweg een 
abc’tje: A(kersloot), B(eemster), 
C(ruquis), D(riehuis), E(gmond). 
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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 

OPROEP

BONJO MOET BLIJVEN! DAT VINDT U TOCH OOK?

SCHRIJF ONS WAAROM EN HELP BONJO BEHOUDEN

Bos en Lommerplein 270, 1055 RW Amsterdam 

Van de redactie

Den Haag - Het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) heeft een cahier uitgescheiden 
over ‘Herstel in detentie’. Herstel is een 
belangrijk onderwerp. Ook Bonjo heeft 
zich gecommitteerd daaraan bij te dragen. 
Het staat zelfs in de afspraken die met 
DJI gemaakt zijn. Voor gedetineerden 
is het belangrijk hoe ze kunnen werken 
aan hun herstel. Daar zijn steeds meer 
mogelijkheden voor. Bonjo heeft zich in 
overleggen over herstel vaak bezorgd 
getoond over de mogelijkheden van de 
medewerkers in de gevangenissen om bij 
te dragen aan herstelgerichte activiteiten. 
Dat maakt het verschijnen van dit cahier 
interessant. De ondertitel van het cahier 
is: beleid en interventies. Dat maakt vooral 
de onderzoeksvraag ‘hoe bekijken betrok-
ken professionals aan tegen de inzet van 
herstelgerichte interventies’ belangrijk. 

De auteurs –  M.S. Hoekstra en R.R. 
den Bak – beginnen met het 
noemen van drie knelpunten die 
ze ongeveer overal tegenkomen: 
een breed draagvlak voor herstel-
gerichte detentie onder medewer-
kers blijkt in de praktijk 

onvoldoende aanwezig. Oorzaken? 
Directiewisselingen, weinig 
kennis over wat herstel inhoudt en 
de perceptie dat herstel soft is. Het 
tweede knelpunt is de behoefte 

aan meer geld. Meer geld maakt 
het mogelijk een ‘medewerker 
herstel’ aan te stellen. In enkele 
inrichtingen is dat gebeurd en het 

effect is positief. Als derde zien de 
onderzoekers dat herstelgerichte 
interventies zelden instituutbreed 
worden gedaan. Ze beperken zich 
vaak tot een afdeling. Waar zwaar 
beveiligd wordt of waar kort wordt 
verbleven, wordt er weinig aan 
herstel gewerkt. Zeden valt er hele-
maal buiten.

Extra werklast
Te vaak zijn het geestelijke verzor-
gers of casemanagers die herstel-
gerichte gesprekken voeren. Soms 
zijn er re-integratie trainers, zoals 
de Eigen Kracht Centrale, maar 
penitentiaire inrichtingswerkers 
zijn alleen incidenteel betrokken. 
Terwijl die het meest frequent 
contact hebben met gedetineer-
den. Daardoor wordt het te veel 
een buiten activiteit. Ook al aan-
trekkelijk voor de gedetineerde 
omdat je dan je cel uit kan of van je 
afdeling af. Niks tegen, maar niet 
erg integratief in het leven van de 
gedetineerde. De onderzoekers 
wijzen er en passant op dat de 
druk die uitgaat van de invoering 

van de Wet Straffen en 
Beschermen ook al niet bijdraagt 
door de extra werklast die dat mee 
brengt om tijd vrij te maken voor 
herstel. Geconstateerd wordt dat 
deelname aan de activiteiten geen 
of nauwelijks invloed heeft op de 
detentieduur en de detentieom-
standigheden. Vaak zijn ze zelfs 
geen deel van het detentie- en re-
integratieplan. Ook bij verlofaan-
vragen zien gedetineerden er geen 
voordeel van. 
Daarmee wordt niks negatiefs 

gezegd over de cursussen die 
gegeven worden. Puinruimen, Lef 
hebben, SOS. Ze leveren – zeggen 
de auteurs – allemaal goed werk. 
Ook de Exodus-cursus Mijn Kind 
en Ik komt er goed af. Perspectief 
Herstelbemiddeling is actief en 
doet goed werk. Ook de Eigen 
Kracht-conferenties worden posi-
tief geduid. Maar ook het relatief 
geringe aantal deelnemers. Wie 
wel deelneemt is over het alge-
meen tevreden en beschouwt het 
als waardevol. Niks mis mee dus. 
Maar dan toch wat knelpunten: 
roosterproblemen met name in 
het basisprogramma, spanning 
tussen de vrijwilligheid van deel-
name en het gedwongen karakter 
van het kader. Geen overzicht 
binnen de bajesen van het aanbod 
en een beperkte inhoudelijke 
terugkoppeling. We noemden dit 
eerder. En dan nog: gebrek aan 
beleid, aan sturing en financiële 
middelen op nationaal niveau. 
‘Herstelgerichte detentie is nog 
geen structureel onderdeel van de 
werkwijze van PI’s (en JJI’s)’. 

Meer geld maakt 
het mogelijk een 

‘medewerker herstel’ 
aan te stellen. In 

enkele inrichtingen 
is dat gebeurd en 

het effect is positief

‘Herstelgerichte 
detentie is nog geen 

structureel onderdeel 
van de werkwijze 
van PI’s (en JJI’s)’

Herstelgerichte werken in de bajesen 

Onderzoekers: ‘Breed draagvlak voor herstelgerichte 
detentie onder medewerkers onvoldoende aanwezig’
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Uitnodiging bijeenkomst LEAP
Er komt van alles, rechters, openbare aanklagers, agenten, advocaten, criminologen, gevangenismedewerkers  

en vertegenwoordigers van zorginstellingen

Grote conferentie over drugsbeleid, opsluiting 
en relatie tussen burger en politie

Dennis Lahey

Amsterdam - Drugsgerelateerde criminaliteit vergt steeds meer 
capaciteit van strafrechtketen, terwijl de georganiseerde misdaad 
alleen maar lijkt te groeien. Na de moorden op advocaat Derk 
Wiersum en journalist Peter R. de Vries klinkt de roep om een brede 
maatschappelijke discussie hierover steeds luider. Is meer geld en 
capaciteit voor opsporing en repressie de oplossing, of moet er iets 
anders gebeuren?  

Welke grote veranderingen 
kunnen voor een ommekeer 
zorgen? En hoe zorgen we ervoor 
dat geluiden, signalen en ideeën 
van agenten, rechters, advocaten, 
detentiepersoneel en andere indi-
viduele werknemers in de straf-
rechtketen worden gehoord? Zij 
zijn het tenslotte die vaak van 
dichtbij zien hoe drugsproducen-
ten, -verkopers en -gebruikers op 
het beleid reageren. Daarom is op 

maandag 20 juni een LEAP (Law 
Enforcement Action Partnership) 
-bijeenkomst in Amsterdam met 
dit als onderwerp.

Om de stem van individuele 
politie- en justitiemedewerkers in 
het drugsdebat te laten horen, 
richtten vijf Amerikaanse agenten 
in 2002 LEAP op. Dit Law 
Enforcement Action Partnership ver-
tegenwoordigt agenten, rechters, 

openbaar aanklagers, gevangenis-
medewerkers, advocaten etc. die 
het debat binnen en buiten hun 
organisatie stimuleren over 
onderwerpen als drugsbeleid, 
opsluiting en de relaties tussen 
burgers en politie. De reacties zijn 
bemoedigend en hebben ervoor 
gezorgd dat het debat een bredere 
scoop heeft gekregen, met enkele 
grote hervormingen in het 
Amerikaanse drugsbeleid tot 
gevolg.

Dilemma’s
LEAP Europe wil dit ook in de ver-
schillende Europese landen reali-
seren, en organiseert daarvoor op 
maandag 20 juni een eerste oriën-
terende bijeenkomst in de 

Openbare Bibliotheek Amsterdam. 
Tijdens dit evenement zijn niet 
alleen sprekers met een politie- en 
justitieachtergrond, maar ook ver-
tegenwoordigers van zorginstel-
lingen en criminologen aanwezig. 
Er zal worden gesproken over de 
dilemma’s die een dergelijk debat 
met zich meebrengt, de samen-
werking tussen zorg en justitie en 
verschillende vormen van drugs-
beleid. De middag is bedoeld om 
te kijken hoe en of een dergelijke 
organisatie ook in Nederland kan 
worden opgezet.
De bijeenkomst zal zowel fysiek als 
via internet te volgen zijn. De 
entree voor deze bijeenkomst 
bedraagt € 10,-, maar is gratis toe-
gankelijk voor agenten en mensen 

die werkzaam zijn binnen de 
justitieketen.

Maandag 20 juni 2022, 19:15- 21:30 
OBA (Openbare Bibliotheek 
Amsterdam), 
Oosterdokskade 143,  
1011 DL Amsterdam,  
Forumzaal 6e verdieping.

Aanmelden kan via:https://leap-
europe.org/amsterdam/
https://www.chipta.com/nl/tickets/
event/49180/law-enforcement-offi-
cers-speak-out-about-drug-policy/
event-info/

Heeft u vragen over deze bijeen-
komst? Dan kunt u terecht bij Has 
Cornelissen: has@pschotropica.nl

PI Zaanstad
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De slachtoffers voelen zich onveilig en geïntimideerd

Doxing, delen van persoonsgegevens met 
als doel intimidatie, wordt strafbaar
Van de redactie

Den Haag - Het delen van persoonsgege-
vens om iemand te intimideren, ook wel 
doxing genoemd, moet strafrechtelijk 
kunnen worden aangepakt. Denk daarbij 
aan het delen van persoonsgegevens om 
iemand bang te maken. Daarom stuurt 
minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie 
en Veiligheid) een wetsvoorstel daar-
over naar de Raad van State voor advies. 
Het fenomeen waarbij in chatgroepen 
adresgegevens worden gedeeld, waarna 
bijvoorbeeld iemand thuis angst wordt 
aangejaagd, heeft de afgelopen jaren een 
enorme vlucht genomen. De slachtoffers 
voelen zich onveilig en geïntimideerd.

V aak zijn het 
hulpverleners, 
politieagenten, 
journalisten en 
politici die 
slachtoffer 
worden van 

doxing. Maar ook wetenschappers, 
opiniemakers of medewerkers van 
gemeenten krijgen te maken met 
mensen die hun persoonsgege-
vens verspreiden of doorsturen 
met als doel om hen angst aan te 
jagen. Eerder hebben ook de 
Tweede Kamer en werkgevers zoals 
de politie aangegeven zich zorgen 
te maken over hun medewerkers 
en hebben zij gepleit voor een 
strafrechtelijke aanpak van dit 
probleem.

Onbelemmerd
‘Je blijft af van hulpverleners, 
agenten, journalisten en andere 
mensen die zich op welke manier 
dan ook inzetten voor onze vrije 
samenleving. Binnen die vrije 
samenleving kunnen we het niet 
tolereren dat sommigen denken 
anderen te moeten intimideren 
door hun privégegevens te ver-
spreiden. Thuis moeten jij en je 
gezin veilig zijn. Je moet je te allen 
tijde vrij kunnen uitspreken. En je 
moet onbelemmerd je werk 

kunnen doen. Daarom trekken we 
hier de grens en leggen we in de 
wet vast dat we dit niet accepteren. 
Zo weten ook online platformen 
dat ze moeten optreden en dit 
gedrag niet onbeantwoord 
kunnen laten. En wie die grens 
toch overgaat, verdient straf,’ 
aldus minister Yeşilgöz-Zegerius. 

Internetplatformen
Veel intimiderend gedrag is al 
strafbaar. Denk daarbij aan 
bedreiging en stalking. 
Intimidatie door het delen van 
persoonsgegevens is in de praktijk 
vaak niet strafrechtelijk aan te 
pakken. Bijvoorbeeld omdat er 
geen sprake is van een bedreiging 
met een ernstig misdrijf of van een 

stelselmatige inbreuk op de per-
soonlijke levenssfeer van de 
betrokkene. Met het wetsvoorstel 

dat minister Yeşilgöz-Zegerius 
naar de Raad van State stuurt voor 
advies, kan de politie eerder ingrij-
pen. Ook voor internetplatformen 
is duidelijk dat zij een rol hebben 
om hiertegen op te treden, bijvoor-
beeld door het verwijderen of 
ontoegankelijk maken van de 
content. Nadat de Raad van State 
advies heeft gegeven zal het wets-
voorstel zo snel als mogelijk 
worden aangeboden aan de 
Tweede Kamer.

 Journalisten en klokkenluiders
Op het zich verschaffen, versprei-
den of anderszins ter beschikking 
stellen van identificerende per-
soonsgegevens van een ander of 
een derde met het oogmerk om die 

ander vrees aan te (laten) jagen, 
ernstige overlast aan te (laten) 
doen of ernstig te (laten) hinderen 
in de uitoefening van zijn ambt of 
beroep, komt een maximale 
gevangenisstraf te staan van één 
jaar. Het nieuwe wetsartikel regelt 
expliciet dat mensen die te goeder 
trouw hebben kunnen aannemen 
dat het openbaar maken van gege-
vens in het algemeen belang is, 
niet strafbaar zijn. Het kan dus 
niet worden ingeroepen tegen 
journalisten en klokkenluiders die 
nieuwsfeiten en misstanden open-
baar maken.

Civiele procedure
De verwachting is dat het wets-
voorstel van minister Yeşilgöz-
Zegerius de politie en het 
Openbaar Ministerie een steviger 
basis zal geven om op te treden 
tegen doxing. Het slachtoffer kan 
daarnaast ook zelf een civiele pro-
cedure starten indien bekend is 
wie de gewraakte content online 
heeft geplaatst. Dan kan een scha-
devergoeding en het offline halen 
van de onrechtmatige content 
worden geëist. Mocht de dader 
niet bekend zijn, dan kan bij de 
tussenpersoon die de content host 
een melding worden gemaakt. 
Tussenpersonen als providers en 
online platformen hebben een rol 
om op te treden, indien zij ervan 
op de hoogte zijn dat op hun plat-
formen of servers strafbare of 
onrechtmatige content staat.

(Bron: Ministerie van Justitie en 
Veiligheid)

Je blijft af van 
hulpverleners, 

agenten, journalisten 
en andere mensen 
die zich op welke 
manier dan ook 

inzetten voor onze 
vrije samenleving’

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van 
Justitie gaat doxing aanpakken. 

(Foto: Martijn Beekman)

www.freepik.com/vectors/sandy
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Zolang de geliefde in detentie zit is het enkel overleven

Wie is er voor de achterblijver?
Van de redactie

Haarlem - ‘Samen maar toch alleen’. Een herkenbaar gevoel voor hen 
met een geliefde in detentie die officieus ook wel achterblijvers worden 
genoemd. 
Het thuisfront staande houden, alle praktische en financiële zaken 
alleen moeten regelen. Financieel en emotioneel in een gat vallen en 
niemand die helpt.

Een partner, ouder, 
kind of andere 
geliefde in detentie 
hebben, brengt 
veelal een enorme 
last en eenzaamheid 
met zich mee. Vaak 

nog overweldigd van de detentie 
of (gewelddadige) arrestatie van 
de geliefde waarbij het niet onge-
bruikelijk is dat de achterblijvers 
met een geforceerde voordeur 
worden achtergelaten en het maar 
moeten uitzoeken. Overmand 
worden door een gevoel van 
schaamte en veroordeeld worden 
voor hetgeen jouw geliefde gedaan 
heeft is dagelijkse kost voor een 
achterblijver. Zolang de geliefde in 
detentie zit is het enkel overleven 
en is er geen sprake meer van 
kunnen leven. Het leven staat voor 
het thuisfront buiten de muren 
van de gevangenis ook stil. Niet 
door de detentie, wel door de straf. 
Maar wie is er voor de achterblij-
ver? Wie helpt bij alles wat er gere-
geld moet worden? Wie vertelt 
überhaupt wat er allemaal 
geregeld moet worden? Wie vertelt 
waar de achterblijver recht op 
heeft? Wie helpt met de financiële 

lasten die gevolg zijn van de deten-
tie van de geliefde als de achterblij-
ver dat zelf niet kan? 

Forceerde voordeur vervangen
De onlangs opgerichte Stichting 
Achterblijvers is in het leven geroe-
pen om achterblijvers te informe-
ren, ondersteunen en waar nodig 
door te verwijzen.
Achterblijvers zijn van onmisken-
baar belang voor een gedeti-
neerde, ook als het aankomt op het 
terugdringen van recidive, maar 
helaas wordt deze belangrijke 
positie van achterblijvers voorals-
nog niet erkend of gezien. 
De stichting helpt achterblijvers 
om aanvragen te doen bij fondsen 
waarmee bijvoorbeeld een gefor-
ceerde voordeur vervangen kan 
worden. Bij oppasproblemen 
betreft bezoek, werk of scholing 
kan er een beroep op de stichting 
worden gedaan. Maar denk ook 
aan hulp bij het aanvragen van een 
uitkering of toeslagen aangezien 
dit soms erg moeizaam kan verlo-
pen als de partner in detentie zit 
of ondersteuning als veilig thuis 
betrokken raakt als gevolg van de 
detentie. Met iedere vraag kunnen 

achterblijvers bij de stichting 
terecht, waar nodig verwijst die 
door maar zullen indien gewenst 
altijd naast de achterblijver blijven 
staan om ze in het gehele proces 
bij te staan. 

Oppas aanbieden
Achterblijvers cijferen zichzelf 
vaak weg en er is vaak geen (finan-
ciële) ruimte voor broodnodige 
ontspanning. Ook hierin wil 
Stichting Achterblijvers uitkomst 
bieden door het organiseren van 
evenementen per leeftijdsgroep, 
maar ook door bijvoorbeeld oppas 
aan te bieden zodat de achterblij-
ver met kinderen er even op uit 
kan.
Ook de gedetineerde helpen om de 
achterblijver in het zonnetje te 
zetten met een kaartje en/of 
cadeautje op de verjaardag, 
Valentijn of andere speciale gele-
genheden. Momenteel is de stich-
ting bezig met een actie voor het 
offerfeest (Eid al Adha). Een feeste-
lijke islamitische gelegenheid 
waarbij het een onderdeel is dat er 
cadeaus aan de kinderen worden 
gegeven. Wij bieden dan een 
cadeau aan namens de gedeti-
neerde ouder, grootouder of 
andere relatie aan deze kinderen. 
Gedetineerden kunnen contact 
opnemen via het onderstaande 
telefoonnummer om zichzelf aan 
te melden en een cadeau te verstu-
ren via de stichting naar hun 
relatie. 

Ervaringsdeskundigen 
De initiatiefnemers zijn zelf lange 
tijd achterblijver en/of gedeti-
neerde (geweest) en weten als geen 
ander waar achterblijvers tegen-
aan lopen. Het bestuur bestaat uit-
sluitend uit ervaringsdeskundi-
gen en dat maakt deze stichting 
uniek. Dorothe, Maud, Melody, 
Mano en Marvil zijn de oprichters 
en de bestuursleden, allemaal met 
een brede ervaring en verschil-
lende culturele en religieuze ach-
tergronden. Hun uiteenlopende 

ervaringen en achtergronden 
maakt ze een ijzersterk team.
Het streven is erop gericht om een 
stem te zijn voor achterblijvers op 
plekken van invloed, verandering 
teweeg te brengen in samenwer-
king met gezaghebbenden en 
maatschappelijke acceptatie te 
creëren voor deze doelgroep. Zo 
praat de stichting met verschil-
lende politici en organisaties en 
streven wij ernaar een erkende 
positie met rechten voor achter-
blijvers in het leven te roepen. 
Stichting Achterblijvers is altijd op 
zoek naar organisaties om de 
samenwerking mee aan te gaan of 
vrijwilligers die willen helpen bij 
de begeleiding van achterblijvers, 

het brainstormen over verbete-
ring, meegaan om gesprekken te 
voeren met politici en organisaties 
of bij het organiseren van evene-
menten voor achterblijvers. Zowel 
geïnteresseerde organisaties als 
vrijwilligers kunnen zich aanmel-
den via het e-mailadres of vrijblij-
vend contact met ons opnemen via 
het telefoonnummer. 

Aanmeldingen of vragen (ook over 
offerfeest)  via: 
info@stichting-achterblijvers.nl,  
T: 0850470436, of kijk op 
www.stichting-achterblijvers.nl 

www.wikihow.com/Deal-With-a-Loved-One-Going-to-Jail
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Hoogleraar Van Koppen bij afscheid:

‘Nederlandse rechtsstraat is geen rustig bezit’
Jaap Brandligt 

Amsterdam - ‘De ijzeren regels van goud bewijs’ het is de titel van de 
afscheidsrede van Peter van Koppen, nu gewezen hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. We kennen hem als de hoogleraar 
die samen met een groep studenten het project Gerede Twijfel deed. 
In Gerede Twijfel werd gekeken of verdachten onterecht waren 
veroordeeld. Alles bij elkaar is hij niet ontevreden over de staat van 
de Nederlandse rechtsstaat.

Een citaat als voor-
beeld: ‘Ik zat eens in 
een Texaanse rechts-
zaal. Nadat ik een 
uiterst rommelig 
proces voorbij had 
zien komen, was dui-

delijk dat de jury niet in staat zou 
zijn om de informatie van beide 
procespartijen goed af te wegen. 
Niettemin zei de advocaat van de 
verdachte dat het Amerikaanse 
rechtssysteem het beste van de 
wereld is’. ‘Dat kan alleen iemand 
zeggen die niks weet van de 
rechtssystemen in de rest van de 
wereld’. 

Hoe dan ook: ‘Het Nederlandse 
rechtssysteem is veruit superieur 
aan dat in de Verenigde Staten,’ 
daar is Van Koppen zeker van. Dat 
betekent niet dat Van Koppen over 
alles lovend is: ‘De Nederlandse 
rechtsstaat is geen rustig bezit.’ In 
zijn afscheidsrede gaat Van 
Koppen wat bedreigingen langs. 
Eerlijke processen worden 
geschonden door het negeren van 
wetenschappelijk gefundeerde 
regels die in solide 

rechtspsychologisch onderzoek 
zijn vastgelegd. Onjuiste waarde-
ring van bewijs leidt tot gebrek-
kige waarheidsvinding. Dat 
wreekt zich bij het dagelijkse 
politie-, OM- en rechterswerk. ‘We 
hebben hier geen wrede straffen - 
buiten de levenslange gevangenis-
straf – zoals in het Midden-Oosten 
of een jury tombola zoals in 
Engeland. Ook al geen doodstraf-
fen en dat rare plea bargaining 
(geef maat toe) zoals in de VS. Dat 
allemaal aan de mooie zijde van 
onze rechtstaat. Maar ‘helaas geldt 
in Nederland de traditie van ‘kom 
maar op met je bewijs, dan beslis 
ik aan de poort wel of ik er gebruik 
van zal maken.’ Van Koppen is kri-
tisch dat de Hoge Raad het goed 
vindt dat bewijsmateriaal margi-
naal wordt getoetst. ‘En daarmee 
is bewijs vogelvrij.’ Dat is kwalijk 
omdat goed bewijs belangrijk is in 
een eerlijk proces.

Typist
De politie komt er in Van Koppens 
afscheidsrede niet goed vanaf. ‘Het 
overlaten van opsporingsonder-
zoek aan de politie leidt niet altijd 
tot een objectieve zaak. Daar 
hebben bij Bonjo aangesloten 
gedetineerden vaak smakelijke 
verhalen over. Maar dat terzijde. 
Van Koppen heeft er een aantal 
opmerkingen bij – bij die politie-
verhoren – die velen zullen herken-
nen. Zo is de tweede verhoorder in 
een team vooral bezig met typen, 
terwijl elk modern mens kan 
zeggen dat je een gesprek ook op 
kan nemen en daarna uit kan 
werken. Die typist kan niet of nau-
welijks deelnemen aan het 
verhoor. ‘Ook de verdachte kan 
nauwelijks vrijuit spreken over de 
zaak waarover het gaat omdat hij 
steeds moet wachten tot de 
eerdere tekst is uitgetikt.’ Je kunt 

het je bijna niet voorstellen dat de 
politie zo krakkemikkig te werk 
gaat. Boeiend zijn twee van de 
voorbeelden die Van Koppen geeft 
van het verloop van verhoren. Ze 
laten zien hoe weinig flexibel en 
belangstelling gericht de verhoren 
verlopen.
Verhoorder: Ben jij vanavond nog bij 
het slachtoffer geweest?
Verdachte: Nee, ik zat de hele avond 
in de kroeg met vrienden
Verhoorder: Hoe laat kwam je dan 
bij het slachtoffer?
Een schoolvoorbeeld van niet luiste-
ren en dus een beperking bij de 
waarheidsvinding. Nog zo een:

Verhoorder: Heeft hij met zijn hand 
aan je geslachtsdeel gezeten?
Verdachte: Neen, hij zat met zijn 
hand wel in de buurt, maar hij heeft 
me niet aangeraakt
Verhoorder: En wat voelde je toen hij 
aan je geslachtsdeel zat?
Het is om te huilen.

Pleidooi zonder resultaat
Van Koppen wordt bij de kwaliteit 
van dergelijke verhoren niet blijer. 
Dat niet blij worden geldt ook voor 
de zogeheten Oslo-confrontaties. 
In zestig procent van de herken-
ningsprocedures die justitie goed 
genoeg vond om als bewijsmateri-
aal te presenteren, was een ern-
stige of fatale fout gemaakt, bleek 
bij onderzoek. Een voorbeeld uit 
zijn afscheidsrede: de schietpartij 
op 26 mei 2013 in het 
Amsterdamse scheepvaartmu-
seum. Een getuige had op een foto-
confrontatie niemand herkend. 
Later mocht hij naar camerabeel-
den kijken waarop hij wel iemand 
herkende. ‘Dat is van nul en gener-
lei waarde want je weet niet meer 
of de getuige de persoon herkende 
van de avond zelf of van eerdere 
foto’s. ‘En toch vond de rechtbank 
in Amsterdam het geen probleem 
en volgde er veroordeling.’ Dat kan 
ook bij rechters beter, vindt Van 

Koppen, bijvoorbeeld door bij 
getuigenverklaringen en verhoren 
rechtspsychologen in te schake-
len. Van Koppen ziet er veel heil in 
als politiemensen meer weten-
schappelijk zouden worden opge-
leid. Hij pleit er al jaren voor, maar 
moet bij zijn afscheid vaststellen 
dat dat pleidooi zonder resultaat is 
gebleven. 

Nog veel werk te doen
Aan het eind van zijn verhaal ging 
Van Koppen nog in op de vraag - of 
eigenlijk het weten - waardoor 
cold cases maar niet opgelost 
worden: ‘Een derde van de moord-
zaken belandt op de plank als cold 
case. Elk jaar komen er twintig bij. 
Dat zijn in hun aard de lastigste 
zaken, waar in de provincie de 
minste rechercheurs opgezet 
worden, Je kunt je dus wel voor-
stellen waarom er buiten 
Amsterdam en Rotterdam nog 
nooit een cold case is opgelost. 
Terwijl in Amsterdam de capaci-
teit van dit team ook al met de 
helft is teruggebracht.’ Al met al 
een boeiende afscheidsrede 
waarin met veel kennis van zaken 
wordt teruggekeken op Van 
Koppens leven als wetenschapper 
en met enig pessimisme over de 
kwaliteit van de rechtsspraak bij 
de stand van zaken van dit 
moment wordt stil gestaan. Zoals 
we eerder citeerden: ‘De 
Nederlandse rechtsstraat is geen 
rustig bezit’. Er is nog veel werk te 
doen

Hoogleraar Peter van Koppen 
niet ontevreden over onze rechtsstaat.

Van Koppen is 
kritisch dat de Hoge 
Raad het goed vindt 
dat bewijsmateriaal 

marginaal wordt 
getoetst.

Van Koppen ziet 
er veel heil in als 

politiemensen meer 
wetenschappelijk 

zouden worden 
opgeleid.

De ijzeren regels 
van goed bewijs
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In het begin van de 19e 
eeuw bestonden er nog 
geen cellulaire gevange-
nissen, overtreders van de 
wet kwamen in tuchthui-
zen en werkhuizen 
terecht. 

Amsterdam had als eerste stad in 
Nederland een tuchthuis. In 1611 
kwam het stichten van een rasp-
huis (werkhuis voor mannen) 
Rotterdam, Leeuwarden en andere 
grote steden in Nederland volgden
In tucht- en werkhuizen hield men 
mensen gevangen, ze werkten 
overdag tot laat in de avond, voor-
namelijk textielarbeid (spinnen en 
weven). ‘s Nachts sliep men in 
slaapzalen volgehangen met hang-
matten, soms wel drie lagen boven 
elkaar. Uitgerekend kwam dat 
neer op vijfentwintig tot veertig 
mensen in ruimtes van vijf bij zes 
meter. Ventilatie was er nauwe-
lijks en toezicht evenmin. Het 
stonk er alle dagen, omdat er in de 
hoek van de zaal ook nog privaten 
stonden, strontemmers die dage-
lijks geleegd moesten worden. 
Vrouwen en mannen waren 
gescheiden, maar onder hen 
bevonden zich ook kinderen, die 
soms nog geen zeven jaar oud 
waren. In deze tuchthuizen kende 

men ook een loonsysteem voor 
het werk wat men verrichte. Zo 
konden de gevangenen dagelijks 
in de kantine van hun gevangenis-
geld allerlei etenswaren en lekker-
nijen kopen. De voeding was niet 
slecht, maar voor sommigen 
onvoldoende, zodat ze brood, 
boter, spek, koffie, maar ook tabak, 
bier en jenever konden kopen. Er 
werd gedobbeld, gevloekt, schuine 
liedjes gezongen en gevochten.  

Water en een homp brood
Omdat er nauwelijks personeel 
voorhanden was, was er nauwe-
lijks sprake van controle. Het 
kwam dan ook regelmatig voor 
dat er moest worden ingegrepen 
als er door dronkenschap weer 
onaanvaardbare dingen waren 
gebeurd.
Omdat er op meer dan driehon-
derd gevangenen maar drie 
bewaarders rondliepen, moest 
men wel gebruik maken van de 
diensten van sommige geschikte 
gevangenen. De straffen bij over-
tredingen van gevangenen waren 
niet mals. Men kon voor een lelijk 
woord aan het adres van een 
bewaarder gemakkelijk acht 
dagen cachot krijgen. Een cachot 
was een kelder zonder daglicht, 

waarin men geboeid (soms aan 
handen en voeten) moest verblij-
ven met om de andere dag alleen 
maar water en een homp brood.
De mensen die vanaf 1823 het 
‘Genootschap tot Zedelijke 
Verbetering der Gevangenen’ 
hadden gesticht, stoorden zich 
mateloos aan deze praktijken. 
Waar zij dat maar konden, 

vroegen zij aandacht voor deze 
misstanden. De regering voelde 
weinig voor ingrijpen, zij was 
allang blij dat zij op een goedkope 
manier de misdaad te lijf kon 
gaan. Wat binnen het tuchthuis 
gebeurde interesseerde haar niet. 
Tegen deze misstanden kwam 
steeds meer protest. Van het 
bestuur van het genootschap nam 
W.H.Suringar de fakkel op en 
schreef in veel publicaties hoe 
slecht het wel was. Hij pleitte met 
anderen voor een cellulair stelsel. 
Dat wil zeggen dat elke gedeti-
neerde in principe zou verblijven 
in een eigen cel zonder contacten 
met anderen. Volgens deze filoso-
fie zouden de gevangenen tot 
inkeer kunnen komen en was de 
kans dat ze na hun straf weer in 
de oude fout zouden terugvallen, 
geringer.
Het duurde lang voordat de rege-
ring overstag ging en toen zij het 
nut van het cellulaire stelsel inzag 
was er geen geld. Pas in 1851 kwam 
de wet erdoor dat gevangenen 
met een straf van zes maanden 
cellulair moesten.

Het Huis van Bewaring aan het 
Kleine-Gartmanplantsoen 14 te 
Amsterdam (tussen de Leidsekade 

en het Leidseplein), beter bekend 
als ‘Weteringschans’, was de eerste 
cellulaire gevangenis van 
Nederland van architect I. 
Warnsinck en J.G. van Gendt. De 
bouw begon in 1849 en de opleve-
ring was in 1852. Later was 
Warnsinck ook verantwoordelijk 
voor de cellulaire gevangenis in 
Utrecht ‘Wolvenburg’ (later 
Wolvenplein) Landelijk volgden 
steden als Rotterdam (stergevan-
genis), Arnhem, Breda, Haarlem 
(koepelgevangenissen), Den Haag 
en andere grote steden. Bestaande 
tuchthuizen werden verbouwd, 
zoals Leeuwarden en Middelburg, 
tot cellulaire gevangenis

Eenzame opsluiting 1850 - 1900
Het systeem werd overgenomen 
uit Amerika, waar de Quakers in 
Pennsylvania dit stelsel hadden 
ingevoerd. Er waren twee soorten 
cellulair stelsel. Het 
Pennsylvanische dat gevangenen 
vierentwintig uur in eenzaamheid 
liet doorbrengen, soms zelfs 
zonder werk, maar wel met de 
Bijbel. Daarnaast het zogenaamde 
Auburnstelsel, dat gematigder was 
omdat de gevangenen overdag op 
de werkzalen moesten werken en 
‘s avonds en ‘s nachts op de cel 

Cellulaire gevangenis Wolvenplein / voorheen Wolvenburg in Utrecht

Het stonk er alle 
dagen, omdat er in de 
hoek van de zaal ook 

nog privaten stonden, 
strontemmers die 
dagelijks geleegd 
moesten worden.

Straffen (2): Van Tuchthuis tot het Cellulaire systeem
Toine Bakermans

Rotterdam - Na barbaars handelen zoals martelen, executeren en de schandpaal veranderde er in de 19e eeuw veel,  
rond 1850 werden de eerste cellulaire gevangenissen gebouwd.
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zaten. Overigens gold daar wel een 
zwijgplicht, zodat van enige gezel-
ligheid ook daar geen sprake was.
In Nederland koos men voor het 
Pennsylvanisch systeem: vieren-
twintig uur eenzaamheid dus.
De rechtsgeleerde A.E.J. 
Modderman die in 1864 hoogle-
raar werd, liet toen duidelijk door-
schemeren dat  de celstraf een 
menselijke achtergrond had. 
Want, zo betoogde hij, de misdaad 
werd niet erger toen de brandsta-
pel en het brandmerk verdween 
en zal ook niet erger worden als de 
doodstraf zal verdwijnen. 
Brandstapel en pijnbank zijn ver-
dwenen. En de maatschappij bleef 

rustig en vellig. Het brandijzer en 
de geselpaal werden naast de 
reeds afgeschafte folteringen in 
het graf der algemene verachting 
begraven. Later werd Modderman 
minister van Justitie.
De bij wet vastgestelde cellulaire 
straf van zes maanden werd in 
1854 opgerekt tot één jaar, in 1871 
tot twee jaar en in 1880 zelfs tot vijf 
jaar. De zwakke tegengeluiden 
konden die ontwikkeling niet 
keren. Hoewel de bedoelingen 
voor dit cellulaire systeem goed 
waren, had de harde bestraffer 
ook een wapen in de hand gekre-
gen, want volledige opsluiting. In 
de cel heette niet voor niets 

eenzame opsluiting.
Toch had de minister twee 
redenen om zijn systeem te hand-
haven, enerzijds de eerderge-
noemde wantoestanden in de 
gevangenissen en anderzijds het 
geloof dat er minder recidive (her-
haling van misdrijven) zou zijn. 
De eerste reden werd al snel beves-
tigd door een inspectiereis die in 
1857 ondernomen werd door een 
hoge justitieambtenaar. Hij leerde 
uit gesprekken met directeuren 
van gevangenissen, geneeskundi-
gen en geestelijk verzorgers dat 
het bar en boos was in de inrich-
tingen waar alleen gemeenschap-
pelijke detentie bestond. Het 

geloof dat er minder recidive zou 
ontstaan, moest nog onderzocht 
worden.

Terug naar het heden
Dat folteringen en eenzame opslui-
ting is afgeschaft, is wel te begrij-
pen. Zo mocht minister 
Modderman wel denken dat cellu-
laire straffen humaan zijn, maar 
het bleek niet te werken, het 
oprekken van de straf zoals men 
deed is al een bevestiging. 
Eenzame opsluiting is niet meer 
en minder dan geestelijke marte-
ling, men werd er krankzinnig van 
en men komt er niet beter uit. 
Simpel, als het werkt dan heeft 

opschalen van de lengte der straf 
geen zin. Nu in deze tijd doen we 
hetzelfde, zwaarder en harder 
straffen. Door harder en langer te 
straffen zal de criminaliteit ook 
verharden en het recidive cijfer 
niet verminderen. Nergens kan ik 
lezen wat nu de oplossing zou 
kunnen zijn. Is het martelen of fol-
teren? Is het eenzame opsluiting? 
Zeg het maar? En natuurlijk kun je 
niet iedereen zijn of haar gang 
laten gaan, maar als iemand dan 
toch straf verdiend dan kun je op 
zijn minst aan de inhoud werken, 
zodat iemand er beter uitkomt 
dan hij in die gevangenis terecht 
kwam. 

Blokhuyspoort in Leeuwarden die ooit overging van tucht- en werkhuis naar het cellulaire systeem.

Tekening cel uit 1856 met haken voor hangmat.

Plattegrond van het Huis van Bewaring aan het Kleine-Gartmanplantsoen 14 te 
Amsterdam, de eerste cellulaire gevangenis van Nederland van architect  

I. Warnsinck en J.G. van Gendt .

Nergens kan ik lezen 
wat nu de oplossing 

zou kunnen zijn. 
Is het martelen 

of folteren? Is het 
eenzame opsluiting? 

Zeg het maar?
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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

Veel ideeën van de commissie. Nu nog het wetgevende handwerk

Bajes in als je niet betaalt of juist niet?
Jaap Brandligt

Den Haag/Leiden - Het is alweer een tijdje geleden dat een motie 
van D66 -Tweede Kamerlid, Maarten Groothuizen, werd aangenomen 
waarin gevraagd werd te onderzoeken of bij het niet betalen van een 
geldboete naast vervangende hechtenis een vervangende taakstraf 
zou kunnen worden ingevoerd. Een aangenomen motie verdient een 
onderzoek en dus werd er een onderzoeksteam van de Universiteit van 
Leiden met onder meer Miranda Boone opgezet. Die gingen aan de 
gang met twee vragen: wat levert de invoering van een vervangende 
taakstraf op voor de justitiabelen en de maatschappij en wat zijn de 
positieve en negatieve gevolgen?

De onderzoekers stellen min of 
meer verbaasd vast dat in 
Nederland het invoeren van een 
vervangende taakstraf nooit is 
overwogen. En toch zou dat een 
oplossing kunnen zijn als de dader 
niet kan of niet wil betalen, een 
gepaste sanctie op te leggen. In bij-
voorbeeld Duitsland en 
Noorwegen kennen ze de optie wel 
en daar bevalt het wel. De onder-
zoekers merken op dat in het 
jeugdstrafrecht de mogelijkheid 
wel bestaat. Daar geldt veel meer 
als prangend dat vrijheidsbene-
ming bij jeugdigen zo kort moge-
lijk moet zijn vanwege de schade-
lijke effecten. Merkwaardig is dan 
weer wel dat ook dan uit cijfers 
van het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB) blijkt dat in 
2019 – 2020 180 geldboetes aan 
jeugdigen werden omgezet in ver-
vangende hechtenis, terwijl alom 
de schadelijkheid erkend wordt.
Boone en haar medeonderzoekers 
valt het op dat lagere boetevonnis-
sen veel vaker niet geïnd worden 
dan hogere. Tot € 200 wordt in de 
helft van de gevallen geïnd en 
boetes boven de € 200,- in drie-
kwart van de gevallen.

Betalingsnood
De commissie vindt dat contra-
intuïtief. Je kunt echter veronder-
stellen dat veel van die boetes 
wegens drugsgebruik worden 
gegeven en daar zit weinig geld. 
Maar terug naar de zaak: lagere 
boetes leiden vaker tot 

vervangende hechtenis dan 
hogere. Als het CJIB bereid is een 
betalingsregeling te treffen is er 
veel minder vaak sprake van ver-

vangende hechtenis. Maar de erva-
ring heeft geleerd dat flexibiliteit 
niet de grootste gave van het CJIB 
is. Een aardig detail dat Boone c.s. 
signaleren is dat relatief veel 
boetes worden opgelegd vanwege 
zwartrijden en dat die weinig 
worden geïnd en dus vaker tot ver-
vangende hechtenis leiden. 
Dergelijke lage boetes leiden tot 
zeer korte hechtenissen. Dat zal 
niemand verbazen. Een of twee 
dagen, waar hebben we het over! 
Driekwart is korter dan zes dagen! 
Er zijn er ook die langer duren. 
Daar geven Boone c.s. geen cijfers 
van. Er zijn ook vervangende hech-
tenissen die in een aaneengeslo-
ten periode uitgezet worden. De 
onderzoekers konden niet vast-
stellen hoe vaak en voor welke 
periodes dat het geval is. Maar wie 

kent niet de dak- en thuisloze die 
graag de winter in de gevangenis 
door brengt? Dat beeld wordt 
bevestigd door de vaststelling dat 
deze groep bovengemiddeld met 
verslavings- en huisvestingspro-
blemen kampt. Dus ligt het voor 
de hand dat het reëel is te denken 
dat er werkelijk van betalingsnood 
sprake is.

Taakstraf kansrijker
We weten langzamerhand alle-
maal dat korte detenties grote 
gevolgen hebben: huisvestings-
problemen, ontslag van werk, 
verlies van een netwerk. Dat zal 
minder gelden voor de groep ver-
slaafden, omdat het voor hen toch 
al een rommeltje is. Interessant is 
wel dat Boone c.s. stellen dat als 
mensen heel kort gedetineerd zijn 
(minder dan veertien dagen) dat 
dat leidt tot meer recidive, tot 
maatschappelijke problemen dus. 
En ook de nazorg komt voor deze 
groep maar moeizaam van de 
grond. De onderzoekers vinden 
een taakstraf kansrijker omdat er 
dan intensiever begeleid wordt en 

er ruimte is voor begeleidende 
activiteiten. 
En dan de kosten. Veroordeelden 
tot een geldboete hebben in 2019 
en 2020 samen 47154 dagen ver-
vangende hechtenis uitgezeten. 
Dat is voor ongeveer € 14 miljoen, 
terwijl het bedrag aan opgelegde 
geldboetes nog geen drie miljoen 
was. Alweer de onderzoekers: als 
de onbetaalde boetes via een ver-
vangende taakstraf waren 
voldaan, had dat ongeveer twee 
miljoen gekost.
Boone c.s. komen tot een aantal 
voor de hand liggende conclusies: 
korte detenties bevorderen reci-
dive en leiden niet tot resocialisa-
tie. Bovendien is hechtenis niet 
logisch gezien het delict. En de 
vraag of een vervangende taak-
straf voor een deel van de doel-
groep niet effectiever is en meer 
afschrikwekkend dan een hechte-
nis bij het uitzitten van een boete, 
lijkt een bevestigend antwoord te 
verdienen. En dan de kosten. Ook 
niet uit te wissen. Daarbij weegt 
Boone dan niet mee dat er minder 
gedetineerden zijn, minder 
PIW’ers nodig zijn en wellicht zelfs 

cellen dicht kunnen. 
Boone realiseert zich dat rechters 
bij de zitting vaak weinig tot niets 
weten van de financiële situatie 
van de verdachte omdat er bijvoor-
beeld geen reclasseringsrapport is 
en dus zonder belangrijke kennis 
vonnissen doen. Als een vervan-
gende taakstraf niet geëigend is, is 
er ook nog elektronische detentie 
als optie. Ze opperen ook nog – 
zoals in Denemarken lijkt te 
gebeuren – pas een vervangende 
sanctie toe te passen als iemand 
opnieuw wordt vervolgd. Ze 
besluiten met de frase dat in zo’n 
geval niet het signaal wordt 
gegeven dat boetes goedkoop 
kunnen worden uitgezeten.
Veel ideeën van de commissie. Nu 
nog het wetgevende handwerk. 
Dat laat wat op zich wachten en 
ligt vast gevoelig binnen de 
huidige samenstelling van de 
Tweede Kamer. Het past wel bij de 
discussie over korte gevangenis-
straffen waar ook Bonjo zijn bij-
drage aan levert. Het is tijd om het 
detentieregime ook in dit soort 
gevallen te herzien.

Een of twee dagen, 
waar hebben 
we het over!

Rechters bij de 
zitting weten vaak 

weinig tot niets 
van de financiële 

situatie van de 
verdachte omdat 

er bijvoorbeeld 
geen reclasserings

rapport is

Wie niet betaalt moet de bak in?
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Prijs voor Jan Hoekstra
Van de redactie

Krimpen aan den IJssel - Jan Hoekstra stuurde onze zijn tekening waarmee hij een prijs 
(€ 50,-) won in het project ‘Hoop in je Cel’. De jury die meer dan tachtig inzendingen 
beoordeelde, lette op de manier waarop het thema ‘Hoop in je Cel’ is uitgewerkt op 
techniek en creativiteit en op de toelichting die mensen daarbij hebben gegeven. 

Conclusie van jury van de stichting Epafras: ‘Een inzending met 
geboeide handen die in een opvolgende beweging loskomen. Goede 
compositie, associatie met Escher, goed het thema van hoop en detentie 
uitgewerkt, krachtig beeld van gevangen zijn naar vrijheid van handen 
die goed kunnen doen.’ Namens de redactie: Proficiat Jan Hoekstra. 

Het boekje Hoop in je Cel is op de website www.
epafras.nl te bekijken.
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Naast contant geld ook erectiepillen aangetroffen
Van de redactie

Rotterdam - De politie heeft dins-
dagnacht in een onderzoek naar 
illegaal gokken een doorzoeking 
gedaan in enkele woningen in een 
woontoren aan het Marconiplein 
in Rotterdam. Daarbij zijn naast 
illegale gokpraktijken, grote hoe-
veelheden contant geld, een geld-
telmachine en honderden erectie-
pillen aangetroffen. Naar 

aanleiding van een anonieme 
melding kwam de politie op het 
spoor van een woontoren aan het 
Marconiplein. In één van de 
woningen werden ongeveer 20 
personen aangetroffen die zich 
bezighielden met illegale gok-
praktijken. Zij zijn niet aangehou-
den, maar de politie heeft hun 
gegevens genoteerd en zegt dat 

hun rol nader wordt onderzocht 
zodat zij later passend kunnen 
worden berecht.
Behalve een flink bedrag aan 
contant geld zijn in één van de 
woningen ook honderden erectie-
pillen (Kamagra) gevonden. Om 
hoeveel cash geld het gaat is niet 
bekendgemaakt.
(Bron Crimesite)

Even een blik in het Marengo-proces

Mohamed waarschuwde een reeks 
mensen voor liquidatie

Van de redactie

Amsterdam - Marengo-verdachte Mohamed el Aissaoui (32) zegt in 
een interview met dagblad Het Parool dat hij een reeks mensen direct 
of indirect heeft gewaarschuwd of heeft laten waarschuwen voor 
moordaanslagen. Sommigen van hen zijn toch vermoord, volgens 
justitie door de groep van Ridouan Taghi. El Aissaoui ontkent betrokken 
te zijn geweest bij de liquidatie en de voorbereidingen voor liquidaties 
waarvoor hij nu terechtstaat in Marengo. Eerder werd al bekend dat 
hij zou hebben gewaarschuwd voor de moord op de advocaat van 
kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum. El Aissaoui zegt een ander 
leven te willen gaan leiden. De rechtbank behandelt volgende week 
een verzoek om hem op vrije voeten te stellen. 

El Aissaoui noemt de naam van 
Ridouan Taghi niet, hij spreekt 
alleen over de groep van een 
‘goede bekende’. Het bewijs tegen 
El Aissaoui zit vooral in door de 
politie onderschepte en gekraakte 
pgp-berichten. Die moeten we niet 
serieus nemen, zegt hij, omdat hij 
alleen aan de gesprekken die over 
liquidaties (lijken te) gaan, 
deelnam om ‘mee te praten’. Hij 
benadrukt dat hij juist met gevaar 
voor eigen leven voortdurend pro-
beerde liquidaties te voorkomen. 
Hij deed dat ‘puur vanwege zijn 
geweten en zijn geloof’. Zelf was hij 
in 2015 doelwit en slachtoffer van 
een liquidatiepoging. Hij zegt 
daarvoor geen wraak te hebben 
willen nemen omdat naar zijn 
mening geweld ‘nooit iets oplost’. 

Hij zegt een drugshandelaar te 
zijn geweest maar geen 
moordenaar.

Mustapha F.
El Aissaoui stelt dat hij kort voor 
de schietpartij in Marrakesh, 
waarbij per ongeluk de zoon van 
een rechter werd doodgeschoten, 
het waarschijnlijke werkelijke 
doelwit Mustapha F. heeft ontmoet 
in het Sofitel hotel in Marrakesh, 
‘om hem te waarschuwen én te 
bemiddelen’. Het probleem was 
dat was ontdekt dat Mustapha 
F.een observatiebus had laten 
inrichten om familieleden van de 
groep van Taghi te observeren, 
aldus El Aissaoui. ‘Ik ben naar 
Marrakesh gegaan, waar ik met 
een gemeenschappelijke vriend F. 

heb ontmoet en hem heb geadvi-
seerd het conflict op te lossen 
voordat het te laat was.’ Tijdens die 
ontmoeting zegt El Aissaoui per 
telefoon contact te hebben gehad 
met de man wiens naam hij niet 
wil noemen (mogelijk Taghi dus). 
Naar zijn zeggen reageerde F. 
echter hooghartig. F. noemde 
Taghi de ‘Wibra’ terwijl hij zelf de 
‘IKEA’ zou zijn,’ aldus El Aissaoui. F. 
zit nu vast in Marokko op verden-
king van witwassen. Hij heeft daar 
in een verhoor bevestigd te 
hebben gesproken met El Aissaoui, 
maar zegt het gesprek te hebben 
opgevat als een bedreiging en een 
afperspoging, een laatste 
waarschuwing.

Scekic
El Aissaoui ontkent dat hij in 
Marrakesh was om te helpen de 
aanslag uit te voeren. Anders dan 
een reeks Nederlanders werd hij 
niet aangehouden en veroordeeld 
voor de aanslag. De Nederlanders 
hebben zware straffen gekregen, 
onder andere de doodstraf 
(hoewel die al jaren niet wordt uit-
gevoerd in Marokko). El Aisaoui 
zegt zich snel uit de voeten te 
hebben gemaakt na de aanslag. Hij 

wordt verdacht door justitie van 
het meehelpen aan de aanslag op 
Ranko Scekic, hoewel de recht-
bank in die zaak  het voorarrest 
van El Aissaoui heeft opgeheven 
wegens gebrek aan bewijs. El 
Aissaoui zegt dat hij Scekic juist 
via via heeft gewaarschuwd voor 

een aanslag. Ook zegt hij de 
‘Chino’s’ te hebben gewaarschuwd, 
Mohammed el M. en diens broer, 
en ook de in Suriname dood-

geschoten Dennis Groenfelt, een 
vaste kompaan van Mustapha F.   
El Aissaoui: ‘Al deze onschuldige 
slachtoffers zijn te wijten aan de 
hoogmoed van Moes   F., die zijn 
fouten niet wilde toegeven en geen 
oplossingen wilde zoeken.’

Stichting Ex-Marengo
Hij zegt een aanbod om kroonge-
tuige te worden te hebben afgewe-
zen. In detentie is hij inmiddels al 
jaren bezig met zijn Stichting 
Ex-Marengo, die jongeren uit het 
criminele milieu moet gaan 
houden. Ook heeft hij plannen 
om een boek te schrijven om uit te 
leggen hoezeer de misdaad een 
doodlopende weg is. De rechtbank 
in de zaak Marengo heeft al wel 
geoordeeld ‘dat de verdachte 
gemotiveerd overkomt in zijn 
wens zijn leven een andere, niet 
criminele, richting te geven’. Hij 
zit nu nog vast voor het mede voor-
bereiden van de liquidaties van de 
broers El M. en de (onlangs alsnog 
geliquideerde) Ebrahim Buzhu, en 
het lidmaatschap van een crimi-
nele organisatie. 

(Bron: Crimesite)

Marengo advocaten

Het bewijs tegen El 
Aissaoui zit vooral 
in door de politie 

onderschepte 
en gekraakte 

pgpberichten

F. noemde Taghi de 
‘Wibra’, terwijl hij 

zelf de ‘IKEA’ zou zijn,’ 
aldus El Aissaoui

In detentie is hij 
inmiddels al jaren 

bezig met zijn 
Stichting ExMarengo, 

die jongeren uit het 
criminele milieu 

moet gaan houden
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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:

Belangenafweging niet naar behoren uitgevoerd

Klacht klager had moeten  
worden gehonoreerd
Van de redactie

Den Haag - Je kunt je goed gedragen en toch niet promoveren. Het 
beklag richt zich tegen de afwijzing van klagers verzoek om hem 
te promoveren naar het plusprogramma. In dit besluit wordt als 
ongewenst gedrag benoemt dat klager zich niet houdt aan de (huis)
regels. De beklagrechter stelt vast dat de directeur het ongewenste 
gedrag van klager heeft afgezet tegen het gewenst gedrag dat hij 
heeft vertoond. De beklagrechter is echter van oordeel dat deze 
belangenafweging niet naar behoren is uitgevoerd. Het is niet in 
te zien waarom het belang om klager niet te promoveren naar het 
plusprogramma ondergeschikt wordt gesteld aan het belang van de 
inrichting om klager in het basisprogramma te houden.

Daarbij neemt de beklagrechter in 
acht dat het ongewenste gedrag 
van klager slechts één incident 
betrof en dat klager voor dit inci-
dent ‘licht’ is gestraft, namelijk 
met een voorwaardelijke straf van 
twee dagen eigen cel met een 
proeftijd van drie maanden. 
Voorts neemt de beklagrechter in 
acht dat klager voor het overige 
gewenst gedrag heeft vertoond. De 
beklagrechter is van oordeel dat 

de motivering het besluit om 
klager af te wijzen voor het plus-
programma, niet kan dragen. 

Details
Namens klager geeft de raadsman 
aan dat met de beslissing van 18 
augustus 2021 het verzoek van 
klager tot plaatsing in het pluspro-
gramma is afgewezen. In de 

beslissing wordt benoemd dat 
sprake is van ongewenst gedrag 
aangezien aan klager een waar-
schuwing is gegeven vanwege ont-
trekking aan toezicht. Aan hem is 
geen rapport aangezegd; evenmin 
is een disciplinaire straf opgelegd. 
Dit vergrijp is klager aanvankelijk 
ook niet zwaar aangerekend. 
Ander ongewenst of ontoelaatbaar 
gedrag wordt in de bestreden 
beslissing niet benoemd. Voor het 
overige wordt in de beslissing uit-
sluitend positief gedrag van 
belanghebbende beschreven. 
Klager stelt dat hij in aanmerking 
komt voor plaatsing in het plus-
programma aangezien sprake is 
van gewenst gedrag en dat het 
enkele onttrekken aan het toezicht 
onvoldoende zwaarwegend is om 
het verzoek van belanghebbende 
tot plaatsing in het pluspro-
gramma af te wijzen.
De directie geeft aan dat klager is 
gedegradeerd wegens verschil-
lende incidenten, op basis 
waarvan is geconcludeerd dat 
klager ongewenst gedrag liet zien. 
In het Multi Disciplinair Overleg 
(MDO) van 4 augustus 2021 is gead-
viseerd om klager niet te promove-
ren omdat hij nog niet op alle 
vlakken gewenst gedrag liet zien. 
Hierbij werd aangevoerd dat 
klager op 20 juli 2021 zich heeft 
onttrokken aan het toezicht. Het is 
onjuist dat klager nimmer een dis-
ciplinaire straf heeft ontvangen. 

Op 20 juli 2021 heeft klager een 
voorwaardelijke disciplinaire straf 
ontvangen, inhoudende het opleg-
gen van twee dagen verblijf op 
eigen cel met een proeftijd van 
drie maanden. Dit gedrag valt te 
classificeren als ongewenst 
gedrag. Dit gedrag is afgewogen 
tegen het gewenste gedrag dat 
klager liet zien, te weten het mee-
werken aan het dagprogramma en 

aan de arbeid.

Ziek
De beklagrechter stelt vast dat in 
het besluit van 11 augustus 2021 
waarbij het verzoek van klager om 
te promoveren naar het pluspro-
gramma wordt afgewezen, als 
ongewenst gedrag van klager 
wordt benoemd dat klager zich 
niet houdt aan de (huis)regels. 
Daarbij wordt verwezen naar het 
schriftelijk verslag van 20 juli 2021. 
In de beslissing wordt gesteld dat, 
doordat klager zich onttrekt aan 
het toezicht van het personeel en 
hij het personeel niet laat uitspre-
ken, hij ongewenst gedrag heeft 
vertoond. De beklagrechter stelt 
vast dat uit het schriftelijk verslag 
van 20 juli 2021 volgt dat klager op 
20 juli 2021 omstreeks 9:05 uur 

klaar stond om naar de sport te 
gaan, terwijl hij zich op 19 juli 2021 
om 7:30 uur ziek had gemeld en 
dan 48 uur ziek geregistreerd staat 
tot 21 juli 2021 om 7:30 uur. Hierop 
heeft het personeelslid aan klager 
medegedeeld dat hij ging nakijken 
tot wanneer klager als ziek stond 
geregistreerd. Klager is toen toch 
naar de sport gegaan. Het perso-
neelslid heeft hem toen terug 
laten sturen en sprak klager aan 
over dat hij zich heeft onttrokken 
van het toezicht zonder 
toestemming. 
De beklagrechter stelt vast dat dit 
enkele incident het ongewenste 
gedrag is van klager dat is meege-
nomen in de belangenafweging. 
Ook stelt de beklagrechter vast dat 
de directeur het ongewenste 
gedrag van klager heeft afgezet 
tegen het gewenste gedrag dat hij 
heeft vertoond. De beklagrechter 
is echter van oordeel dat deze 
belangenafweging niet naar 
behoren is uitgevoerd. Het is niet 
in te zien waarom het belang om 
klager niet te promoveren naar het 
plusprogramma, gelet op het 
gewenste en ongewenste gedrag 
van klager, ondergeschikt wordt 
gesteld aan het belang van de 
inrichting om klager in het basis-
programma te houden. Daarbij 
neemt de beklagrechter in acht 
dat het ongewenste gedrag van 
klager, blijkens de schriftelijke 
mededeling van de disciplinaire 
straf en de verklaring van de direc-
tie ter zitting, slechts één incident 
betrof en dat klager voor dit inci-
dent ‘licht’ is gestraft, namelijk 
met een voorwaardelijke straf van 

twee dagen eigen cel met een 
proeftijd van drie maanden. 
Voorts neemt de beklagrechter in 
acht dat klager voor het overige 
gewenst gedrag heeft vertoond, 
door mee te werken aan het dag-
programma en aan de arbeid. De 
beklagrechter is van oordeel dat 
de motivering het besluit om 
klager af te wijzen voor het plus-
programma, niet kan dragen. 
Naar het oordeel van de beklag-
rechter had het verzoek van klager 
om te worden gepromoveerd naar 
het plusprogramma, gelet op het 
gewenste en ongewenste gedrag 
van klager, moeten worden 
gehonoreerd.

(Bron: Kenniscentrum commissie 
van toezicht)

Aan hem is geen 
rapport aangezegd; 

evenmin is een 
disciplinaire 

straf opgelegd

De directie geeft 
aan dat klager is 

gedegradeerd 
wegens verschillende 

incidenten
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Adverteren in de Bonjo 
brengt u in de bajes

Hoop dat ‘mensen hun beeld bij stellen

Hoogleraar maakte podcast ‘Hotel achter tralies’
Jaap Brandligt

Leiden - Criminologe Marieke Liem heeft een podcast op NPO Radio 1 
gepubliceerd: Hotel met tralies. Marieke Liem is hoogleraar geweld 
en interventies aan de Universiteit Leiden. Ze is gespecialiseerd in 
geweldsdelicten en moordzaken. Naar de podcast heb ik geluisterd. Een 
intrigerende titel, wellicht omdat hij raakt aan het beeld dat bij het brede 
volk bestaat over gevangenissen. ‘Het zijn net hotels’. Hoe vaak spreken 
mensen die geen idee hebben van gevangenissen, dat niet uit. En hoe 
vaak hoor je niet dat we in Nederland (te) laag straffen? Reden genoeg 
om eens met haar aan tafel te gaan zitten en naar haar opvattingen en 
ervaringen te luisteren.

Liems thema is dus 
geweld. Daarover 
meldde ze in een 
artikel in Het Parool 
dat ‘volgens de gere-
gistreerde misdaad-
cijfers in 2012 2,6 

procent van de bevolking slachtof-
fer was van een geweldsdelict’. Dat 
was in 2019 2 procent. Desondanks 
zijn we ons onveiliger gaan voelen. 

In de jaren dat we statistisch 
gezien veiliger zijn, zijn we ons 
onveiliger gaan voelen. Incidenten 
worden vaak breder uitgemeten. 
Dat heeft met sociale media te 
maken, maar ook met de behoefte 
van allerlei praatprogramma’s om 
zonder al te veel onderbouwing 
zogeheten feiten de wereld in te 
sturen. Het lijkt wel op de percep-
tie van de hotels die gevangenis-

sen zouden horen te zijn. 
Maar terug naar de wereld van de 
podcast. Liem vond het boeiend 
om bij het maken van de podcast 
de verhalen van mensen op te 
tekenen. ‘Met mensen praten 
levert mooie verhalen op’. 
Het gesprek desemt soms heen en 
weer. Liem zal binnenkort haar 
oratie uitspreken. Dat was zo 
tijdens het gesprek. Inmiddels 
heeft ze in Leiden haar oratie 
‘Violent Encounters’ uitgesproken, 
in gewoon Nederlands getiteld 
‘Gewelddadige Taferelen’. Ze heeft 
veel onderzoek gedaan naar 
moord en doodslag. Wat beweegt 
mensen om iemand te doden? 
Dodingen zijn zo gevarieerd als 
een mensenleven. Mensen doden 
uit onmacht, trots, eer, ruzie, geld, 
vrouwen - eigenlijk zijn moorden 
als allerlei conflicten, met het ver-
schil dat moorden fataal eindigen. 
Ze stelt wel vast dat er nieuwe 
vormen van geweld zijn. En dat die 
nieuwe vormen toenemen. En dan 
geweld in hele brede zin. In dat 
opzicht zou het de moeite waard 
kunnen zijn grensoverschrijdend 
gedrag in dit perspectief te zien. 
Dat gaat dikwijls – naast het onge-
vraagd aan iemand zitten – over 
verbaal en anderszins intimide-
rend gedrag. Liem stel in dit 
verband vast dat we ‘steeds 
minder accepteren’. Het begrip 
‘beleving’ speelt daarbij een rol. 
Het is net als met de vraag of er 
meer geweld is of minder, als we 
geweld beleven, is dat er. Gevraagd 
hoe dat komt, wijst Liem op de toe-
genomen individualisering, maar 
ook op het internationaliseren van 
de samenleving. Het komt zo maar 

aanwaaien en krijgt dan voeten 
aan de grond. 

Schrijnende verhalen
Liem heeft – ze zei het eerder – bij 
het doen van eerder onderzoek 
veel verhalen gehoord. Ze is zeer 
geïnteresseerd hoe het met 
belangrijke levensfasen zit, welke 
elementen spelen in de diverse 
levensfasen. En hoe manifesteren 
ze zich in de bajes? Ze noteerde 
‘schrijnende verhalen waarop in 
de maatschappij over gedetineer-
den geschreven wordt’. Dat brengt 
het gesprek op het wegwerken van 
de gevangenissen in de buitenwij-
ken van de steden. Waar nog niet 
eens zo heel lang geleden – bijvoor-
beeld – de koepelgevangenissen 
herkenbaar in de stad stonden, 
zijn ze nu uit beeld gebracht. 
Een aparte groep die de belang-
stelling van Liem heeft, zijn de 
langgestraften. Ze vormen een 
aparte groep ‘vanwege de invloed 
van langdurige detentie op de psy-
chische gezondheid. Ze lopen het 
risico afgestompt te raken en ver-
regaand onverschillig te worden’. 
Langgestraften, maar eigenlijk 

alle gestraften hebben een hoge 
kans om gehospitaliseerd te 
worden. In dat hotel achter tralies 
wordt je geleefd, is elke zelfbe-
schikking weg.
Sarah van Taalstrategie – een club 
die zich bezighoudt met framing 
van begrippen vindt dat Liem 
door de keuze van haar titel juist 
geframed heeft dat gevangenissen 
hotels achter tralies zijn. Dat er in 
de podcast wordt afgetrapt met de 
vraag: ‘Wat klopt er van het beeld 
dat Nederlandse gevangenissen 
een soort hotel zijn?’ zou het 
frame bevestigen. Taal is belang-
rijk, maar zo geframed worden, 
komt Liem toch wat vreemd over. 
Liem vraagt zich in essentie af wat 
de mythen rond detentie zijn. Ze 
hoopt dat ‘mensen hun beeld bij 
stellen’. En ze heeft de indruk dat 
het gewerkt heeft. Maar dat is 

natuurlijk op basis van een 
podcast moeilijk vast te stellen. Er 
zal vast geen gerichte evaluatie 
geweest zijn. ‘Ik heb de overwegin-
gen die een rol spelen, laten 
horen’, zegt ze. Ook dat vergelding 
legitiem is, is aan de orde geweest. 
En dan ook nog dat er nabestaan-
den en slachtoffers zijn, die ook 
een rol hebben in de perceptie van 
de bajesen. 
Ik heb met veel genoegen naar de 
podcast geluisterd. Het is te hopen 
dat lieden die er van overtuigd zijn 
dat er te licht wordt gestraft en dat 
gevangenissen hotels achter 
tralies zijn, het gaan afluisteren. 
Maar net zoals met andere voor-
oordelen en percepties zullen ook 
deze beelden moeilijk uit te roeien 
zijn. Eigenlijk zouden ze een tijdje 
vast moeten zitten. Dat zou 
helpend zijn.

Afdeling PI De Schie gestraft 
voor praten met deBonjo
Van de redactie 

Amsterdam - Bij deBonjo weten we dat 
gedetineerden die misstanden binnen 
de gevangenismuren met ons delen 
soms op vervelende wijze hier door 
medewerkers of de directie mee worden 
geconfronteerd. In december vorig jaar 
berichtte de regionale omroep NH 
Nieuws dat er zelfs vier gedetineerden 
in PI Zaanstad waren gestraft nadat zij 
contact hadden met een journalist van 
NH Nieuws. 
Zij hadden aan de journalist 
informatie doorgegeven over een 
gedetineerde die op zijn cel was 
gestikt tijdens een epileptische 
aanval. De gevangenen die 
contact hadden met de media 
hadden aangegeven dat de inmid-
dels gestorven gedetineerde 
onvoldoende verzorging en aan-
dacht kreeg waardoor zijn dood 
wellicht voorkomen had kunnen 
worden. Een ernstige kwestie 
waar zelfs Kamervragen over 
werden gesteld. Gedetineerden 

de mond snoeren door hen te 
straffen indien zij met de pers 
praten, is ontoelaatbaar 
machtsmisbruik.
In de editie van april lieten wij 
een gedetineerde in PI De Schie 
aan het woord die ons had verteld 
dat je tegenwoordig je eigen 
pannen moet invoeren om te 
kunnen koken. Elders in het land 
verzorgt de PI het kookgerei, 
maar bij PI De Schie niet. Nadat 
wij dit artikel hadden gepubli-
ceerd, kreeg ondergetekende 
bericht van de betreffende gedeti-
neerde. Zijn afdeling moest voor 
straf een halve dag achter de 
deur. Het is ons algemeen bekend 
dat er veel onvrede is onder gede-
tineerden. Wie wil er nou voor de 
lol gevangenzitten. Maar bij 
onvrede kun je als personeel óók 
het gesprek aangaan met gedeti-
neerden in plaats van 
machtsmisbruik.

Criminologe Marieke Liem raakt met haar 
podcast aan het beeld dat bij het volk 

bestaat over gevangenissen: 
 ‘Het zijn net hotels.’

Mensen doden uit 
onmacht, trots, eer, 

ruzie, geld, vrouwen 
- eigenlijk zijn 

moorden als allerlei 
conflicten, met het 

verschil dat moorden 
fataal eindigen
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Stichting Vrouw en 
Welzijn staat klaar

Van de redactie

Geleen - Stichting Vrouw en Welzijn houdt 
zich al meer dan 20 jaar bezig met proble-
men binnen onze maatschappij. Of het nu 
gaat om vragen over relaties, identiteit, 
opvoeding, verslavingszorg, gezondheid, 
werk, onderwijs, etnische vraagstukken, 
verslaving of het behartigen van belangen 
voor gedetineerden en ex-gedetineerden; 
de stichting houdt zich bezig met zaken 
die van maatschappelijk belang zijn zoals 
eerste- en tweede lijngezondheidszorg, 
vrijwilligerswerk, scholing, re-integratie 
trajecten, Mediation & Life coaching.

Door middel van trainingen, cur-
sussen en themadagen wordt 
kennis overgebracht over maat-
schappelijke zaken die etnische 
groeperingen raken. En vervult 
ook een adviserende rol voor pro-
fessionals om de opgedane kennis 
toe te passen in de praktijk. 
Stichting Vrouw en Welzijn heeft 
een interessant trainingsaanbod 
voor beleidsmedewerkers, profes-
sionals en vrijwilligers die werk-
zaam zijn op het terrein van zorg & 
welzijn. De trainingen gaan het 
gehele jaar door. 
Naast kennisoverdracht zijn er ook 
activiteiten en projecten voor 
groepen van uiteenlopende leeftij-
den en achtergronden. De uitvoe-
ring van projecten en activiteiten 
is met behulp van vrijwilligers. De 
projecten en activiteiten hebben 
betrekking op ontmoetingen, 
recreatie, sport, kunst, cultuur en/
of burgerschap.

Kleurrijk Nederland
Doelstelling: Het bevorderen van 

de emancipatie en participatie van 
kwetsbare groepen in de 
Nederlandse Samenleving; 
vrouwen en kinderen volwaardig 
onderdeel te laten zijn van de 
maatschappij in al haar vormen. 
En het vergroten van de zelfred-
zaamheid en arbeidsmarktpositie 
van kwetsbare groepen.           De 
samenstelling van de bevolking in 
Nederland is kleurrijker gewor-
den, waardoor er sprake is van 
grotere diversiteit en pluriformi-
teit. Nederland is een cultureel 
divers land en deze diversiteit 
neemt alleen maar toe. De multi-
culturele samenleving verwijst 
naar verschillen in waarden, 
normen, attitudes, cultuur, leef-
tijd, etnische afkomst, geslacht, 
overtuigingen, fysieke kenmer-
ken, seksuele voorkeur, sociaaleco-
nomische positie, kennis en vaar-
digheden tussen individuen en 
groepen. Deze verschillen zijn aan-
wezig binnen onze samenleving, 
in een stad, in een buurt, op een 
school en in organisaties. De 
missie is een bijdrage te leveren 
aan overdracht van kennis met 
betrekking tot etnische vraagstuk-
ken. Inzet van kennis, contacten 
en instrumenten met als doel dat 
hulpverleners kennis effectief 
kunnen inzetten bij het uitvoeren 
van hun werk.

Andere projecten van Vrouw en 
Welzijn te vinden op: www.lango.
app en op Facebook ProjectLANGO / 
Project Mums/ en www.facebook.
com/unrootproject

Hoe onafhankelijk ben je als je van subsidie afhankelijk bent?

Critical note
Beste deBonjo,

Leeuwarden - Sinds tien-en-een-halve maand 
zit ik in voorarrest in Leeuwarden. Ik heb pas 
deze week (dus na al die tijd detentie) deBonjo 
echt gelezen. Ik heb hem voor medegedeti-
neerden telkens uit de bibliotheek meegeno-
men, maar nu pas echt zelf gelezen. Ik lees nu 
de ‘onafhankelijke krant voor strafrecht en 
detentie’. Het eerste wat me opviel was een 
verklaring. Die heb ik ondertekend. 
 
Mijn principe zei het niet te doen vanwege het 
woord ‘onafhankelijk’, maar toch heb ik het 
gedaan. Maar ik wil er wel wat aan toe voegen. 
Hoe onafhankelijk ben je als je van subsidie 
afhankelijk bent? Het lezen van de deBonjo deed 
mij goed. Jullie zouden wat kritischer mogen zijn 
richting het OM, maar wie ben ik om hier wat van 
te vinden na het lezen van een uitgave. In de april-
uitgave las ik dat er zo’n 10.000 gedetineerden 
zijn in ons landje. Het moge duidelijk zijn dat ik 
vind dat onafhankelijkheid relatief is als men 
afhankelijk is van subsidie. Echter vele gedeti-
neerden sturen vrijwillig allerlei dingen in. Als 
onder deze gedetineerden één procent talentvol-
len zit dan hebben we het over tenminste 100 suc-
cessen. Tien procent ervan zal weinig steun 
hebben en zeker jullie ondersteuning willen en 
kunnen gebruiken om hun succes met jullie te 
delen. Daarmee kun je wel twaalf keer per jaar 

uitkomen. En men zou bijvoorbeeld bij de intake 
in de PI een kennisgeving van het bestaan van 
deBonjo kunnen krijgen met een optie om een 
dagvergoeding een keer per maand te willen dan 
wel kunnen doneren aan de deBonjo. Als tien 
procent van de gedetineerden dat wil doen, is het 
weer een kleine € 4000 in de maand aan opbreng-
sten. Je zou ook een aparte rubriek Gedeco’s 
kunnen maken die via dit postadres met elkaar 
kunnen communiceren. 
Het zijn maar een paar ideeën en een noot van 
positieve kritiek. Ik ben super blij met jullie 
krantje en hoop dat het nog lang mag bestaan. 
Ik heb me hier in Leeuwarden aangemeld Gedeco 
te worden. Dus mochten jullie willen brainstor-
men over jullie voortbestaan dan denk ik graag 
mee.
Marco Leendert Antonio Van Keken

(Note van de redactie: We vangen ons geld via de 
advertenties van onder anderen (strafrecht)advoca-
ten. Maar we hebben de Vereniging Bonjo nodig als 
vehikel om met onze krant in de bajesen te mogen 
verschijnen. Justitie verspreid deBonjo via de biblio-
theken en de re-integratiecentra onder de gedeti-
neerden. Een particulier die een krant maakt krijgt 
dat niet zomaar voor elkaar. We hebben verder nog 
nooit in ons bestaan een ‘aanwijzing’ gehad van het 
ministerie. Stel je voor...)

Coke en hasj in voetenbankjes 
Van de redactie 

Zwolle/Oldenzaal - Verschillende ver-
dachten van een internationale drugs-
organisatie hebben volgens justitie 
vanuit het oosten van Nederland grote 
partijen cocaïne en hasj gesmokkeld in 
hockers (voetenbankjes) van meubelzaak 
Leenbakker. De politie rolde de groep van 
in totaal 21 verdachten uit binnen- en bui-
tenland op met behulp van internationale 
transportbedrijven in Zwolle en Oldenzaal. 
Dat schrijft RTV Oost. 

Het onderzoek begon nadat de 
politie in Overijssel eind 
2021 ruim 300 kilo hasj en 20 kilo 
cocaïne vond in een vrachtwagen 
bij een transportbedrijf in Oost-
Nederland. De lading was 
bestemd voor transport naar 
Stockholm. Daarna werden 
gaandeweg het internationale 
onderzoek veel meer partijen 
drugs in beslag genomen, en ook 
vuurwapens. Volgens RTV Oost 
zijn de transportbedrijven in 
Zwolle en Oldenzaal niet betrok-
ken bij de export van drugs, maar 
leverden ze wel zeer bruikbare 
tips in het omvangrijke onderzoek 
‘Pimpelmees’ aan de opsporings-
diensten. In Zwolle en Oldenzaal 
ging het om de smokkel van hon-
derden kilo’s drugs.

Hockers en kussens
Meerdere Nederlandse verdachten 
bestelden hockers en kussens bij 
Leenbakker. De hockers werden 
vervolgens met cocaïne en hasj 
gevuld en afgedekt met kussens. 
Eén verdachte bestelde zelfs 34 
hockers bij de meubelzaak. De 
voetenbankjes met drugs gingen 
daarna volgens justitie vanuit 
onder meer Zwolle en Oldenzaal 
op transport naar vooral 
Denemarken, Zweden en Ierland, 
maar ook Aruba. In die landen 
waren tussen november 2021 en 
april 2022 doorzoekingen. In 
Nederland vonden met name 
arrestaties plaats in het Gooi, 

maar ook op andere plaatsen. De 
invallen in Nederland waren in 
bedrijfspanden en woningen in 
Blaricum, Ede, Bussum, 
Leiderdorp, Oss, Den Haag, Weesp, 
Leiden, Huizen, Almere en 
Naarden.

Anderhalve ton coke
De verdachten zijn twee vrouwen 
en negentien mannen tussen de 
23 en 59 jaar. Vijftien verdachten 
die vastzitten zouden volgens het 
OM een sturende rol hebben 
gehad. Volgens de recherche 
wordt de criminele organisatie 
verdacht van grootschalige 
smokkel van cocaïne en hasj in 
containers met fruit en teakhout. 
Er is bij verschillende vangsten in 
het onderzoek 1,2 ton cocaïne in 
beslag genomen, op verschillende 
plaatsen.
Naast de 1.200 kilo die in beslag 
zijn genomen rekent de politie 
ook eerdere onderscheppingen in 
Europese havens toe aan de ver-
dachten. Hierbij werd ongeveer 
2.800 kilo harddrugs aangetrof-
fen en in beslag genomen.
Eind juni is er in de zaak een regie-
zitting in de rechtbank in Zwolle. 
Daarvoor worden alle verdachten 
opgeroepen.

In Zwolle en 
Oldenzaal ging het 

om de smokkel 
van honderden 

kilo’s drugs.

INGEZONDEN BRIEF

Beste mensen,

Sinds 1 jaar werk ik in het Veiligheidshuis in Helmond en daar komt 
de Bonjo op de mat. Met veel plezier lees ik dat, het is zeer de moeite 
waard.
Nu ben ik ook als lid van een diaconie commissie in een kerk actief 
en ik stelde voor om in juni voor Bonjo te collecteren. Ik mag dan 
iedere zondag iets over Bonjo vertellen en hoop dat mensen royaal 
zullen geven. 
Graag zou ik daarom een banknummer van jullie krijgen, zodat de 
penningmeester het geld over kan maken.
Voor vragen kunnen jullie mij bellen op 06- ......

Met vriendelijke groet,
TruusL
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Uw strafrechtadvocaat 

in Groningen, Friesland en Drenthe!

Verbod uitreiken berichten via eMates overstijgt 
voorlopig oordeel schorsingsvoorzitter

Jammer, 
die uitspraak

Jaap Brandligt

Amsterdam - De door gedetineerden en 
hun achterblijvers hooggewaardeerde 
eMates berichtenservice is door de minis-
ter gestopt vanwege een probleem bij 
de EBI en dus via Taghi. Gedetineerden 
voelen zich zeer benadeeld door deze 
algemene maatregel van de minister. De 
vraag is of de maatregel proportioneel 
is. Een gedetineerde vond dat in ieder 
geval niet en hij ging dus in beroep. Bij 
de Raad voor Strafrechttoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ). En die wees het 
schorsingsberoep niet af, maar deed ook 
geen echte uitspraak, 

Hoe zat het ook weer? De minister 
voor Rechtsbescherming heeft de 
berichtenservice van eMates per 
28 maart 2022 opgeschort in 
verband met een onderzoek. 
eMates is een digitale berichten-
service waarbij tegen betaling 
e-maildiensten worden aangebo-
den aan personen die met gedeti-
neerden willen communiceren. Na 
het opschorten van de berichten-
service is door eMates een werk-
wijze aangenomen, waarbij zij 
(nieuw) digitaal ontvangen berich-
ten uitprinten en per reguliere 
post naar de PI sturen, met de 
bedoeling deze berichten vervol-
gens te laten uitreiken aan gedeti-
neerden. De Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI) heeft eMates 
gevraagd hiermee te stoppen en 
de PI’s de opdracht gegeven de (uit-
geprinte) post van eMates niet uit 
te reiken. Dat is toch opvallend 
omdat het een vaste taak is binnen 
de PI’s dat binnenkomende post 
gescreend wordt. Maar niet dus.
Een gedetineerde is het daar niet 
mee eens en heeft beklag ingesteld 
en een schorsingsverzoek gedaan. 
Volgens de gedetineerde gaat het 
hier om een beslissing van de 
directeur en is hij ontvankelijk in 
zijn beklag en schorsingsverzoek. 
De directeur, vertegenwoordigd 
door de landsadvocaat, ja, het 
wordt hoog gespeeld - is het daar 
niet mee eens en stelt dat sprake is 
van een algemene, voor alle gede-
tineerden geldende regel, waar-
door de gedetineerde niet-ontvan-
kelijk is in zijn schorsingsverzoek. 
Of de regel proportioneel is en 
rechtvaardig blijft in deze juridi-
sche invalshoek uit beeld.

Oordeel van de voorzitter
De vraag of in dit geval sprake is 
van een beslissing van de direc-
teur (op grond van artikel 60 van 
de Penitentiaire beginselenwet) of 
van een voor alle gedetineerden 
geldende algemene regel en, zo ja, 
of deze algemene regel in strijd is 
met hogere wet- of regelgeving ligt 
voor het eerst voor. Deze vraag 
vraagt een inhoudelijke beoorde-
ling, vindt de voorzitter van de 
zitting, die zijn voorlopige oordeel 
overstijgt. Dit zal dus in de bodem-
procedure aan de orde moeten 
komen. De voorzitter wijst het 
schorsingsverzoek daarom af. En 
zo’n bodemprocedure komt voor-
lopig niet tot een einde. Jammer, 
deze uitspraak. De RSJ had zich 
kunnen onderscheiden als 
beroepsinstantie. Maar het inzet-
ten van de landsadvocaat maakt 
het allemaal zwaar.

Steun voor eMates
Bonjo heeft een reactie gestuurd naar de Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid  

ter attentie van de griffier mevrouw Brood.

  Amsterdam,  12 april 2022

Geachte mevrouw Brood,

Binnenkort staat op de agenda van uw commissie een bespreking over eMates. U weet 
wellicht dat het werken met eMates op dit moment in de gevangenis niet plaats mag vinden. 
De aanleiding is – hebben wij uit krantenberichten begrepen en natuurlijk uit het schrijven 
van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer – dat het Openbaar Ministerie 
heeft geconstateerd dat uit de EBI in Vught – in casu van Taghi – mails naar buiten zijn 
gegaan die voortgaande activiteiten faciliteren.

Op dit punt is het misschien dienstig vast te stellen dat e-mails er - net als gewone post – 
niet ongecontroleerd uit horen te gaan. De mailer levert zijn mail in bij de uitgaande 
postplek. Terugkomende of anderszins binnenkomende mails worden gescand en aan de 
geadresseerde doorgegeven. Als er dus mails zijn die niet deugen, dan is er wat mis met 
die controle. Wellicht kan het onderzoek dat meenemen. 

eMates functioneert al heel lang. Het is een manier – naast brieven schrijven en in coronatijd 
beeld bellen – om contact met het thuisfront te hebben. Een belangrijke manier. We denken 
dat niet te onderschatten is wat de bijdrage is aan terug keer van de gedetineerde naar de 
samenleving en het in stand houden van een netwerk dat nodig is om recidive te voorkomen. 
En dat is toch wat we allemaal willen.

Ik vraag u deze brief aan de stukken voor de vergadering toe te voegen.
Met vriendelijke groet,

Jaap Brandligt,
directeur Bonjo, de belangenorganisatie van en voor gedetineerden en ex-gedetineerden.

Ministervoor Rechtsbescherming, Franc 
Weerwind (Foto: Martijn Beekman)

Oproep
Onderzoek Universiteit Utrecht naar ervaringen 

transpersonen in het gevangeniswezen 

Utrecht - Mijn naam is Pauline Jacobs en ik 
ben werk als docent en onderzoeker bij de 
Universiteit Utrecht. Momenteel ben ik 
bezig met een onderzoek naar ervaringen 
van transpersonen in de gevangenis. Ik ben 
in dat kader op zoek naar transpersonen 
die een korte of een langere periode hebben 
doorgebracht in de gevangenis om te horen 
wat deze ervaringen zijn en ook om te 
horen hoe het beter kan. 
Wie is ervaringsdeskundige en wie wil 
graag over zijn ervaringen vertellen om zo 

bij te dragen aan een betere behandeling 
van transpersonen in de gevangenis? Dat 
kan door een brief te sturen naar Bonjo (Bos 
en Lommerplein 270, 1055 RW Amsterdam) 
met daarin de contactgegevens. Bonjo zal 
dan de brief naar mij doorsturen waarna ik 
contact zal opnemen voor het inplannen 
van een kort telefonisch gesprek. Uiteraard 
kan het vertellen van het verhaal ook 
anoniem en zal er vertrouwelijk worden 
omgegaan met de gegevens. Alvast heel 
dank voor de reactie.
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2002 S
Hey leuke en lieve dames,
Nadat ik in december 2021 gedeti-
neerd kwam te zitten heeft mijn 
ex-vriendin enkele weken later de 
relatie beeindigd. Daarom ben ik 
op zoek naar een vrouw die zeker 
niet liegt en als penvriendin wilt 
beginnen en misschien wel met 
een serieuze relatie wilt eindigen. 
Ik ben zelf 24 jaar oud en zoek 
iemand tussen de 18 en 45 jaar 
(leeftijd zijn maar cijfers zeg ik 
altijd, mijn laatste exen waren 30+) 
Ik ben een spontane jongen met 
een hart van goud als ik je mag. 
Die serieus kan zijn maar ook 
houdt van gein en lachen. Ik ben 
sportief, zorgzaam, lief maar af en 
toe een bengeltje en vrij roman-
tisch. Hou van gezelligheid, dagje 
en weekendjes weg, terrasjes en uit 
eten onder andere. Iemand die 
buiten zijn zaakjes goed op orde 
heeft en kan zorgen voor een sta-
biele toekomst. Ben een verzorgd 
iemand met aardig wat tattoos en 
meer vertel ik je als je mij schrijft. 
Hoe lang ik moet zitten is nog 
onbekend. Ik zit in een grote medi-
azaak waarover ik je prive graag 
meer over vertel. Als je benieuwd 
naar mij bent zie ik graag jouw 
brief tegemoet, vermeld hierin 
jouw naam, leeftijd en stuur een 
foto van je mee dan krijg je ook 
eentje terug! Heel veel leifs en 
hopelijk tot snel. S

2003 Boyd
Hallo allemaal, mijn naam is Boyd. 
Ik ben 26 jkaar en zit op dit 
moment in PI Vught in mijn laatste 
detentiejaar. Hierna ga ik de TBS 
in. Ik ben op zoek naar een pen-
vriend(in) waarmee ik kan schrij-
ven over van alles en nog wat. Lijkt 
het jou leuk? Dan hoor ik graag 
van je. Tot schrijfs.

2004 Hussein
Hallo leuke lieve dames,
Ik ben Hussein en ik ben 20 jaar 
jong en romantisch aangelegd. Via 
deze weg probeer ik in contact te 
komen met een leuke, verzorgde, 
sportieve vrouw om gezellig mee 
te schijven en als de situatie gepast 
is te kijken waar het naartoe kan 
leiden buiten de PI. Ik zit momen-
teel gedetineerd in de PI 
Roermond, Zuid-Oost. Ik ben een 
spontane, verzorgde jongen. Heb 
jij behoefte aan een leuke pen-
vriend stuur mij dan een leuke 
lieve brief en als je wilt een leuke 
selfie erbij. Veel liefs Hussein XX

2005 Johannes
Hey rustig, Mijn naam is 
Johannses. Ben half congolees half 
nl. Zit al een tijdje in PI Vught. Ben 
een echte straat jongen, hou van 
grappen maken en niet te serieus. 
Ben natuurlijk getint en 1,81 lang 
en 25 lentes jong, zelfs vegetarisch. 
Ik zoek naar getinte verzorgde 
vrouwen niet boven de 35 jaar. ai 
maak niet te veel woorden vuil. 
Rustig

2006 Richie
Heey dames!
Ja joh, ondertussen heb ik al 30 
maanden een streeepjescode voor 
mijn raam... Over 18 maanden mag 
ik uitchecken uit “Hotel 
Traliezicht”. Mijn naam is Richie, 
24 jaar oud en M 1.90 +- 80 kg. Ik 
houd van koken en muziek. Koken 
is ergens voor mij een soort thera-
pie denk ik. Ik schrijf deze adver-
tentie omdat ik alles op tv nou wel 
heb gezien. Misschien kan ik via de 
Bonjo in ontact komen met wat 
gezellige vrouwen. Veel beters heb 
ik niet te doen toch? Nu zit ik in de 
PI de Schie te Rotterdam. Ik denk 
dat ik de rest van mijn straf ook 
hier uitzit. Oh ja, ik ben trouwens 
een Su-per-gro-te dierenvriend! 
‘Buiten’ heb ik een heel lief hondje 
en ik had ook een poes. M’n poes 
heette Bella en het was precies zo’n 
poes als van de Sheba reclame. Ik 
noemde haar altijd ‘mooie poes’ 
tot op ‘t moment dat ik dus in m’n 
tuis stond en ‘mooie poes’ riep... 
De buren dachten dat ik gek was ... 
Ik kijk uit naar je brief! Of je wit, 
blauw, zwart of geel met groene 
stippen bent maakt mij niet uit 
joh! De enioge eis die ik heb is dat 
we samen wat tijd kunnen doden. 
XXX Richie

2007 Wesley
Hallo, ik ben Wesley. Ik ben 39 jaar 
1.72 m. Ik ben sportief gebouwd. Ik 
heb een lange straf. Graag zou ik 
contact willen, open, eerlijk 
contact. Ik ben niet op zoek naar 
een relatie maar naar een leuk 
iemand die betrouwbaar is. 
Hopelijk tot snel! Wesley

2008 Santana
Hello, leuke dames.
Ik ben Santana Soto. Een gezellige 
jonge uit de dominican republik. 
Ik zoek een gezellige dame waar ik 
diepgaande gespreckt mee kan 
voeren. Gezellig mety elkaar 
gedachte wisselen. Ik ben 31 jaar, 
1-83 cm. Slank van postuur, heel 
sportief. Ik sport heel graag. Maar 
ik zoek een leuke lieve dame die 
me gezelig kan motiveren. Ik ben 
een gedetineerde in PI Vught. Ik zit 
ene straf uit van 10 jaar. IK heb er al 
7 op zitten. Nog 3 tegaan en het 
lijkt mke gezellig als ik iemand via 
deze weg zou mogen leren kennen. 
Ik heb geen verwachtingen maar 
ik sta wel open. Dus lieve dames, 
lijkt het je gezellig en ben je 
serieus? Dan wacht ik op jou.

2009 Matthijs
Beste Dame(s),
Heb jij net als mij behoefte aan een 
leuke gesprekspartner om per 
brief mee te communiceren over 
alledaagse dingen in het leven, 
gedeelde interesses en wat je ook 
maar kwijt wil? Ik ben Matthijs, 
een 30 jarige man uit Breda en ver-
blijf momenteel in de PI 
Middelburg waar ik in voorarrest 
zit. Ik ben 187 cm lang, gespierd 
postuur, gemillimeterd haar, heb 
blauwe ogen en ben op zoek naar 
een leuke vrouw om mee te schrij-
ven. Heb jij interesse in een leuk, 
sociaal gesprek met iemand 
waarbij je alles kwijt kunt en die 
oprecht ge√Ønteresseerd is in jou? 
Stuur mij dan snel een leuke 
reactie en ontvang direct een 
attente brief terug! Kusjes, Mattijs

2010 William
Ik ben William en ben 47 jaar jong. 
En zit in PI Arnhem Zuid. Heb nog 
een paar jaartjes te gaan. Ik ben op 
zoek naar die speciale meid, om 
samen mee te kunnen schrijven. 
En mocht er meer bij komen kijken 
schrik ik niet. Ik hou van koken en 
eten natuurlijk. Qua muziek echt 
van alles wat. Speel de bas (ten-
minste dat probeer ik) en dat is 
wel wat me helpt tijdens detentie. 
Sportief probeer ik ook te zijn. 
Mocht je meer willen weten schrijf 
me een brief. Tot schrijvens CIAO.

2011 B
Hallo dames, Ik ben 33 jaar oud, 
184 cm, 90 kg. Ik zit nu 1 jaar en 
moet nog √©√©n jaar voordat ik 
aan mijn klinische behandeling 
mag starten. Ik ben een kerel met 
wat bagage. Ik noem het zelf liever 
levenservaring. Ik weet in ieder 
geval wat het is en vooral wat ik er 
aan kan en wil veranderen. Ik mis 
alleen iemand die er met me 
samen doorheen durft. Ik ben 
door mijn delict nagenoeg al mijn 
sociale contacten verloren en na 
een tijdje twijfelen toch maar via 
deze weg gekozen. Ik heb namelijk 
nog steeds mijn hart op de juiste 
plaats. Dus lijkt het je wat aarzel 
niet. Ik ben 3 weken gestopt met 
roken dus kan wel wat afleiding 
gebruiken. Groetjes B.

2012 Jeffrey
Hallo dames mijn naam is jeffrey 
ik ben 33 jaar mijn lengte is 1.80 en 
ben 75 kilo sportief gebouwd ik 
heb wel een uit de hand gelopen 
hobby ben van top tot teen geta-
tooierd een grote sleeve met eeb 
heel levensverhaal en natuurlijk 
de dingen die me lief zijn in het 
leven de mooie momenten zeg 
maar momenteel verblijf ik in de 
pi almelo ik moet nog 11 maand 
ben verder een verzorgde en vro-
lijke man met blauwe ogen via 
deze weg hoop ik dat er misschien 
een leuke gezellige dame is die het 
leuk vind om te schrijven dat dood 
een beetje de tijd he jong oud leef-
tijd speelt geen rol voor mij zou 
wel leuk zijn als je er een foto bij 
stuurt als je mij schrijft krijg je 
zowieso bericht terug + een foto 
en wie weet hoe het kan lopen nou 
dames pak papier en een pen tot 
snel veel liefs mooi boy jeff

2013 Angilmo
Dag dames, Ik ben Angilmo, een 
gezellige surinaamse jonge die op 
zoek is naar een gezellige dame 
om mee te schrijven. Ik ben29 jaar 
en ik zit al een heel lange tijd in de 
TBS. Je zal je af kunnen vragen wat 
voor type ik wel moet zijn. Ik kan 
je wel zeeggen niet van die rare 
type. Gewoon een lastig jeugt die 
me nog steeds achtervolg. Ik kan je 
veel over vertellen, maar dan doe 
ik het liever priv√© met jou. Bem 
jij de gezellige dame tussen de 25 
en 40 en lijkt het je leuk om met 
mij te schrijven dan hoor ik graag 
van jou. Ik ben 1-73 en weeg het-
zelfde, dus graag tussen in. Voor 
nu groetjes.

Boef zoekt Vrouw
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!
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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

Maak er wat moois van, 
net als Stephan van Lijf

Van de redactie 

Heerlen - Op de redactie waren nog enkele tekeningen van Stephan van Lijf die we de vorige 
keer niet meer konden plaatsen. Maar nu wel.  Van Lijf is voor behandeling in een 

forensische kliniek. In de tussentijd maakt hij portrettekeningen. Hij is bezig met het 
vervaardigen van een boek met zijn werk. Hij is daarmee al in een vergevorderd stadium. 
Zodra wij enkele exemplaren hebben ontvangen, zullen wij die geven aan de bibliotheek 

van bajesen ter motivatie van de gedetineerden.
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Noodkreet uit een 
gevangenis

Ik vind dat Bonjo moet blijven omdat Bonjo staat voor rechtvaardigheid, 

waarheid. Menselijkheid, onrecht, ontmaskeren van machtsmisbruik en 

nog veel meer, zoals steun voor alle gedetineerden en informatie die we op 

geen enkele wijze kunnen krijgen. Woorden schieten te kort om aan te 

duiden hoe waardevol deBonjo is voor ons. Ik ben van mening dat de hele 

samenleving deze krant moet lezen want vaak hebben de zogeheten nette 

burgers een verkeerd en verhard beeld voor wat betreft gedetineerden, 

gevangenissen en het gevangenissysteem. Dat strenge straffen averechts 

werken hoef je eigenlijk niet hoog opgeleid, slim of academicus te zijn, om 

dat te begrijpen. Moet je tenminste een hart hebben. En jammer genoeg 

hebben velen dat niet, totdat hun eigen familie, broer, zus, dochter, oom 

man, vrouw in aanraking komt met justitie, dan pas gaan ze anders 

denken. Ik ben van plan een brief naar de minister te sturen om deze 

misdaad (monddood maken van de waarheid) en gerechtigheid door de 

subsidie van Bonjo af te schaffen bij hem aan te kaarten. Ik eindig met dit: 

als God voor ons is (en hij is met ons, met de zwakkeren, met de verstotenen, 

vertrapten, vernederden, degenen die afgeschreven zijn door de maat-

schappij) dan zal het goed komen.  

Want wij winnen toch, hoe dan ook.

Conradus

Hoever gaat de politie in de 
jacht op een bekentenis?
Van de redactie 

Hilversum - In Mr. Big doen journalisten 
Mark Schrader en Lieke Malcorps onder-
zoek naar de opsporingsmethode van de 
politie na de moord op Heidy Goedhart. 
Na een maandenlange undercoverope-
ratie bekent Wim S. de moord op zijn 
vriendin Heidy. Maar later beweert hij 
onder druk een valse bekentenis te 
hebben afgelegd. Het Gerechtshof in 
Den Haag oordeelde op 16 februari over 
deze geruchtmakende zaak.

Wim S. vertelt in de podcast hoe 
de undercoveroperatie zijn leven 
overnam. Hij houdt vol dat hij 
onder druk een valse bekentenis 
deed. Een anonieme undercover-
agent neemt je mee in de wereld 
die ervoor zorgde dat Wim uit-
eindelijk bekende. Een wereld 
die normaal gesproken in 
nevelen gehuld is.  

De podcast Mr. Big vertelt minu-
tieus het verhaal van de uitge-
kiende undercoveroperatie die 
leidde tot een moordbekentenis 
van Wim S. Van de dag van de 
moord, in 2010, tot aan het 
laatste oordeel van het Hof, in 
2022.  

De bekentenis van S. was de uit-
komst van een innovatieve, 
maar zeer omstreden underco-
veroperatie genaamd Mr. Big, 
een methode die zijn oorsprong 
vindt in Canada. Wim S. werd 
eerder veroordeeld tot 20 jaar 
celstraf, maar in 2019 vernie-
tigde de Hoge Raad het arrest 
van het gerechtshof Den Bosch. 
  Het is volgens de Hoge Raad de 
vraag of de bekentenis van Wim 
niet onder te veel druk is afge-
legd en of de undercoveragenten 
invloed hebben gehad op de 
inhoud van zijn verklaring.  

Oproep

Bekendheid met detentie  
in Denemarken?
Van de redactie 

Amsterdam - Wie heeft ervaring met detentie in 
Denemarken? 
Het Bonjo-bureau wil graag in contact komen met mensen 
die iets kunnen vertellen over hoe het er aan toegaat in 
Denemarken.
Kent u iemand die als buitenlander vast heet gezeten in een 
Deense gevangenis?
Is er iets te vertellen over de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling (v.i.)?
Hoe werkt een eventuele uitlevering? 
We zouden het zeer op prijs stellen als zich schriftelijke 
meldt bij  Naima op ons kantoor. 
Gratis bellen kan ook: 0800-3334446. 

WASSENAAR 
STRAFRECHTADVOCATUUR 

FIGHT 
FOR 
FREEDOM 
TEL: 073 - 302 00 05 

WASSENAARSTRAFRECHT.NL 
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N Aandoenlijk verhaal, goed en begrijpelijk verwoord.

Spijt is verstand wat te laat komt
Santo Domingo - Het boek ‘Latino King’ ligt al 
geruime tijd in de boekhandel maar viel mij 
pas recent op en is zeker de moeite waard 
om te lezen. Het boek is geen fictie maar 
gaat over de belevenissen van Gastel (toen 19 
jaar oud) die vanuit Santo Domingo naar 
Nederland voor een organisatie drugs wilde 
meenemen. Dat liep voor hem verkeerd af en 
hij belande vanuit het vliegveld te Santo 
Domingo snel achter tralies in de beruchte 
gevangenis ‘La Victoria’ van de 
Dominicaanse hoofdstad. Zijn verhaal is 
aandoenlijk en door schrijfster Bibi Dumon 
Tak goed en begrijpelijk in het boek ver-
woord. Gastel heeft moeten ervaren dat 
binnen de muren van de gevangenis ‘het 
recht van de sterkste geldt’ en dat zonder 
ondersteuning van familie of vrienden het 
nagenoeg onmogelijk is om als gedeti-
neerde een menswaardig bestaan te hebben. 
Gastel wist na twee jaar detentie tijdens een 
bezoek aan een ziekenhuis te vluchten om 

uiteindelijk via Jamaica Nederland te berei-
ken. Gastel komt ook na de geslaagde ont-
vluchting in de meest weerzinwekkende 
situaties terecht. Zijn moeder steunde hem 
vanuit Nederland zo goed als mogelijk. Het 
boek geeft een goed beeld van een jonge 
dader die zich door overmoed en onervaren-
heid heeft laten verleiden om drugs te smok-
kelen voor een organisatie in Nederland. 
Gastel heeft tijdens zijn detentie diverse 
malen bijstand gevraagd aan de 
Nederlandse Ambassade te Santo-Domingo, 
maar is erg teleurgesteld in de geboden 
arrestantenzorg die je als Nederlander van 
deze instantie zou mogen verwachten. 
Natuurlijk heeft Gastel spijt van wat hij heeft 
gedaan, maar spijt is verstand wat te laat 
komt.

(Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of te 
bestellen onder ISBN 978904511031 8) 

Geheimen Koningsmoord op Het Loo rond  
de dood van koning Willem II 

Koningsmoord op Het Loo:

‘Op doorvertellen staat 
de straf des doods’ 

Van de redactie

Amsterdam - Koning Willem II zou op 
zaterdag 17 maart 1849 in Tilburg zijn 
gestorven, na een doodsbed van ruim drie 
etmalen. Dat is de officiële, gecanoniseerde 
versie. 
Echter, meteen al na zijn dood begonnen 
de geruchten. De koning zou veel eerder, in 
de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 
maart 1849 zijn overleden op paleis Het Loo 
na een schot in de borst. Schutter zou zijn 
bloedeigen zoon, de kroonprins, de latere 
Willem III, zijn geweest. Daarna was het 
stoffelijk overschot naar Tilburg gebracht, 
waar een doodsstrijd in scène is gezet. 
De hele zaak fascineert auteur en journa-
list Frans Peeters dermate, dat hij besluit 
na ruim twee eeuwen voor dit boek de zaak 
te onderzoeken en te reconstrueren. 

Het onderzoek heeft zeventien jaar 
geduurd. Opvallend veel bronnenmateri-
aal bleek vernietigd, ontvreemd of gekuist. 
Een scheepsjournaal, het dagboek van een 
minister-president en de papieren van een 
minister van justitie zijn verdwenen. 
Wilhelmina heeft zoveel mogelijk brieven 
en documenten van en over haar vader 
doen vernietigen. Toch is Peeters erin 
geslaagd te bewijzen dat het officiële com-
muniqué met het doodsbericht van de 
koning veel onwaarheden bevat. Ook het 
alibi van de kroonprins die tijdens de dood 
van zijn vader in Engeland zou hebben ver-
bleven, prikt hij door. 
Uitgeverij Just Publishers/ISBN:  97890 8975 
634 3/prijs € 22,50

Het waargebeurde verhaal van een groep  
heldhaftige verzetsvrienden 

De grootste bankoverval 
aller tijden 

‘Liefste, vanaf vanmorgen staan we met een transport naar Duitsland 
op het perron alhier. Lieveling, ik had nog zoo ontzettend graag gewe-

ten, hoe de bevalling afgelopen was, maar het heeft niet zo mogen zijn. 
Waar we naar toe gaan is niet bekend…’  

 – Uit de afscheidsbrief van verzetsheld Derk Smoes  

Amsterdam - Op 15 november 1944 wordt onder het oog van de 
nazi’s door een groep verzetsvrienden op heldhaftige wijze De 
Nederlandsche Bank (DNB) overvallen. Met medeweten van de 
Nederlandse regering in ballingschap. Er was namelijk dringend 
geld nodig voor hulp aan onderduikers. De buit: 46 miljoen gulden.  

Bestsellerauteur Frank Krake is al sinds zijn jeugd 
gefascineerd door deze overval. Ook omdat in de afge-
lopen 77 jaar de 46 miljoen gulden nooit is terugge-
vonden. Ligt het nog ergens op een zolder? Na vijf 
jaar diepgaand onderzoek ontrafelt Frank Krake in dit 
boek het mysterie van deze grootste bankoverval ooit 
gepleegd in de wereld. Maar het is ook een verhaal 
van moed, onvoorwaardelijke vriendschap, vreugde, 
verdriet en een ontluikende liefde, tegen de achter-
grond van een alles verscheurende oorlog.
Uitgeverij Achtbaan
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Horizontaal 
1. Lendenstuk - 5. Smidsgerei - 13. Peulvrucht - 14. Eigenares - 15. Uitroep - 16. Dwarsmast - 18. Peil - 
19. Vader - 20. Componist - 22. Reisdeken - 23. Oogbescherming - 26. Toegangsmiddel - 27. En 
dergelijke (afk.) - 29. Sportartikel - 31. Neon - 32. Restaurant op het strand - 35. Voegwoord - 37. Schors - 
38. Meelproduct - 39. Laagwater - 40. Eetwaar - 44. Kleine lengtemaat (afk.) - 45. Hert - 47. IJzer (afk.) - 
49. Beschermingsmiddel - 54. Voorschrift - 55. Onder andere - 56. Spil - 57. Europese 
Kampioenschappen (afk.) - 58. Europees Parlement (afk.) - 59. Smeer je na het zonnen - 61. Gedeeltelijk - 
63. Ik - 64. Domina - 66. Naschrift - 67. Naam van Paus - 68. Vleesrooster. 

 

Verticaal 
1. Uitroep van opluchting - 2. Soort papegaai - 3. Rijkswaterstaat - 4. Dit leg je op het zand - 5. Bekeuring 
- 6. Kinderdoek - 7. Arbeidsduurverkorting - 8. Noorse god - 9. Pas - 10. Scherprechter - 11. Slee - 12. 
Effen - 17. Jeugdpuistjes - 19. Draagtas voor eten - 20. Bijzonder onderwijs (afk.) - 21. Echt - 23. 
Kledingstuk - 24. Bruto registerton (afk.) - 25. Deel van het oog - 28. Bestrijdingsmiddel (afk.) - 29. 
Bijbelse figuur - 30. Hetzelfde - 31. Bijbelse figuur - 33. Rubidium - 34. Ovalen vat - 36. Tegenover - 41. 
Sociaal Fonds Bouwnijverheid - 42. Buitenzitje - 43. Zonnescherm - 46. Takje - 48. De dato (afk.) - 49. 
Karwats - 50. Muziekplaat - 51. Keurig - 52. Hondenras - 53. Loofboom - 58. Biersoort - 60. Voordat - 62. 
Onderwijs - 65. Duitse N.V. 
 

Horizontaal
1. Lendenstuk - 5. Smidsgerei - 13. Peulvrucht - 14. Eigenares - 15. Uitroep - 
16. Dwarsmast - 18. Peil - 19. Vader - 20. Componist - 22. Reisdeken - 23. 
Oogbescherming - 26. Toegangsmiddel - 27. En dergelijke (afk.) - 29. 
Sportartikel - 31. Neon - 32. Restaurant op het strand - 35. Voegwoord - 37. 
Schors - 38. Meelproduct - 39. Laagwater - 40. Eetwaar - 44. Kleine lengte-
maat (afk.) - 45. Hert - 47. IJzer (afk.) - 49. Beschermingsmiddel - 54. 
Voorschrift - 55. Onder andere - 56. Spil - 57. Europese Kampioenschappen 
(afk.) - 58. Europees Parlement (afk.) - 59. Smeer je na het zonnen - 61. 
Gedeeltelijk - 63. Ik - 64. Domina - 66. Naschrift - 67. Naam van Paus - 68. 
Vleesrooster.

Verticaal
1. Uitroep van opluchting - 2. Soort papegaai - 3. Rijkswaterstaat - 4. Dit leg 
je op het zand - 5. Bekeuring - 6. Kinderdoek - 7. Arbeidsduurverkorting - 8. 
Noorse god - 9. Pas - 10. Scherprechter - 11. Slee - 12. Effen - 17. Jeugdpuistjes 
- 19. Draagtas voor eten - 20. Bijzonder onderwijs (afk.) - 21. Echt - 23. 
Kledingstuk - 24. Bruto registerton (afk.) - 25. Deel van het oog - 28. 
Bestrijdingsmiddel (afk.) - 29. Bijbelse figuur - 30. Hetzelfde - 31. Bijbelse 
figuur - 33. Rubidium - 34. Ovalen vat - 36. Tegenover - 41. Sociaal Fonds 
Bouwnijverheid - 42. Buitenzitje - 43. Zonnescherm - 46. Takje - 48. De dato 
(afk.) - 49. Karwats - 50. Muziekplaat - 51. Keurig - 52. Hondenras - 53. 
Loofboom - 58. Biersoort - 60. Voordat - 62. Onderwijs - 65. Duitse N.V.
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Nadine Foundation gaat verder als ‘Stichting Herstel in Beeld’

Doesburg - De Nadine Foundation 
werd opgericht door de ouders 
van Nadine Beemsterboer, die in 
2006 door haar ex-vriend werd 
omgebracht.
De stichting verzorgde 15 jaar lang 
allerlei activiteiten tegen zinloos 
geweld en hield ook regelmatig 
lezingen en workshops in 

gevangenissen.
Veel activiteiten worden aan het 
eind van 2022 stopgezet, maar met 
de stichting “Herstel in Beeld” 
zullen de lezingen en workshops 
over herstel gewoon blijven 
doorgaan.
De moeder van Nadine schreef het 
boek ‘Mam, ik bel je zo terug’ over 

de zinloze moord op haar dochter. 
Het boek is nog altijd te koop in de 
reguliere boekhandel of bij de 
Nadine Foundation.
Het boek kent ook een Engelse 
versie, deze zal zolang de voorraad 
strekt gratis ter beschikking 
worden gesteld aan 
geïnteresseerden.

Wil jij een of meer exemplaren van 
het Engelstalige boek ontvangen, 
stuur dan een mailtje naar: info@
nadinefoundation.nl onder ver-
melding van ‘Call You Right Back, 
Mum’ of bel naar Bonjo. De stich-
ting neemt tevens de verzendkos-
ten voor haar rekening.
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RECEPT

Gevlinderde kip uit de oven

Een hele geroosterde kip uit de oven. Wat een feestje… 
Het vel langzaam bruin zien kleuren en je verheugen op de smaak van kip, knoflook en citroen. En 
nog super makkelijk ook! 5 minuten voorbereiden en dan alleen wachten.

De kip vlinderen
Deze makkelijke kip uit de oven is gevlinderd. Dat 
betekent dat de kip langs de ruggengraat wordt 
doorgeknipt, en vervolgens plat gelegd. Het voor-
deel hiervan is dat de kip gelijkmatiger gaart 
omdat alle stukken ongeveer even dik zijn. De bin-
nenkant van de kip ligt bovendien op plakken 
citroen en knoflook. Die smaken trekken lekker in. 
En de citroen zorgt er ook voor dat de kip lekker 
mals blijft.
Een aanrader met aardappelen uit de oven. Lekkere 
salade erbij en je maaltijd is compleet.

Ingrediënten
Voor 4 personen:

Een hele kip van ca 1,2 kg.
3 citroenen
3 bollen knoflook
1,5 el mosterd (milde Franse)
2 el olijfolie
Peper en zout

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200C (of 180C hetelucht)

Leg de kip met de bolle kant naar onder (de rug-
zijde is nu boven). Knip met een stevige (gevogelte) 
schaar de rug doormidden (langs de ruggengraat). 
Je kunt eventueel aan beide zijden langs de ruggen-
graat knippen en deze verwijderen maar dat hoeft 
niet. Draai de kip om en druk plat.

Maak een mengsel van de olijfolie, mosterd, peper 
en zout. Smeer daar de kip mee in, vooral de 
velkant (dus de borstkant), inclusief de poten en 
vleugels.

Snijd de citroenen in dikke plakken (2/3 cm, gooi de 
uiteinden weg) en de knoflookbollen doormidden. 
Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat of in 
een braadslede. Leg de kip met de velkant naar 
boven op de citroen en knoflook. Vouw de vleugel-
tjes wat naar binnen, dan verbranden ze niet.

Schuif in de oven en rooster in ca 50/55 minuten 
gaar. Dek eventueel na ca 30 min af met alumini-
umfolie als de kip al mooi bruin en knapperig is. 
Wanneer je een vork of prikker in de kip steekt 
moet het vocht helder zijn wat eruit komt (niet 
roze). Anders nog iets langer garen.  
Serveer de knoflookteentjes en plakken citroen bij 
de kip.
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Daamen, advocaten.

Van de redactie 

Den Haag - Georganiseerde misdaad heeft in diverse wijken in ons 
land een giftige uitwerking op de jeugd. Drugscriminelen rekruteren 
jongeren en dat begint soms al op de basisschool. Minister Dilan 
Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid investeert daarom jaarlijks 
€ 82,- miljoen om dat te stoppen. Ze heeft nu eerst vijftien gemeenten 
gevraagd plannen uit te werken voor wijken waar de risico’s het grootst 
zijn dat jongeren doorgroeien in een criminele carrière. Het gaat om: 
Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Heerlen, 
Leeuwarden, Lelystad, Nieuwegein, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, 
Utrecht en Zaanstad.

‘Criminelen verleiden kinderen op 
de basisschool al om ergens een 
pakketje af te geven. Ze vragen 
middelbare scholieren om met 
hun scooter iemand weg te 
brengen en op te pikken. Op een 
dag horen ze schoten en raken ze 
betrokken bij een liquidatie. 
Jongeren worden zo de criminali-
teit in gezogen en raken hun toe-
komst kwijt. We moeten voorko-
men dat kleine jongens grote cri-
minelen worden. Hier horen 
ouders ook hun volle verantwoor-
delijkheid te pakken,’ aldus minis-
ter Yeşilgöz-Zegerius. In de aanpak 
van zware misdaad gaat het over 
voorkomen, doorbreken van cri-
minele netwerken en verdienmo-
dellen, bestraffen en beschermen. 
Niet alleen door het oppakken van 
zware criminelen en het ontman-
telen van hun illegale verdienmo-
dellen, maar ook door te voorko-
men dat criminelen steeds weer 
nieuwe jongeren het vuile werk 
kunnen laten opknappen. Dat 

vergt een forse investering en een 
lange adem. Er wordt daarom veel 
geld uitgetrokken om de aanpak 
op alle fronten uit te bouwen en de 
georganiseerde (drugs)criminali-

teit terug te dringen. In het coali-
tieakkoord trekt dit kabinet jaar-
lijks meer geld uit: oplopend naar 
een bedrag van structureel € 100,- 
miljoen vanaf 2025. Dit geld komt 
bovenop de € 434,- miljoen struc-
tureel die eind vorig jaar met 

Prinsjesdag door het vorige 
kabinet is vrijgemaakt.

Kabinetsbreed
Over de specifieke uitwerking van 
de preventieplannen tegen geor-
ganiseerde en ondermijnende 
(jeugd)criminaliteit wordt de 
Tweede Kamer voor de zomer 
nader geïnformeerd. De minister 
wil die aanpak voor langere duur 
inzetten in meer gemeenten om 
nieuwe generaties in de criminali-
teit te voorkomen. Deze plannen 
worden kabinetsbreed versterkt 
door bijvoorbeeld ook de minister 
voor Rechtsbescherming, minis-
ters van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap, Volskgezondheid 
Welzijn en Sport, Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en de minister 
voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening met het 
Nationaal Programma 
Leefbaarheid en Veiligheid.
Nu kunnen alvast de vijftien 
gemeenten aan de slag met de 

uitwerking van plannen voor hun 
wijken waar de problemen het 
grootst zijn. Op basis van de 
plannen van deze gemeenten 
wordt duidelijk hoeveel zij van de 
€ 82 miljoen nodig hebben. Later 
dit jaar volgen meer gemeenten. In 
de aanpak wordt extra ingezet 
door gemeenten met betrokken 
partners in de directe leefomge-
ving van de jongeren: van de 
politie, het Openbaar Ministerie 
(OM), Rechtspraak, Raad voor 

de Kinderbescherming, de 
Reclassering, Stichting Halt, Zorg- 
en Veiligheidshuizen tot en met de 
leraren op scholen, het jongeren-
werk, jeugdzorg, lokale onderne-
mers en werkgevers.
Jongeren krijgen perspectief op 
werk en inkomen en worden ook 
streng en consequent aangespro-
ken als ze dreigen af te glijden 
richting criminaliteit. Daarom 
hebben ook de agenten in de 
wijken, leraren, jongerenwerkers 
en reclasseringsmedewerkers een 
nadrukkelijke rol. Minister Dilan 
Yeşilgöz-Zegerius: ‘Alles valt of 
staat met jongeren aanspreken op 
hun gedrag en het betrekken van 
hun ouders. Alleen door een inten-
sieve persoonsgerichte aanpak 
kunnen we de intimiderende druk 
van drugshandelaren op onze kin-
deren, scholieren en jongvolwasse-
nen in wijken stoppen.

(Bron: Ministerie van Justitie en 
Veiligheid)

Extra geld voor aanpak jonge aanwas criminaliteit in vijftien gemeenten

Criminelen laten 
steeds weer nieuwe 
jongeren het vuile 
werk opknappen

Jongeren worden streng en consequent aangesproken als ze dreigen af te glijden richting criminaliteit.  
(Foto Openbaar Ministerie / fotograaf Loes van der Meer)

We moeten 
voorkomen dat 

kleine jongens grote 
criminelen worden

Minister: ‘Alles 
valt of staat met 

jongeren aanspreken 
op hun gedrag 

en het betrekken 
van hun ouders’
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ETAPPE DATUM PARCOURS` KM TYPE

1 1-7 Kopenhagen – Kopenhagen 13 tijdrit

2 2-7 Roskilde – Nyborg 199 vlak

3 3-7 Vejle – Sønderborg 182 vlak

4-7 rustdag

4 5-7 Duinkerke – Calais 172 heuvels

5 6-7 Lille – Arenberg 155 kasseien

6 7-7 Binche – Longwy 220 heuvels

7 8-7 Tomblaine – La Planche des Belles Filles 176 bergen

8 9-7 Dole – Lausanne 184 heuvels

9 10-7 Aigle – Châtel 183 bergen

11-7 rustdag

10 12-7 Morzine – Megève 148 heuvels

11 13-7 Albertville – Col du Granon 149 bergen

12 14-7 Briançon – Alpe d’Huez 166 bergen

13 15-7 Bourg d’Oisans – Saint-Étienne 193 heuvels

14 16-7 Saint-Étienne – Mende 195 heuvels

15 17-7 Rodez – Carcassonne 200 vlak

18-7 rustdag

16 19-7 Carcassonne – Foix 179 heuvels

17 20-7 Saint-Gaudens – Peyragudes 130 bergen

18 21-7 Lourdes – Hautacam 143 bergen

19 22-7 Castelnau-Magnoac – Cahors 189 vlak

20 23-7 Lacapelle-Marival – Rocamadour 40 tijdrit

21 24-7 Thoiry – Parijs 112 vlak

Paul Grijpma

Kopenhagen/Parijs - Meteen maar 
even de krenten in de pap van de 
Tour de France 2022: van Lille naar 
Arenberg over kasseistroken uit de 
Hel van het Noorden, op naar de La 
Planche des Belles Filles in de 
Vogezen met een zeven kilometer 
lange steile klim (8,7 procent) met 
een ongeplaveide strook van één 
kilometer aan het einde. En dan in 
de tweede week in de Alpen klaute-
ren naar boven op de Col du 
Granon, twaalf kilometer lang à 
tien procent op een buitengewoon 
smalle weg. Op de Franse natio-
nale feestdag, de veertiende juli, 
ligt de streep op de Alpe d’Huez, 21 
haarspeldbochten en een stijging 
van 13,8 kilometer met een percen-
tage van een gemiddelde van 8,1 
procent. Ga maar aanstaan. 
Laatste week is voor klimgeiten, in 

één etappe zitten de bergen Col 
d’Aspin, Hourquette d’Anzican en 
de Col de Val-Louron-Azet en dan 
aan het einde bergop ligt de finish 
in Peyragudes. 

Na een schietgebedje in Lourdes 
gaat het circus op weg naar 
Hautacam, via de Col d’Aubisque 
en de Col de Spandelles. In 
Hautacam is is de klim 13,6  kilo-
meter en stijgt daar met een 
gemiddelde van 7,8 procent. 
Vlak voor de laatste etappe in 
Parijs van de dierentuin in Thoiry 
naar de Champ-Élysées, is er de 
dag ervoor een individuele tijdrit 
met de finish in de middeleeuwse 
stad Rocamadour in de Dordogne. 
De Grand Départ is op 1 juli in 
Kopenhagen. Waar dat goed voor 
is, weet waarschijnlijk niemand. 

Zal wel met geld te maken hebben.
De eerste etappe is ook een indivi-
duele tijdrit, een vlakke rit door de 
stad. De volgende dag op weg rich-
ting Frankrijk. Maar eerste 199 
kilometer van Roskilde naar 
Nyborg, kleine klimmertjes en een 
grote lange brug van 16 kilometer: 
pas op waaiers. De derde etappe is 
minder vlak, maar toch niet 
bepaald interessant. Sprinters 
gaan dan ook wel de dienst uitma-
ken. Maar alles bij elkaar toch een 
mooi etappeschema dat de direc-
tie onder leiding van tourbaas 
Christian Prudhomme bijeen 
heeft gescharreld. Alles lijkt te 
gaan als vanouds, nu alleen nog 
Peugeots als ploegleiderswagens 
en finishplaatsen die worden aan-
gekleed door Perrier. Sorry, 
nostalgie.

Alles lijkt te gaan als vanouds, nu alleen 
nog Peugeots als ploegleiderswagens 

en finishplaatsen die worden 
aangekleed door Perrier. 

Tour de France 2022 start in Denemarken

Christian Prudhomme heeft mooi etappeschema 
in elkaar gedraaid

Wij willen Perrier drinken aan de finish

Eddy Merckx kon alles

Die Peugeots moeten terug
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Maar, niet alles blijft bij het oude...

Dit jaar voor het eerst sinds 
2009 weer een Vrouwen Tour
Kort nadat de mannen in Parijs zijn geeindigd, starten de vrouwen van-
onder de Eiffeltoren met een etappe van 82km.
De Tour bestaat uit 8 etappes en wordt in het Noorden van Frankrijk 
gereden met op de laatste drie dagen heuvels en bergen.

22,57 
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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


