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Ronald Bos
De bekendmaking van de nieuwe leverancier van de dagelijkse maaltijden in de Nederlandse
gevangenissen doet de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op 31 mei in PI Nieuwersluis. Het is er
superdruk, parkeerplaatsen zijn nauwelijks te vinden. Binnen is meteen duidelijk dat het allemaal
anders zal worden: de PIW’ers van de verschillende locaties worden naar zalen geloodst waar
drie leveranciers hun aanpak en hun maaltijden presenteren. Aan het eind van de bijeenkomsten
worden de contracten feestelijk ondertekend met DJI-directeur Monique Schippers, die ‘het einde
van de zwarte bak’ aankondigt onder het toeziend oog van alle aanwezige PIW’ers.

‘Alle begin is moeilijk’

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

Alle leveranciers
gaan in gesprek
met de PI’s over
hun specifieke
situatie en wensen

Verse producten van klein
schalige boeren

INHOUDSOPGAVE

Nieuwesluis - Het is een historische plek waar dit officiële moment
plaatsvindt: de voormalige Koning Willem III Kazerne uit 1880, waar
in het verleden ook wel lastige dienstplichtigen werden opgesloten.
Op de gevel staat ‘Alle begin is moeilijk’ en hier begint nu ook de
nieuwe voedselvoorziening in de Nederlandse bajesen, na jarenlange
klachten over de beruchte zwarte bakken, of ‘blackboxen’ in moderner
Nederlands. In plaats van de tot nu toe enige leverancier Sodexo, zijn
er nu drie leveranciers die samen met meer lokale producenten gaan
zorgen voor betere maaltijden.

T

ijdens de presentaties door de leveranciers kunnen
de PIW’ers ook
alvast proeven van
de maaltijden, die
plantaardiger,
duurzamer en met meer keuzevrijheid samengesteld zullen zijn. Dat

beloven de leveranciers allemaal
en daarop zijn ze door een werkgroep van DJI uitgekozen. Van zes
aanbieders zijn de volgende overgebleven: Vitam, Eurest en – toch
ook weer! – Sodexo, die ieder een
eigen regio bedienen (zie kader
pagina 02).
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Grote verschillen met de zwarte
bakken worden voorspeld, vooral
doordat lokale bedrijven worden
ingeschakeld bij de productie van
de ‘versvries’, ‘koelvers’ of op
bestelling door gedetineerden
samengestelde maaltijden.
De laatste jaren werden al steeds
meer maaltijden door ge detineerden zelf gemaakt met in de
winkels bestelde producten - binnenkort kan dat ook via de leveranciers van de maaltijden.
Binnenkort, dat wil zeggen
binnen het jaar dat de ‘implementatie’, de overgang naar de nieuwe
maaltijden zal duren.
VERVOLG PAG. 2

Verder in deze editie diverse verhalen
over alles wat met de bajes samenhangt. Reacties van gedetineerden
vanuit hun cel, verhalen van leden van
Bonjo, van deskundigen en advocaten.
En er zijn oproepen, aankondigingen
en natuurlijk de puzzel en het Bonjo
Contactbureau. Wie informatie heeft of
een mening, wordt gevraagd die aan
deBonjo te melden.
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VERVOLG VAN PAG. 1
Alle leveranciers gaan in gesprek
met de PI’s over hun specifieke
situatie en wensen. Bovendien
zullen er met een groot aantal
werknemers die in de PI’s voor
Sodexo werken, contracten
moeten worden afgesloten met
de nieuwe leveranciers.
Het belangrijkste verschil is het
verdwijnen van de zwarte bak, die
voor vrijwel iedereen een onaantrekkelijke hap opleverde. Daarbij
lijkt de Nederlandse bedrijfscateraar Vitam uit Den Bosch met de
Vitam kant-en-klaar aanbod

de Compass Group met hun menuplanner en zestien koks laat zien.
Zij leveren in Nederland aan zo’n
2700 organisaties. Zij zullen centraal bereide maaltijden, vries
verse kant-en-klaar maaltijden en
ook ingrediënten op bestelling
gaan leveren. Zij adviseren via speciale ‘placemats’ ook voor gezonde
voeding.
Aan Sodexo Nederland, onderdeel
van de internationale Sodexo
Group, de taak om het bestaande
oordeel over hun kant-en-klaar
maaltijden ongedaan te maken.
‘De zwarte bakken komen niet
terug, als u dacht, o nee,’ zo begon
een medewerker de presentatie,
‘de nieuwe foodboxen geven een
andere beleving.’ Zij willen ook in
overleg met de locaties zo weinig
mogelijk pre-fab leveren en met
producten van lokale ondernemers en boeren de maaltijden
samenstellen. Ook hier worden
vries verse en duurzame maaltijden beloofd.

Lokale bedrijven
worden ingeschakeld
bij de productie van de
‘versvries’, ‘koelvers’
of op bestelling
The Colour Kitchen
door gedetineerden Wolter van der Vlist, adviseur
inkoopbeleid van DJI, is de motor
samengestelde
achter de aanbesteding van de
maaltijden

Aanbod van Sodexo

nieuwe leveranciers. Hij heeft zich
– met een speciale werkgroep laten adviseren door alle PI’s in het
land en het Voedingscentrum –
van de bekende Schijf van Vijf. Het
Voedingscentrum zal gedurende
de contractperiode van vijf jaar de
kwaliteit in de gaten houden. De
universiteiten van Leiden en
Brussel zullen in die periode tweemaal per jaar een onderzoek doen
naar de positieve en negatieve
kanten van de nieuwe aanpak.
VERVOLG OP PAG. 3

De drie leveranciers:
Boerschappen in Breda het verst te
gaan. Stijn Markusse van de
Boerschappen vertelt: ‘Wij leveren
aan tienduizend particulieren
iedere dag verse producten van
120 kleinschalige boeren.’ Dat
willen zij aan de PI’s ook gaan
doen, op bestelling van de gedetineerden. Daarnaast worden er
verse kant-en-klaar maaltijden
geleverd door Eetgemak Groep uit
Katwijk. Ze staan er ook bij de presentative, in doorzichtige witte
bakken.

Vries verse kant-en-klaar maaltijden
Een Eurest doe-het-zelf pakket

Alle leveranciers gaan
in gesprek met de PI’s
over hun specifieke
situatie en wensen

Een ander belangrijk verschil is de
flexibele aanpak per locatie, zoals
internationale cateraar Eurest van

Eurest: perceel 1 (Noord-Holland)
en 4 (Utrecht, Flevoland, Gelderland)

De negen locaties: Heerhugowaard, Zaanstad,
Schiphol en Nieuwersluis, Nieuwegein, Zutphen,
Arnhem, Zeist en Lelystad

Vitam: perceel 2 (Zuid-Holland)
en 5 (Zeeland, Brabant, Limburg)

De twaalf locaties: Alphen a/d Rijn, Haaglanden,
Rotterdam (2 locaties), Krimpen a/d IJssel, Dordrecht,
Middelburg, Grave, Vught,
Zuid-Oost (2 locaties) en Roermond

Sodexo: perceel 3 (Friesland, Groningen,
Drenthe, Overijssel)
De vijf locaties: Leeuwarden, Veenhuizen,
Ter Apel, Zwolle en Almelo

ILLESEN
DE SNELSTE WEG NAAR BUITEN, OOK PRO DEO!
www.kuijpersnillesen.nl
Falcks1raat 14
1017 VW AMSTERDAM
telefoon +31 (0) 20 420 20 42
fax +31 (0) 20 623 68 36
lnfo@knadvocaten.nl

Stationsweg 14
5211 TW 's-HERTOGENBOSCH
telefoon +31 (0) 73 614 86 64 fax
+31 (0) 73 614 64 56
lnfo@knadvocaten.nl
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Goed nieuws uit de residentie

BONJO
VOORLOPIG
GERED

Bonjo en de krant voorlopig gered

Paul Grijpma
Den Haag/Amsterdam - Minister Franc Weerwind van
Rechtsbescherming heeft besloten om ook volgend jaar de
vereniging Bonjo en daarmee ook onze krant financieel te
ondersteunen. De bewindsman deed dat nadat het Tweede
Kamerlid Joost Sneller (D66) zijn motie, een oproep tot
behoud van Bonjo, had ingediend. Weerwind verzocht de
motie ‘aan te houden’ en daarmee de stemming daarover
tot nader orde uit te stellen.

VERVOLG VAN PAG. 2
Het gaat, net als in vorige jaren,
om een grote aanbesteding: per
jaar om een bedrag van miljoenen
euro’s.
Bij Eurest vertelt een medewerker
over hun ervaring met het maaltijden leveren aan ‘mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt’,
waaronder de gedetineerden ook
vallen. Het samen werken aan
maaltijden werkt volgens hem verbroederend en vermindert dat
gedetineerden na vrijlating weer
in de fout gaan. Via Eurest kunnen
gedetineerden ook meedoen aan
een opleiding in The Colour
Kitchen. Bartel Geleijnse vertelt
dat degenen ‘die dat willen en
daarvoor geschikt zijn’ in de bajes
daarmee al kunnen beginnen. The

In ruil daarvoor krijgt Bonjo
ook over 2023 de forfaitaire
subsidie (een bedrag in één
keer) uitgekeerd. Minister
Weerwind, volgens eigen
zeggen lezer van deBonjo, zei
ook tegen de Tweede Kamer
dat hij in het najaar met ons
wil praten over de toekomst
na 2023.
Het bericht uit Den Haag is
iets om buitengewoon
enthousiast over te zijn. En
dat geldt vooral voor onze
lezers die in hechtenis

Colour Kitchen in Utrecht geeft
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt een kans door ze op

In een half uur stond
een ‘kruidige stoof
met een Hollandse
twist’ op tafel

te leiden tot horecaprofessionals.
In die opleiding kan ook blijken
dat je voor iets anders geschikt

zitten. Van hen hebben de
afgelopen maanden tal van
steunbetuigingen gekregen
en velen zeiden dat ze wel
een kleine financiële bijdrage wilden leveren. Dat
was ronduit ontroerend.
Er kwamen ook suggesties ook uit de hoek van de advocatuur - hoe de krant ook
kan blijven bestaan zonder
steun uit Den Haag. Dat
wordt heel moeilijk. Want
hoewel de krant zichzelf
bijna volledig bedruipt

vanwege de advertenties, is
een officiële instantie die
door het ministerie wordt
erkend nodig om de krant
verspreid te krijgen in de
bajesen. Bonjo is de uitgever,
kenniscentrum en vakbond.
Zeg maar het vehikel.
De Tweede Kamercommissie
van Justitie & Veiligheid
heeft besloten om in
oktober een nieuw debat
over het Gevangeniswezen
te voeren.
In de motie die dan

misschien opnieuw op tafel
komt en die mede onderschreven is door Farid
Azarkan (Denk), Songül
Mutluer (PvdA) en Michiel
van Nispen (SP), staat dat
Bonjo als belangenbehartiger in de strafrechtketen
een onmisbare functie
vervult en dat het verdwijnen van Bonjo zowel voor de
gedetineerden als voor de
samenleving ingrijpende
gevolgen zal hebben.

maaltijden.
Tijdens de drankjes en hapjes na
afloop staat er een wagen van leverancier Vitam met pakketten
ingrediënten van de Boerschappen
Zelf verantwoordelijkheid nemen
om mee naar huis te nemen. De
De invoering van de nieuwe maalBonjo heeft ook een pakket meegetijden gaat in per 1 juli, maar niet
nomen en een maaltijd bereid
overal tegelijk. Alles bij elkaar zal
volgens het bijgeleverde recept. In
het een jaar duren voordat de
een half uur stond een ‘kruidige
zwarte bakken helemaal verdwestoof met een Hollandse twist’ op
Voor de ondertekening door DJInen zijn. De nieuwe leveranciers
directeur Monique Schippers – die tafel. Als die een voorbeeld kan
gaan in gesprek met de PI’s, om te
zijn voor de toekomstige maaltij‘het einde van de zwarte bak’ aanhoren wat hun wensen zijn en of
den van gedetineerden, zal de tijd
kondigt - en de drie leveranciers
er bijvoorbeeld aanpassingen
in detentie op culinair gebied veel
geeft een voedingsarts nog adviemoeten worden gedaan op de
zen voor een gezonde voeding aan smakelijker worden en hoeven er
afdelingen om zelf te kunnen
geen zwarte, of witte, bakken meer
de verzamelde PIW’ers. Die
koken. Dat is zeker niet overal
mogelijk. In de jaren negentig zijn kunnen ze aan hun gedetineerden naar de kliko. In de loop van het
komende jaar kunnen de gedeticentrale keukens ontmanteld door doorgeven als die hun bestellingen doorgeven en maaltijden gaan neerden zelf beoordelen of de
de komst van de zwarte bakken.
beloftes worden waargemaakt.
Wolter van der Vlist zegt hierover: bereiden. De PIW’ers krijgen zelf
niet te maken met deze nieuwe
‘Deze aanbesteding was voor de
bent, zoals het voorbeeld van een
jongen die op deze manier in de
bouw terecht kwam.

leveranciers van de maaltijden,
niet voor nieuwe keukens in de
PI’s.’ Volgens hem kookt al vijftig
procent van de gedetineerden zelf
en zal de locatie het goed moeten
vinden. De gedetineerden zullen
tenslotte ‘zelf verantwoordelijkheid moeten nemen’ voor hun
maaltijden.

Strafzaak? Neem geen advocaat, neem een strafrechtadvocaat!
Vrijheid van advocaatkeuze is een belangrijk recht.
U bent niet verplicht zich bij te laten staan door de
advocaat die u op het politiebureau bezocht heeft. Deze
'piketadvocaat' hoeft helaas geen deskundige te zijn op
het gebied van strafrecht.
Sommige advocaten doen maar een paar strafzaken per
jaar. Natuurlijk volstrekt onvoldoende om deskundig te
worden en te blijven op strafrechtelijk gebied. Zo kan het
gebeuren dat de advocaat die u bijstaat in uw strafzaak
zich voornamelijk bezighoudt met familierecht. Wij vinden
dit een onwenselijke situatie. Regelmatig nemen wij
1' Postbus 3084, 6202 NB Maastricht

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

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

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

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

op strafrecht gebied. Wij beseffen dat onze gedetineerde
cliënten regelmatig bezocht willen worden om de
voortgang van hun zaak te bespreken. Wij voldoen aan die

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

behoefte!

strafrechtadvocaten.nl

WEENING
STRAFRECHTADVOCATEN
Maastricht• Utrecht• Roermond• Hoensbroek
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RSJ geeft directeuren PI’s belangrijke rol bij herijking

Op naar een beter sanctie- en afzonderingsbeleid

De RSJ wil dat
er bij eenzame
opsluiting dagelijks
contact is tussen
een afgezonderde
gedetineerd

Er is nu geen
uniformiteit meer.
Alles ligt open

Isoleercel in de Zaanbajes

Van de redactie
Den Haag - Het rommelt bij het sanctie- en afzonderingsbeleid, stelt
de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
vast in een advies aan de minister voor rechtsbescherming. In de
nadagen van Dekker is in 2021 de sanctiekaart ingetrokken. Daarin
was vastgelegd welke sancties op welk vergrijp moesten volgen.
Een doel van de sanctiekaart was uniformering van het sanctie- en
afzonderingsbeleid. Er is nu geen uniformiteit meer. Alles ligt open.

V

oor de RSJ was
dat een reden
om ongevraagd
te adviseren. Er
is nu te veel
ruimte voor
interpretatie
binnen de Penitentiaire beginselenwet, vindt de RSJ. Opvallend is
dat in een informatieblad dat overigens niet openbaar beschikbaar

herijking. Zij moeten gezamenlijk
– wat de RSJ noemt – indicatiepunten ontwikkelen voor de toepassing van disciplinaire straffen.
Daarbij dient afzonderen en zeker
terugdringen van afzonderingen
een concreet beleidsdoel te zijn.
Bovendien is het nuttig, zegt de
RSJ, om herstelgerichte elementen
in het beleid op te nemen. Dan
is, het resocialisatiebeginsel en
hebben we ook nog de wens van de
het beginsel van minimale beperpersoonsgerichte afweging en dan
kingen niet genoemd worden. De
RSJ zit er ook mee dat het eerderge- ook nog een toereikende motivenoemde informatieblad niet open- ring. De RSJ ziet dan ook nog een
aantal randvoorwaarden waaraan
baar is gemaakt. Dus wat kun je
ermee als controlerende instantie. gewerkt moet worden. Dat is bijvoorbeeld een heroriëntatie op de
Niet veel, dat is duidelijk.
rol en de taken van de piw’ers. En
De RSJ geeft de directeuren van de een verdere scholing van hen. Dan
ook nog het voldoende
PI’s een belangrijke rol bij de

beschikbaar zijn van specialistische detentievoorzieningen en als
laatste een betere registratie,
betere monitoring en een analyse
en evaluatie van de disciplinaire
straffen en de afzonderingen. Dat
is voor een aantal instellingen
nogal een breuk met het vigerende
beleid.
Het verbaasd verder niet dat de RSJ
– in afwijking van het min of meet
stiekeme beleid nu - dat het beleid
online te raadplegen is. De RSJ wil
dat er bij eenzame opsluiting
dagelijks contact is tussen een
afgezonderde gedetineerde. De
gedragsdeskundige adviseert de
directeur dagelijks over de voortzetting van de afzondering. Als
laatste nemen we van het

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

RSJ-advies over – het zal duidelijk
zijn dat Bonjo het een heel nuttig
advies vindt – dat de instellingen
een managementsysteem moeten
hebben dat toegang geeft tot
betrouwbare cijfers dat vooral om
zicht te hebben op de gerealiseerde duur van de afzondering en
het gedrag van de gedetineerde
dat tot die afzondering geleid
heeft. En dat – voegen we toe – om
inderdaad ook de effecten van de
afzondering in beeld te hebben en
te krijgen. We ondersteunen de
RSJ-opvatting dat het aantal afzonderingen teruggedrongen dient te
worden. Nu de nieuwe minister
voor rechtsbescherming, Franc
Weerwind, nog.
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Videoconferentie blijft inperking van aanwezigheidsrecht

Is een proces via videoverbinding wel eerlijk?
David Penn
Maastricht - Momenteel werkt het kabinet aan een wetswijziging waardoor rechters
op grond van ‘ernstige veiligheidsrisico’s’ verdachten moeten kunnen verplichten per
videoverbinding aan hun proces deel te nemen. De Raad voor de Rechtspraak heeft
inmiddels laten weten geen zwaarwegende bezwaren tegen het besluit te hebben. Zij
het dat rechters van deze bevoegdheid alleen gebruik mogen maken in het geval van
zeer concrete en uitzonderlijke veiligheidsrisico’s.
In Italië vormde de beveiliging van processen tegen verdachten van lidmaatschap van
de mafia al in de jaren ’90 een reden om
videoconferenties in te voeren in strafprocedures. Wel werden er kwaliteitseisen
gesteld aan de verbinding tussen de rechtszaal en de videoconferentie in de detentielocatie. Ook moesten de autoriteiten ervoor
zorgen dat de advocaat en zijn cliënt vertrouwelijk konden communiceren. De
videoconferentie werd echter beperkt tot
situaties waarbij een groot ontsnappingsgevaar aanwezig was en waarbij de verdachte
in de fysieke nabijheid van medeverdachten
of ondergeschikten zou zijn in de rechtbank, met een onwenselijk effect op de
rechtsgang, zoals beïnvloeding.

Legitiem doel

Uit met name Italiaanse en Russische zaken
die inmiddels aan het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM) zijn voorgelegd blijkt dat een (verplichte) videoconferentie alleen mag worden toegepast als
deze een legitiem doel dient. Te denken valt

aan de bescherming van de openbare orde,
veiligheidsmaatregelen, het risico dat de
gedetineerde kans heeft contact te maken
met connecties, het voorkomen van
misdaad, vluchtgevaar, getuigen – en slachtofferbescherming, de naleving van de redelijke termijnvereisten en het belang van
voortvarende afhandeling van het strafproces, ook met het oog op de caseload van de
rechtbank.
Het EHRM kwam in de zaak Marcello Viola T.
in Italië ook tot de conclusie dat het toepassen van een videoconferentie geen schending van een recht op een eerlijk proces in
de zin van art. 6 EVRM hoeft op te leveren,
mits wordt voorzien in de juiste waarborgen. Uit de rechtspraak volgt dat de verdachte in staat moet zijn om de aanwezigen
in de zittingszaal te zien en te horen en
andersom moeten de andere partijen de
verdachte kunnen zien en horen. De verbinding tussen de detentiefaciliteit en de
rechtszaal moet van voldoende kwaliteit
zijn voor de verdachte om in zijn proces te
participeren. Verder heeft de advocaat het

De videoverbinding
moet dan wel helemaal
in orde zijn en met
de verdediging, die
zich op een andere
locatie zou bevinden,
moet vertrouwelijk
gecommuniceerd
kunnen worden

recht om raadslieden te hebben op zowel de
locatie waar hij zich bevindt, als in de
rechtszaal. Als de mogelijkheid van vertrouwelijke locatie ontbreekt, is er sprake van
een inbreuk op het recht op een effectieve
uitoefening van de verdediging.

Rechtbanken op locatie

Zelfs al wegen de maatschappelijke en/of
strafvorderlijke belangen nog zo zwaar, een
videoconferentie blijft een inperking van
het aanwezigheidsrecht. Terechtstaan via
een videoverbinding is juist in zware zaken

Videoverbinding in een rechtszaak mag alleen in het geval van zeer concrete en uitzonderlijke veiligheidsrisico’s.

waarin jarenlange celstraffen kunnen
worden opgelegd, onwenselijk te noemen.
Zowel de rechters als de verdachten zullen
dan een groot deel van de non-verbale communicatie, die zo belangrijk is in de rechtszaal, moeten missen. Ook gaat een videoverbinding ten koste van de kwaliteit van de
communicatie tussen de verdediging en de
cliënt. Het meest voor de handliggend is
dan ook dat ook een rechtbank op locatie
worden ingericht. Hiervoor zijn ook
plannen in de maak, bijvoorbeeld in de PI
Vught. De verdachte kan dan plaatsnemen
in de rechtszaal, zonder dat er vervoer met
veiligheidsrisico’s plaats hoeft te vinden.
Maar ook dit is gemakkelijker gezegd dan
gedaan, aangezien in grote processen meerdere verdachten zich op meerdere locaties
zullen bevinden. En dan is de keuze toch
weer óf vervoer óf videoverbinding.
Zeker in die gevallen zal er vaker gebruik
gemaakt worden van de mogelijkheid om
twee advocaten te hebben. Eén op de detentieadres en één in de zittingszaal. De videoverbinding moet dan wel helemaal in orde
zijn en met de verdediging, die zich op een
andere locatie zou bevinden, moet vertrouwelijk gecommuniceerd kunnen worden.
Anders is er geen sprake van een eerlijk
proces.
(David Penn is strafrechtadvocaat in
Maastricht en den Haag.)
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Eerst op bedevaart naar
Santiago de Compostella,
daarna vrij

Vrijheid
Rouven
Langzaam kruipen de dagen dichterbij naar mijn vrijheid.
Mijn slapende nachten worden steeds onstuimiger, korte nachten en slecht
slapen.

Gerard Rijnvos

Waar ik mijzelf zoveel jaren in handen van justitie heb moeten geven,
Komt er nu het moment dat justitie mij iets gaat teruggeven,

Gendringen - In 1989 reed ik met mijn brommer naar het middeleeuwse pelgrimsoord
Santiago de Compostella. Vanuit mijn studie, docent geschiedenis, wilde ik deze tocht
bestuderen en ervaren. Het werd een onvergetelijke reis, die nog steeds voortduurt. Ik
kwam in contact met buitenlandse jongeren die deze tocht liepen met toestemming van
de jeugdrechter aldaar. Konden de jongeren aantonen dat men de tocht had gelopen
volgens de afgesproken voorwaarden, kon en kan de rechter vrijspraak verlenen.

Namelijk mijn vrijheid.
Terugkeren in de maatschappij die in al die jaren gewoon is doorgegaan
en ik ben stil blijven staan.
Hoe zal het zijn als je de bajes uitloopt?
Kijkt iedereen je na, zien ze het meteen dat ik een gedetineerde ben geweest,
kan ik mij nog wel in de publieke ruimte vertonen of moet ik mij

Deze ontmoeting en ervaring hebben mij nooit losgelaten. Dat jongeren middels een
klassieke, educatieve onthemingstocht, herstelrecht kregen.
Helaas is het in Nederland niet mogelijk om als jeugddelinquent een beroep te doen op
een dergelijk recht als in België. Hopelijk zijn er wel andere manieren om deze jongeren
in deze situatie, een beroep te laten doen op een dergelijke alternatieve straf.

onherkenbaar op straat begeven?
Is er eigenlijk wel plaats voor mij, kan ik nog een baan vinden,
hoe zit het met een woning vinden?
Hoe zal het wezen om de sleutel in je eigen deurslot te steken?
Hoe zullen mijn naasten mijn terugkomst verwerken?
Ga ik niet te veel hun dagelijkse leven in de war gooien?
Je kijkt er heel erg naar uit, maar het kan een grote desillusie zijn.
Allemaal vragen die mij steeds meer door mijn hoofd dwalen.
Toch kijk ik er naar uit en hoop dit saaie en ook negatieve leven weer
achter mij te kunnen laten.
Lekker met mijn fiets door de stad toeren, met mijn honden door
het park wandelen, met mijn kleinkind naar de speeltuin gaan en
heerlijk kunnen uitwaaien bij windkracht acht op het strand.
Nog even en de deur van mijn cel zal opengaan en ik zal verzocht worden
om de inrichting te verlaten.
Alles laat ik achter, geen herinnering zal ik willen meenemen, het is
gebeurd, het zit erop.
Uit frustratie steek ik nog één keer mijn middelvinger op en wandel
weg en laat de bajes achter mij.
Vrijheid, iets wat voor mij nu ingaat maar waarvan ik niet weet wat
dat brengen gaat.
Bij het betreden van het station, loop ik tussen al het publiek naar mijn
trein die mij terug naar huis zal brengen. Ik heb het gevoel dat iedereen mij

Routekaart bedevaart Santiago de Compostella

nastaart.

Oud middeleeuws recht

Door de cadans van de trein sukkel ik wat in slaap.

Onthemingstochten zijn geen geitenwollensokkengedoe. In België, Italië, Duitsland en
Frankrijk laat men zien dat deze manier van aanpak kan werken. Waaronder de
Belgische organisatie Oikoten.
Deze organisatie laat al bijna 40 jaar zien dat het kan!
Sinds 2009 vormen Bas! en Oikoten de organisatie Alba. Bas! komt voort uit de samenwerking binnen het justitiële systeem in Brussel,

Ik schrik wakker wanneer we het centraal station van Amsterdam binnenrijden.
Thuis, de rinkelende trams, de mensenmassa’s op straat,
heerlijk ik ben weer in mijn stad.
Ik ruik het, ik voel het, ik ben thuis in mijn eigen mooie stad.
Zo druk en vol en toch voor mij voelt het als vrijheid.
Amsterdam ik weer bij je.
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Wij, mr. Claartje van Keulen en mr. Claudia Dirkzwager, zijn ervaren strafrechtadvocaten en oprichters
van het kantoor Van Keulen & Dirkzwager Advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in het strafrecht.
Ook voor pro deo bijstand kunt u bij ons terecht.
- Alle strafzaken
- TBS-zaken
- Jeugd(straf )zaken
- Zorgmachtiging (Wvggz)

M R . M W.

M R . M W.

CLAARTJE

CLAUDIA

+31(0)640279383

+31(0)633003848

DIRKZWAGER
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om jonge delinquenten een stem
te geven en perspectief te bieden
middels educatieve onthemingstochten. Het is Oikoten die deze
tochten uitzet.

Het project zal zich
in eerste instantie
gaan richten op
jongeren van 15
tot 25 jaar, met
of zonder rugzak
of rand

Dit komt voort uit oud- middeleeuws recht dat in België nog
geldt. Jongeren mogen bij de
jeugdrechter een verzoek indienen om deel te mogen gaan
nemen aan een dergelijke tocht,
om van hun straf af te kunnen
komen.
Een paar jaar geleden werd ik uitgedaagd door een innovator op
het gebied van onderwijs voor
jongeren met een stevig randje,
om dergelijke onthemingstochten kleinschalig te gaan opzetten.
Inmiddels ben ik met mijn
project al ver gevorderd. Peelgrijn
maakt inmiddels deel uit van de
Europese associatie van educatieve onthemingen. Toch is er nog
genoeg te doen om dit jaar als
stichting te gaan starten. Het
project zal zich in eerste instantie gaan richten op jongeren van
15 tot 25 jaar, met of zonder
rugzak of rand. Peelgrijn zal zich
gaan richten op preventie, aangaande ernstig uitval onderwijs,
met als gevolg in aanraking met
leerplicht of justitie. Als organisator van het project heb ik ruim
ervaring met jongeren. De missie
van Peelgrijn is herstelrecht
middels de onthemingstochten

Slingeren van de botafumeiro, het grootste wierookvat ter wereld, in de kathedraal van Santiago de Compostella
en streven naar normalisatie
binnen het onderwijssysteem.

Pilotgroep

Het project Peelgrijn zal uit drie
componenten bestaan:
* onthemingstochten, meerdaagse tochten variërend van
een week tot drie maanden, met
begeleiding, van beginpunt
naar eindbestemming;
* hemingstochten, tochten naar
landen van familiaire herkomst
over bestaande wandelroutes,
van beginpunt naar
eindbestemming;
* begeleiding na de geslaagde
tocht naar re-integratie in de
samenleving middels scholing,
stage of werk.
Belangrijk voor nu is dat
Peelgrijn dit jaar een volwaardige, betrouwbare stichting
wordt. In oktober willen we een
pilotgroep van start laten gaan,
met kritische, enthousiaste deelnemers en begeleiders, als testgroep formatie. We hopen reacties te mogen ontvangen van eenieder die hier het nut van in ziet

Onthemingstochten
zijn geen geitenwollen
sokkengedoe

en eventueel mee wilt doen met
de pilot. Het zal een onthemingstocht worden van een week,
ergens in Nederland. Daarna zal
Peelgrijn als project doorgaan als
officiële stichting. Peelgrijn is op
zoek naar jongeren, begeleiders,
en jong voelende, die het nut
ervan inzien, die willen samenwerken en gemotiveerd zijn.
Peelgrijn doet het niet voor zichzelf, maar voor de jongeren die
het nodig kunnen hebben.
(Organisator Gerard Rijnvos /
Mobiel:+316 836 746 82 / 06 836 746
82 / mail:peelgrijn@outlook.com
Website: www.peelgrijn.nl)

Rustende pelgrims op de plaza del Obradioro
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Amalia was de ster

colofon
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Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau is de kroonprinses van het Koninkrijk der
Nederlanden en oudste kind van koning Willem-Alexander der Nederlanden en koningin
Maxima. Zo wordt ze officieel beschreven. Deze kroonprinses was de ster op de jaarlijkse
zomerfotosessie van de familie. Voor het eerst kon er naast haar vader en moeder ook aan haar
vragen worden gesteld.
Op de vraag hoe ze het vindt dat ze voor het eerst op Prinsjesdag in de glazen koets met haar
ouders mee mag rijden naar de Grote kerk in Den Haag voor de troonrede, zei ze: ‘Dat wordt
voor mijn even spannend. Ik moet maar kijken hoe ik die koets in- en uitkom met een lange
jurk. Dat zal zeker nog een keer geoefend moeten worden’.
Ze gaat in september Politics, Psychologie, Law and Economics aan de Universiteit Amsterdam
studeren. Een nieuw diploma heeft onlangs al binnengesleept, een jachtakte.

Redactie
Paul Grijpma, hoofdredacteur
paulgrijpma@gmail.com
www.paulgrijpma.nl
al
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mijn dochter elke woensdag meenam. Tijdens de
ritjes naar Heerhugowaard en terug na Almere
vond mijn dochter Chelina het altijd fijn en gezellig om met Jacky te kletsen en gaf haar ook wel de
kracht om er mee om te gaan dat mamma binnen
zat.
Na mijn detentie had ik contact met Jacky via
facebook en via ex-gevangenisdirecteur Frans
Douw. In die periode waren Jacky en Frans heel
actief bezig om iets te betekenen voor de groep
achterblijvers. Frans zei: ‘Marion kom een keer
langs tijdens een overleg bij mij thuis dan verzorg
ik de lunch en dan zie je Jacky ook weer eens een
keer.’ Dus ik naar Westzaan om te kijken wat zij

EERBIED

Oplossing BonjoPuzzel,
van pagina 31

doen om achterblijvers bij te
staan. Daar zat ik uitgebreid
met Jacky te praten over de
kinderen kleinkinderen en
natuurlijk over Louis. En dat
in de prachtige tuin met uitzicht op Zaandam en
op de koeien. We spraken erover dat zij samen, als
Louis ooit buiten zou komen, op een boerderij
zouden gaan wonen. Want in een drukke stad zou
Louis echt niet meer willen gaan wonen. Ik zei
haar toen dat ik ze daar wel zag zitten met houten
klompen, boer Louistje en boerin Jacky. Wat
hadden we gelachen daarom. Verder kwam er een
periode dat Jacky bij ons bij Bonjo in het bestuur
wilde komen. Dat is ook gebeurd. Jacky was echt
een powerwoman. Wat was zij strijdbaar in alles
wat zij wilde bereiken. Wat een respect had ik voor
haar strijdkracht in de zaak van haar man Louis.
Zij zal door haar kinderen, kleinkinderen en Louis
en vele anderen worden gemist. Wij willen haar
(klein)kinderen, Louis en de familie heel veel
kracht en sterkte toewensen met dit groot verlies.
Lieve Jacky rust zacht.
Marion en alle andere medewerkers van Bonjo

LEUKERD
KUDDE

ZOMI
ZAKE
VOO
VISA
TRA
TINT
STIC
SPIE
SLED
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Als er één groep beschermd moet worden, zijn het wel de heroïne- en basecokegebruikers

Drugsverbod desastreus
Dennis Laheij
Amsterdam - Toen ik mij zo’n vijfentwintig jaar geleden in het drugsbeleid begon te
interesseren, was dat vanuit de platte redenering dat ik af en toe een jointje rookte
en vind dat dit een persoonlijke vrijheid is, die bovendien niet heel erg schadelijk is.
Maar eigenlijk is dat de vraag niet: de vraag is of een verbod van een genotsmiddel
wel een effectief middel is.

H

et antwoord daarop
wordt ons iedere dag
weer in de media
gegeven door politici,
bestuurders en
bestrijders van drugs
die in steeds fellere
bewoordingen roepen dat de drugsproblematiek de spuigaten uit begint te
lopen. Nee, een verbod van middelen die
al sinds mensenheugenis, in alle culturen en in alle lagen van de bevolking
worden gebruikt, is geen effectief
middel.
Ik geef toe: toen ik tien jaar geleden directeur werd van een zogenaamde junkiebond, was ik benieuwd of ik wel achter
die woorden kon blijven staan. Als er één
groep was die door het drugsverbod
beschermd zou moeten worden, dan
waren zij het wel: heroïne- en basecokegebruikers die veelal op straat leven en
vaak een heel scala aan problemen
hebben.

crimineel bezig zijn, laten ze enorme
bedragen ophoesten voor producten
waarvan de kostprijs minimaal is, en
dwingen ze -vanwege de opgebouwde
afhankelijkheid - tot het zoeken naar
alternatieve financieringsbronnen
(veelal criminaliteit). We laten toe dat ze
gestigmatiseerd worden, omdat wat ze
doen niet mag. We verlagen de kwaliteit
en verhogen de risico’s van producten die
ze gebruiken, en creëren een enorme
kloof tussen wat we zien als de reguliere
maatschappij en de leefwereld van de
gebruikers. Hoeveel agenten in de zaal
hebben de afgelopen jaren aangiftes
opgenomen van straatgebruikers nadat
die in elkaar zijn geslagen, bestolen of
verkracht? Ik spreek regelmatig gebruikers die dergelijke zaken overkomt, maar
die dan nooit aangifte bij de politie
willen doen.

De gebruikers wonen weer
in een huis, zijn gestopt
met criminaliteit, zijn
gezond en (dat was nog
de grootste verrassing):
ze leven nog steeds!

In elkaar geslagen, bestolen of verkracht

We veroordelen deze mensen tot de
randen van onze samenleving, maken ze
afhankelijk van mensen die per definitie

Ze leven nog steeds!

Eenzelfde strategie moeten we met drugs
nastreven. Zelfs met heroïne. Sterker nog:
we kennen in Nederland al ruim 20 jaar
een sterk gereguleerde heroïneverstrekking, met legale productie van heroïne,
met legale distributie (door de GGD) en
met legale consumenten: heroïnegebruikers met vaak een lange verslavingsgeschiedenis. En het werkt. Het werkt fantastisch! De gebruikers wonen weer in
een huis, zijn gestopt met criminaliteit,
zijn gezond en (dat was nog de grootste

De samenleving
kent nagenoeg geen
overlast meer van
heroïnegebruikers en
de heroïnemarkt in
Nederland is hierdoor
in vergelijking
met andere landen
marginaal geworden.

Wrang dat aangiftes van
seksueel misbruik op
de plank blijven liggen,
terwijl de oorlog tegen
drugs telkens maar weer
geïntensiveerd wordt

Al snel kwam ik erachter dat het drugsverbod juist voor de deze groep desastreus uitpakt. Na tien jaar durf ik de stelling wel aan dat 90 tot 95 procent van de
mensen die bij ons komen met problematisch gebruik, daar onderliggende
redenen voor heeft. In 90 tot 95 procent
daarvan gaat het om seksueel misbruik
of traumatische ervaringen in de jeugd:
verwaarlozing, mishandeling of
-wederom- seksueel misbruik.
Persoonlijk vind ik het immoreel om
deze mensen vervolgens voor deze vorm
van zelfmedicatie strafrechtelijk te vervolgen, en vind ik het al helemaal wrang
om te lezen dat aangiftes van seksueel
misbruik op de plank blijven liggen,
terwijl de oorlog tegen drugs telkens
maar weer geïntensiveerd wordt.

zonnebril van een automobilist is geregeld. We erkennen de mogelijke gevaren
van de producten in onze samenleving,
en sturen met regulering van de markten
op de beperkingen van die gevaren,
waarbij we de burger de vrijheid geven
toch auto te rijden, sterke drank te
drinken of een tomaat te eten.

Dennis Lahey kwam er al snel achter dat een drugsverbod desastreus uitpakt voor drugsverslaafden
(Foto: Derrick Bergman/Gonzo Merdia)

Want tja... drugs… het mag niet.

Het drugsverbod helpt ook niet om ze
weer in die reguliere maatschappij terug
te krijgen. De angst om te moeten
stoppen zodra men met hulpverlening in
contact komt, belemmert de welwillendheid om hulp te zoeken. Openheid van
zaken geven -een voorwaarde voor effectieve hulpverlening- wordt belemmerd
door het gevoelde taboe op gebruik. Niet
gek: het leidt ook regelmatig tot schorsingen binnen instellingen, want tja...
drugs… het mag niet. We maken ook
maar al te vaak mee dat iemand eindelijk
in een hulpverleningstraject zit, goed
bezig is, en dan toch nog wat openstaande boetes heeft, een tijdje moet
zitten, en na die periode weer van voren

af aan moet beginnen. Als die dan nog
trek heeft in een hulpverleningstraject?!
Dus nee. Het verbod werkt ook voor deze
groep contraproductief.
Los van de vraag hoe je denkt over drugs:
net als bij ieder ander product heb je te
maken met productie, distributie en consumptie. En als het een legaal product
betreft, heb je allerlei instrumenten om
daar invloed op te hebben door middel
van regulering. Het is legaal om tomaten
te kweken, maar daarvoor mag je niet
alle soorten pesticiden gebruiken. De
verkoop van sterke drank mag niet in de
speelgoedwinkel, wel in de slijterij.
Autorijden mag alleen met een rijbewijs,
als je 18 bent en niet gedronken hebt.
Zelfs de minimale transparantie van een

verrassing): ze leven nog steeds! En die
geweldige resultaten beperken zich niet
tot de gebruikers: de samenleving kent
nagenoeg geen overlast meer van heroïnegebruikers en de heroïnemarkt in
Nederland is hierdoor in vergelijking met
andere landen marginaal geworden. Er
zijn tal van instrumenten om een markt
te sturen als een product legaal is, en
daar zou de discussie over moeten gaan.
Wanneer je dat niet doet, houd je
gedogen of aanpakken als enige instrumenten over. En met dat beperkte instrumentarium wordt die complexe zaak dan
op de schouders van onze wethandhavers
gelegd.
(Dit artikel vormde de inleiding van Dennis
Laheij op de bijeenkomst van Leap Europe
op 26 juni 2002 in Amsterdam. Laheij is
directeur van de MDHG, de zogeheten junkiebond in Amsterdam en bestuurslid van
Bonjo.)
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Collage in het Pieter Baancentrum/Oostervaarderskliniek in Almere (Foto Paul Grijpma)

Vraag groter dan aanbod

Grote waardering voor
zorgconferenties tbs van waarde
Den Haag - Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) en de Universiteit Leiden hebben onderzoek gedaan naar de
waarde van zorgconferenties. Zorgconferenties` zijn bedoeld voor
forensisch psychiatrische patiënten die langer dan 15 jaar in de tbs
verblijven. Uit het onderzoek blijkt dat ze alom worden gewaardeerd
door alle betrokken partijen. Deze zien het als een toevoeging aan
de bestaande instrumenten voor het toetsen van behandelduur- en
voortgang en het doorbreken van impasses.

V

eel tbs-gestelden krijgen in
het behandeltraject te maken
met gebrek aan
voortgang of
behandelimpasses. Voor enkele honderden forensisch psychiatrische patiënten
leidt dit tot een verblijf langer dan
vijftien jaar in de tbs. Sinds 2017
wordt voor deze groep een zogeheten zorgconferentie georganiseerd. Dat is een vergadering
waarin de tbs-gestelde zelf aanschuift. Een grote multidisciplinaire groep betrokken

Het is ook goed dat
door dit onderzoek
weer eens in beeld
komt dat er goed
gewerkt wordt in de
tbs-instellingen.

professionals denkt mee over de
vraag of er een volgende stap
mogelijk is in de tbs-behandeling.
De uitkomst van de zorgconferentie is een advies aan de kliniek, die
eindverantwoordelijk blijft voor
de behandeling. Uit het onderzoek
blijkt dat betrokken partijen van
mening zijn dat de baten opwegen
tegen de kosten: via een zorgconferentie wordt geregeld tot passende
vervolgstappen gekomen. Dat kan
ook zijn dat de tbs-gestelde al op
de juiste plaats zit. De werkzaamheid van de zorgconferenties
wordt onder meer toegeschreven
aan het gemeenschappelijk doeleigenaarschap en het ‘out-of-thebox’-denken. Alle partijen, waaronder de tbs-gestelde, voelen zich
tijdens een zorgconferentie
gehoord. Het leveren van maatwerk en het informele karakter
worden ook positief gewaardeerd.
De patiënt krijgt een gezicht.

Verbeterpunt

Door de zorgconferenties ontstaat
meer inzicht in tekorten in het
forensische landschap en vervolgvoorzieningen voor bepaalde
typen patiënten. Dat de betrokken
partijen letterlijk bij elkaar over de

We weten al lang dat
tbs-gestelden minder
recidiveren dan
lieden die in bajesen
hun bestaan na
detentie afwachten

vloer komen, helpt enorm voor de
onderlinge relaties en voor het
inzicht in wat anderen aan
zorg(deskundigheid) te bieden
hebben. Gestart als een project
voor patiënten die vijftien jaar in
tbs zaten, kunnen zorgconferenties inmiddels ook op aanvraag
worden georganiseerd voor
andere tbs-gestelden. Daarmee is
het project enigszins slachtoffer
geworden van het eigen succes. De
vraag is zo groot, dat daar vaak
niet binnen de gewenste termijn
in kan worden voorzien, terwijl
een goede timing belangrijk is
voor de werkzaamheid. De onderzoekers bevelen dan ook een uitbreiding aan van de (personeels)
capaciteit en het takenpakket bij
de Dienst Justitiële Inrichtingen

(DJI) voor zorgconferenties. Een
ander verbeterpunt is de borging
van zorgconferenties in duidelijke
regelgeving, zodat het voortbestaan meer verzekerd is. Het is
goed dat het bestaan van zorgconferenties positief in beeld komt.
We weten al lang dat tbs-gestelden
minder recidiveren dan lieden die
in bajesen hun bestaan na detentie
afwachten. Het is ook goed dat
door dit onderzoek weer eens in
beeld komt dat er goed gewerkt
wordt in de tbs-instellingen. Dat
kan de wereld gebruiken juist nu
door het gehannes met ontsnappingen uit de Pompe-kliniek er
een verkeerd beeld ontstaat van de
zorgvuldigheid waarmee tbsgestelden om gegaan wordt en het
relatieve succes van tbs-klinieken.
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Overgrote deel van de gedetineerden afgesloten van belangrijk contact met thuisfront

Doodzonde dat minister eMates voorlopig opschort
Jaap Brandligt
Den Haag - Het is doodzonde dat de minister besloten heeft dat
eMates voorlopig opgeschort is. En dat allemaal nadat er – de minister
geeft dat overigens niet toe in zijn beantwoording van Tweede
Kamervragen op 24 mei – een en ander misgegaan is bij de EBI.
Hoewel de minister zegt dat alle post op de EBI en de TA gecontroleerd
wordt, moet er toch wat misgegaan zijn als de verdenking dat via
eMates voortgezet crimineel handelen heeft plaats gevonden, correct
is. Dat zou toch onmogelijk geweest moeten zijn als er inderdaad
gecontroleerd zou zijn wat eraan e-mails in- en uitgegaan is.

H

et blijft betreurenswaardig
dat voor het
overgrote deel
van de gedetineerden een
belangrijk
contact met het thuisfront afgesloten is. Het is nu weer bellen en
brieven schrijven. Maar heel snel
contact over hoe het op het thuisfont gaat en hoe het in de bajes
gaat. De minister geeft toe ‘dat het
voor gedetineerden van groot
belang is contact te kunnen onderhouden met hun familie en
netwerk’. Dat op een vraag van
onder meer de VVD. De Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft
geen contract met eMates.
Eigenlijk was het een typisch
Nederlandse gedoogsituatie.
eMates deed goed werk. Nagenoeg
alle, zo niet echt alle PI’s, vonden
het een prima service waaraan het
maatschappelijk belang hing dat
er met het netwerk, met familie en
vrienden contact gehouden kon
worden. Dat is – werd toch algemeen zo ervaren – in het belang
van de gedetineerde en de samenleving waarin hij weer terug gaat
keren.

Taghi

De minister wil nu dat onderzocht
wordt hoe eMates werkt, welke
risico’s eraan verbonden zijn en
hoe deze beperkt kunnen worden.
In de beantwoording van 24 mei
blijft wat onzichtbaar welke problemen zich lijken voor te doen.
Anders dan privacy-achtige zaken.

Hoe beheert eMates de mails en
dat soort zaken. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat het
Openbaar Ministerie (OM) aan de
bel getrokken heeft. Het OM zegt
grote zorgen te hebben over het
systeem eMates in het algemeen.
Opvallend is dat het OM op 11
februari een brief aan de directeur
van de Extra Beveiligde Inrichting
(EBI) geschreven heeft. Dat ging
over een individuele gedetineerde.
De minister wil niet uit de doeken
doen wie dat was. We gaan ook
niet speculeren, maar de naam

en niet wegwerken, want de
mimister houdt de optie open dat
de service kan worden hervat en
onder welke condities. Niet zoals
in het nu verdwenen vrije model,
maar onder door DJI gestelde condities. En ja, toch steeds weer blijkt
in de beantwoording door de
minister dat de EBI en de zorg van
het OM daarover, de aanleiding is
geweest.

In Australië en Engeland kan het
wel

Voortgezet Crimineel Handelen
tijdens Detentie

Het blijft wat zorgelijk dat doordat
er dingen fout gaan bij de EBI een
belangrijke communicatiefaciliteit wordt stil gelegd. Maar de
minister zegt dat de directeur van
Eigenlijk was het een een PI die beperkingen stelt aan
het aantal berichten daarmee in
typisch Nederlandse strijd met de wet handelt. Het is
niet mogelijk een uitzondering te
gedoogsituatie
maken in geval van een extreem
gevaarlijke gedetineerde’. De
minister herhaalt een- en andermaal dat er geen zicht is op het
systeem van eMates en dat hij dus
niet weet of het voldoet een de verwerking van persoonsgegevens.
Taghi duikt steeds op. De directeur Dat lijkt toch de crux. Genoemd
van de EBI heeft daarna getracht
worden ook het risico voor
het aantal verstuurde en te ontVoortgezet Crimineel Handelen
vangen berichten te beperken.
tijdens Detentie (VCHD) in beeld
Maar hij is door de Raad voor
komt. Een- en andermaal herhaalt
Strafrechtstoepassing en
de minister ook dat hij het
Jeugdbescherming (RSJ) teruggebetreurt dat er ongemak ontstaat
floten toen een gedetineerde daar bij zowel gedetineerden als bij hun
bezwaar tegen maakte. De minisrelaties. ‘Het belang van het
ter zegt dat de uitspraak van de RSJ beschermen van persoonsgegegeen concrete aanleiding was om
vens van gedetineerden en hun
eMates op te schorten. Opschorten relaties, het voorkomen van

Als vrijheid de
enige optie is

voortgezet crimineel handelen
tijdens detentie en de veiligheid
binnen de inrichtingen weegt
echter zwaarder.’ Dus ligt de zaak
vast tot het aangekondigde onderzoek is verricht.

Hoe kan het trouwens
dat in Australië en
Engeland een dienst
als eMates wel kan
functioneren en dat
er in Nederland zich
problemen voordoen

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

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

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

Daarmee is de zaak nog niet ten
einde. De Tweede Kamer heeft een
motie aangenomen waarin wordt
vastgesteld dat eMates voor altijd
voor zware criminelen zoals leden
van de zogeheten mocro-mafia en
lieden op de terroristenafdeling
stopt. Het Algemeen Dagblad
merkt op dat vanaf de RSJuitspraak EBI-gedetineerden
zonder restricties met de buitenwereld mailen. Het AD schrijft dat
er amper controle op de inhoud
was. Daarmee zijn we toch weer bij
de problemen van de EBI aangekomen en blijft de vraag boven de
markt hangen hoe het kon dat er
uit de EBI sprake was van voortgezet crimineel handelen, zoals het
OM vaststelde.
Hoe kan het trouwens dat in
Australië en Engeland een dienst
als eMates wel kan functioneren
en dat er in Nederland zich problemen voordoen. De geschiedenis
van eMates is ooit begonnen door
contacten met Engerland. De
minister had daar geen antwoord
op, maar heeft aan de Kamer toegezegd dat hij daar zijn licht gaat
opsteken. Hopelijk betekent dat
dat eMates terug kan komen.

- de grootste cocaïnevangst in 2012,
- Future Life miljoenenfraude,
- onderzoek Limonadewesp (mensenhandel)
- ook stond hij leden van de Bruinsma groep bij etc.
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Directeur gaf onvoldoende invulling aan zijn zorgplicht

ter zitting aan dat hij deze intake
inderdaad heeft gehad en vervolgens van 6 december tot 31 december 2021 in een EPC verbleef. De
directie benoemt vervolgens in
het verweerschrift dat de medische dienst heeft aangegeven dat
klager per 21 december 2021 geen
heeft klager aangegeven alsnog
contra-indicatie had voor de plaatmee te werken aan de plaatsing in sing in een MPC. Of dit is besloten
een MPC. Op grond van het vooraan de hand van de intake is de
gaande is gebleken dat klager geen beklagrechter niet geheel duidecontra-indicatie had voor plaatlijk, maar de beklagrechter acht
sing in een MPC. Om die reden is
dit wel aannemelijk. De beklagde directie van mening dat de
rechter constateert dat terwijl
plaatsing in een MPC niet onredeklager in de MPC verbleef, heeft hij
lijk en onbillijk is en wordt veromstreeks 14 januari 2022 een
zocht het klaagschrift ongegrond
gesprek gehad met zowel een psyte verklaren.
choloog vanuit PI Nieuwegein als
een psycholoog vanuit JC
Zaanstad, waarna omstreeks 23
Verweerschrift
januari 2022 is besloten om klager
Het is zo dat de directeur de
alsnog een contra-indicatie toe te
bevoegdheid heeft een gedetikennen en klager weer in een EPC
neerde een verblijfsruimte toe te
te plaatsen.
wijzen in de inrichting die de
directeur beheert. De directeur
moet bij de beslissing een belanOnredelijk en onbillijk
genafweging maken en alle releDe Raad voor
vante feiten en omstandigheden
Strafrechtstoepassing en
daarbij moet betrekken. De
Jeugdbescherming (RSJ) heeft in
beklagrechter stelt vast dat klager een uitspraak van 16 september
2021 geoordeeld dat de directeur
onvoldoende invulling heeft
gegeven aan de zorgplicht, nu niet
is gebleken dat de directeur nader
onderzoek heeft verricht naar de
stelling van klager dat hij in een
In Nieuwegein wordt eerdere inrichting een contra-indihij nu gedwongen in catie had. In deze zaak is eveneens
niet gebleken dat de directeur
een MPC geplaatst,
heeft meegewogen dat klager stelt

Onterecht in meerpersoonscel
Van de redactie
Nieuwegein - Klager is op 6 december 2021 overgeplaatst vanuit JC
Zaanstad naar PI Nieuwegein. In de Zaanbajes zat klager sinds drie
jaar in een eenpersoonscel (EPC). Klager stelde dat hij al deze tijd
een contra-indicatie had voor de plaatsing in een meerpersoonscel
(MPC). Hij heeft bij binnenkomst in Nieuwegein een gesprek met
de psycholoog aangevraagd. Op 21 december 2021 is besloten
dat klager in PI Nieuwegein geen contra-indicatie meer had en op
31 december 2021 is hij in een MPC geplaatst. Klager stond toen
nog op de wachtlijst voor de psycholoog. In januari 2022 heeft een
psycholoog vanuit JC Zaanstad klager bezocht en geoordeeld dat hij
wel recht had op een contra-indicatie, waarna klager omstreeks 23
januari 2022 weer in een EPC is geplaatst.
Er waren naar het oordeel van de
beklagrechter ten tijde van de
beslissing van de directeur voldoende omstandigheden bekend
op grond waarvan de directeur
eerst onderzoek had moeten verrichten naar de contra-indicatie in
de eerdere inrichting en/of een
psycholoog had moeten raadplegen over klagers geschiktheid voor
plaatsing in een MPC, alvorens
klager te laten plaatsen in een
MPC. De beklagrechter is derhalve
van oordeel dat de directeur onvoldoende invulling heeft gegeven
aan zijn zorgplicht. De beslissing
om klager in een MPC te plaatsen
dient dan ook als onredelijk en
onbillijk te worden aangemerkt.
Hoe ging het in zijn werk in dit
geval? Klager geeft aan dat hij op 6
december 2021 vanuit JC Zaanstad
is overgeplaatst naar PI
Nieuwegein. Klager verbleef in
Zaanstad al drie jaar in een eenpersoonscel. In Nieuwegein wordt
hij nu gedwongen in een MPC
geplaatst, omdat hij geen contraindicatie heeft. Dit terwijl hij bij
een psycholoog loopt voor een
EMDR*-behandeling vanwege
slaapproblemen als gevolg van een
mishandeling in oktober. Sinds hij
in PI Nieuwegein is gekomen heeft
hij gevraagd om een psycholoog te
spreken, maar er wordt gezegd dat
de wachtlijst lang is. Terwijl hij op
de wachtlijst staat, is hij in een
MPC geplaatst. De psycholoog zegt
dat klager geen contra-indicatie
heeft zonder met hem in gesprek

te gaan. Klager is één dag naar de
isoleercel gegaan, maar dat is geestelijk zwaar voor hem.

Strafcel

De directie maakt duidelijk dat
aan klager op 30 december 2021 is
medegedeeld dat hij op een MPC
geplaatst zal worden. Klager kon
zich niet verenigen met die
besluit. Op vrijdag 31 december
2021 is klager in een MPC geplaatst.
Nader onderzoek heeft uitgewezen
dat hij onder de aandacht is van de
medische dienst vanwege lichamelijke klachten. De medische dienst
heeft aangegeven dat klager per 21
december 2021 geen contra-indicatie heeft voor de plaatsing in een
MPC. Het uitgangspunt is dat een
gedetineerde gedurende zijn
detentie in een MPC verblijft,
tenzij hij hiervoor ongeschikt
wordt geacht. Op 3 januari 2022
heeft klager nogmaals medegedeeld dat hij zich niet kan verenigen met de plaatsing in een MPC.
Klager heeft in die navolgende
dagen meerdere personeelsleden
gesproken over zijn plaatsing in
een MPC, waaronder het afdelingshoofd. Op 3 januari 2022 heeft hij
aangegeven dat hij nogmaals een
afdelingshoofd wilde spreken en
anders naar de strafcel gaat.
Uiteindelijk is klager op 3 januari
2022 in een strafcel geplaatst,
vanwege het weigeren gehoor te
geven aan de plaatsing in een MPC.
Op 4 januari 2022 is klager weer
teruggeplaatst op de afdeling en

dat hij al drie jaar over een contraindicatie beschikte. Uit de omstandigheid dat een psycholoog uit JC
Zaanstad klager omstreeks 14
januari 2022 heeft bezocht én vervolgens is besloten dat klager
alsnog een contra-indicatie kreeg,
maakt de beklagrechter op dat het
onderzoek pas zorgvuldig heeft
plaatsgevonden nadat klager al in
een MPC was geplaatst. Er waren
naar het oordeel van de beklagrechter ten tijde van de beslissing
van de directeur voldoende
omstandigheden bekend op grond
waarvan de directeur eerst onderzoek had moeten verrichten naar
de contra-indicatie in de eerdere
inrichting en/of een psycholoog
had moeten raadplegen over
klagers geschiktheid voor plaatsing in een MPC, alvorens klager te
laten plaatsen in een MPC. De
beklagrechter is alles bij elkaar
van oordeel dat de directeur onvoldoende invulling heeft gegeven
aan zijn zorgplicht. De beslissing
van de directeur om klager in een
MPC te plaatsen dient dan ook als
onredelijk en onbillijk te worden
aangemerkt. De beklagrechter zal
het beklag gegrond verklaren.
(*Eye Movement Desensitization and
Reprossing (EMDR), is een therapie
voor mensen die last blijven houden
van de gevolgen van een schokkende
ervaring, zoals een ongeluk, seksueel geweld of een geweldsincident)
(Bron: kenniscentrum commissie
van toezicht)

omdat hij geen
contra-indicatie heeft

op 6 december 2021 vanuit JC
Zaanstad is overgeplaatst naar PI
Nieuwegein. Het is de beklagrechter ambtshalve bekend dat gedetineerden bij binnenkomst in PI
Nieuwegein worden opgeroepen
voor de intake van de medische
dienst. Tijdens deze intake wordt
onder andere beoordeeld of een
gedetineerde geschikt is voor
plaatsing in een MPC. Klager gaf
Tweepersoonscel in de Zaanbajes

Wil je
naar huis?
Mr. Rick Engwegen

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

T 0475 485 080 • M 06 10 71 93 62

hilkens.nl

BEL BONJO
GRATIS!
0800
3334446
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Hij doet wat hij leuk en belangrijk vindt en dat doet hij buitengewoon goed

Misdaadjournalist Paul Vugts heeft twee wapens:
onafhankelijkheid en betrouwbaarheid
Bregje Veltman
Amsterdam - In het zonovergoten Amsterdam spreek ik met misdaadjournalist
Paul Vugts (1974) over zijn bijzondere baan en deelt hij een greep uit
bijbehorende waarden, interesses en werkwijzen. Vugts houdt nauwgezet
verantwoordelijkheid over zijn werk, van start tot publicatie en zelfs daarna
voor toelichting op zijn stukken. Zo communiceert hij tussendoor nog even
met een collega dat de koppen boven een van zijn stukken toch echt anders
moeten om een juist beeld te schetsen van het verhaal.

V

ugts is al jaren een
van ’s lands bekendste misdaadjournalisten. Ik vraag mij
dan ook af hoe dit
ontstaan is. Hij zegt
dat hij niet bepaald
een planner is. Als kind wilde hij dierenarts worden. Hij is bij toeval in de
journalistiek en later meer specifiek
de misdaadverslaggeving terecht is
gekomen. Hier gingen ‘verkeerde studiekeuzes’ aan vooraf, namelijk bouwkunde en commerciële-/
bedrijfseconomie. ‘Als je niet weet wat
je wilt worden dan ga je journalistiek
doen, of rechten.’ lacht Vugts. Hij
startte met de studie journalistiek. Hij
legt mensen namelijk graag uit hoe
dingen in elkaar zitten. Zijn tweede
stage volbracht Vugts in 1997 bij het
Amsterdamse dagblad Het Parool. Hij
is daar nooit meer weggegaan en is dit
jaar 25 jaar in dienst. Vugts begon als
algemeen verslaggever en groeide
geleidelijk in het vak van
misdaadverslaggever.
Het is een onrustige week voor Vugts.
Mede doordat het exact een jaar
geleden is dat de aanslag op Peter R.
de Vries plaatsvond en omdat hiervoor deze week arrestaties hebben
plaatsgevonden. Toen Vugts op 6 juli
2021 hoorde dat er iemand was neergeschoten in de Leidsebuurt besloot
hij al snel dat hij daarnaartoe moest.
Vervolgens hoorde hij van een zeer
betrouwbare bron dat het De Vries
betrof. ‘Normaal hoop je nieuws als
eerste te brengen, ik had zo gehoopt
dit nieuws niet te hoeven brengen.’ De
Vries overleed op 15 juli 2021. Het heeft

behoorlijk impact gemaakt op Vugts
doordat hij goed contact had met
hem. ‘Peter is een fenomeen en onvervangbaar.’ Daar bovenop komt
natuurlijk dat ook Vugts misdaadjourBregje Veltman
nalist is. De moord raakte ook zijn
(Tekening: Minke Veltman)
familie en resulteerde in veel vragen
en bezorgdheid vanuit de omgeving.
‘Dit is natuurlijk niet de eerste grens
die overschreden is.’ Vugts doelt
hiermee op de moord op misdaadblogger (Martin Kok, 2016), de broer
van kroongetuige Nabil B. (Reduan B.,
2018), advocaat van de kroongetuige
(Derk Wiersum, 2019) en daarna vertrouwenspersoon van de kroongetuige (Peter R. de Vries, 2021). ‘Dat zijn
vier moorden tegen de absolute
bovenwereld, allemaal omdat er iets
over Taghi was.’ Volgens Vugts zijn het
‘Niet dat
echt nieuwe tijden. ‘Niet dat het
het vroeger
vroeger allemaal beter was, maar dit
is wel ongekend.’
allemaal

Safehouse

Vugts krijgt voortdurend berichtjes
binnen met betrekking tot zijn werk.
Hij vraagt beleefd of ik dit vervelend
vind. Ik begrijp uiteraard dat dit
onderdeel is van zijn vak, dit hoort er
nu eenmaal bij. Deze week heeft Vugts
veel nieuws gebracht met betrekking
tot de moord op De Vries. Dit betrof de
aanstuurders van de uitvoerders,
twee andere verdachten en een
getuige. Vrijwel direct na de liquidatie
concludeerden velen al dat De Vries
zijn rol als vertrouwenspersoon van
de Marengo-kroongetuige geleid zou
hebben tot de aanslag. Vugts benadrukt nog eens hoe belangrijk het is
om dit ook daadwerkelijk te bewijzen.

beter was,
maar dit
is wel
ongekend.’

OPROEP
MAAK JE TEKENINGEN, CARTOONS OF SCHRIJF JE VERHALEN?
STUUR HET NAAR BONJO!
Bos en Lommerplein 270, 1055 RW Amsterdam

Hij zegt dat het gehele Marengoproces met gevoeligheden omgeven
is.
Dat Vugts zijn werk een keerzijde kent
werd pijnlijk duidelijk toen vanuit het
criminele milieu informatie bij hem
binnenkwam die inhield dat iemand
hem van het leven wilde beroven.
Vugts wist namelijk dermate veel over
bepaalde criminele zaken dat de
betrokkenen hiervan vreesden voor
bekendmaking met alle gevolgen van
dien. Degene die Vugts informeerde
wilde zijn leven redden. De misdaadverslaggever dook er verder in en de
verontrustende informatie bleek te
kloppen. Toen er ook informatie bij de
politie binnenkwam, adviseerden zij
hem dringend om onder te duiken.
Vugts hoopte aanvankelijk nog dat
het nieuws omtrent de zware beveiliging niet bekend zou worden, maar
hier ontkwam hij niet aan. Vugts en
zijn vriendin hebben in 2018 ruim een
half jaar in een safehouse gewoond,
beveiligd door de Dienst Koninklijke
en Diplomatieke Beveiliging (DKDB).
Deze dienst beveiligt bijvoorbeeld ook
Geert Wilders, John van den Heuvel en
leden van het Koninklijk Huis. Vugts
vond het beklemmend om te leven
zonder privacy en spontaniteit. Voor
(schoon)ouders en andere familieleden van Vugts is de situatie ‘super
heftig’ geweest. Hoewel Vugts niet
zo’n planner is, moest hij dat toen wel
zijn. Door continue aanwezigheid van
de beveiligingsploeg was elke activiteit ‘een circus’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verjaardagen. Hij vond het
gedoe en het beïnvloedde de sfeer. Hij
zegt dat de beveiligers keihard
werkten en geregeld lange diensten
draaiden, bijvoorbeeld van 16-17 uur.
In oktober 2017 zijn Vugts en zijn
vriendin het zware beveiligingsprogramma ingegaan. Een maand of vijf,
zes later bleek de politie los van Vugts
óók te beschikken over de informatie
die de reden was dat criminelen hem
wilden doodschieten. Vugts en zijn
vaste contactpersoon binnen de

overheid vonden dat het dreigingsniveau daardoor zodanig was afgezwakt
dat hij niet langer ondergedoken
hoefde te zitten.

Ten huwelijk gevraagd

Verantwoordelijke instanties durfden
het in de zomer van 2018 pas aan om
het stel niet langer zwaar te beveiligen. Vugts is ervan overtuigd dat
wanneer hij in deze periode níet
ondergedoken had gezeten, dat de
kans groot was dat hij er nu niet meer
was geweest. ‘Gelukkig gaat mijn
vrouw er heel cool mee om. Die dóet
niet cool, die ís het. Dat helpt heel erg.’
Het stel kon met de situatie leven en
Vugts is vanaf dag één bezig geweest
met hoe hij er weer uit zou komen.
Toen Vugts en zijn vriendin uit de
beveiligde situatie traden, vroeg hij
haar ten huwelijk.
Voor de verslaggever zijn er geen
‘gemiddelde’ dagen of weken. Hij
werkt veel samen met zijn collega
Wouter Laumans. De twee hebben een
goede verstandhouding en samen
zorgen zij voor een passende taakverdeling in het gehele proces van een
gebeurtenis tot aan publicatie. Vugts
vindt het belangrijk om plaatsen
delict te bezoeken om zaken goed in
perspectief te kunnen plaatsen teneinde een kloppend stuk te kunnen
schrijven. Vugts reist graag met zijn
vrouw, het is pas ‘echt vakantie’ als ze
even geen bereik hebben. Hij kan het
werk ook goed loslaten indien nodig.
Vugts voelt zich veilig. Hij wilde echt
zijn leven terug. ‘Ik wil niet overleven,
ik wil leven.’ Dreigingen zijn als misdaadjournalist helaas onderdeel van
het werk. ‘Dat zou niet moeten, maar
dat is logischerwijs zo.’ Vugts heeft
zijn beroep gedurende het beveiligingstraject niet heroverwogen. Hij
vindt zijn werk leuk en belangrijk.
Juist door de beveiligers is het hem
mogelijk gemaakt om zijn werk te
blijven uitoefenen.
VERVOLG OP PAG. 29

Zit uw ISD-maatregel muurvast?
Vraag nu snel een rechtbanktoetsing aan door mr drs F.G.J. Staals,
strafrecht advocaat & gedragswetenschapper te Amsterdam
Mobiel nummer: 06.10913855
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Voor doodslag niet tien maar nu vijftien jaar

Nederland gaat steeds harder straffen
Veere van der Ploeg
Amsterdam - Er zijn scenario’s te bedenken waarbij iemand van het leven wordt beroofd,
maar waarbij de voorbedachte raad ontbreekt en het dus niet als moord gekwalificeerd
kan worden. Gevolg hiervan is dat iemand dus maar maximaal vijftien jaar celstraf kan
krijgen. Maar in sommige gevallen is de doodslag zo gruwelijk: Is het dan uit te leggen
aan nabestaanden van het slachtoffer dat de dader die honderd keer op iemand heeft
ingestoken – zonder voorbedachte raad – maar maximaal vijftien jaar celstraf krijgt? Om
die reden wil de politiek het gat dichten tussen doodslag (strafmaximum vijftien jaar)
en moord (strafmaximum dertig jaar). Een Tweede Kamermeerderheid heeft ingestemd
om de straf op doodslag te verhogen van vijftien jaar naar vijfentwintig jaar. De Eerste
kamer zal hier nog wel mee moeten instemmen.

H

et lijkt erop dat er dus
verhoging komt van
tien jaar. Dit is fors op
een straf die eerst een
strafmaximum had van
vijftien jaar. Als je rond
zou vragen zou het gros
van de mensen zeggen dat wij in Nederland
een te mild strafklimaat hebben, en deze
strafverhoging van tien jaar op doodslag
dus welkom is. Nederland straft echter helemaal niet mild, al helemaal niet vergeleken
met de rest van Europa. We zien steeds
vaker een ruime uitbreiding van de maximumstraffen in Nederland: In 2006 werd de
maximumstraf voor moord verhoogd van
twintig naar dertig jaar, of levenslang.
Nederland straft dus hard, en het lijkt erop
dat het met de uitbreiding van dit strafmaximum het Nederlandse strafklimaat
niet milder wordt.

Nieuwe v.i.-stelsel: extra nadelig

De nieuwe regeling omtrent voorwaardelijke invrijheidsstelling (v.i.) laat ook duidelijk zien dat Nederland harder gaat straffen.
Gedetineerden zullen veel minder snel in
vrijheid worden gesteld: veroordeelden die
in de het oude stelsel van voorwaardelijke

De Eerste kamer zal
hier nog wel mee
moeten instemmen

Gedetineerden zullen
veel minder snel in
vrijheid worden gesteld

dan iemand die voor 1 juli 2021 is
veroordeeld.

Nederland straft echter
helemaal niet mild, al
helemaal niet vergeleken
met de rest van Europa.

invrijheidsstelling vallen (voor 1 juli 2021)
kwamen in beginsel na twee derde van hun
straf voorwaardelijk vrij. Onder de nieuwe
wet is het nog steeds twee derde, alleen is er
een maximum van twee jaar van de voorwaardelijke invrijheidsstelling gesteld. Dit
blijkt in de praktijk nadelig voor delicten
waarop een lange celstraf staat: Iemand die
voor 1 juli 2021 voor doodslag wordt veroordeeld en hier de maximumstraf van vijftien
jaar opgelegd krijgt door de rechter zal in
de praktijk tien jaar moeten zitten: met een
strafmaximum van vijftien jaar voor doodslag, minus twee derde van de straf (vijf
jaar) betekent dus dat hij in beginsel na tien
jaar in voorwaardelijke vrijheid wordt
gesteld.
Ervan uitgaande dat het wetsvoorstel van
de maximumstraf op doodslag door de
Eerste Kamer komt, betekent dit dat degene
die nu de maximumstraf voor doodslag
opgelegd krijgt minstens drieëntwintig
jaar zal moeten zitten, want het maximum
staat dan op vijfentwintig jaar en je kan
niet eerder dan twee jaar voor het einde van
de straf voorwaardelijk in vrijheid worden
gesteld. Dat betekent dat in nog geen tijdsbestek van twee jaar iemand voor hetzelfde
delict meer dan een keer langer moet zitten

Preventie

Veere van der Ploeg: ‘Nederland straft hard en
zal dat voorlopig niet matigen.’

Het is dus duidelijk dat Nederland hard
straft en voorlopig niet zal matigen. Met de
verhoging van de maximumstraf op doodslag en het nieuwe v.i.-stelsel zullen dus veel
gedetineerden veel langer moeten zitten
dan vroeger. Maar werkt het wel in de praktijk als een strafmaximum verhoogd? En
wat is exact het motief erachter? Ik hoor
vaak dat een hogere straf een afschrikkende
werking heeft voor potentiële daders. In de
praktijk blijkt echter dat veel verdachten
zwakbegaafd zijn, dan wel ernstige psychiatrische problemen en/of meerdere psychische stoornissen hebben. Om de afschrikkende werking te bewerkstelligen heb je
kennis van de wet nodig: Het blijkt dan toch
dat veel criminelen die juridische kennis
toch niet in pacht hebben en naar mijn idee
de maximumstraffen ze niet weerhouden
om strafbare feiten te plegen. Als voorbeeld:
mocht het wetsvoorstel door de Eerste
Kamer komen, en het dan toch zal komen
tot een wetswijziging, hoeveel mensen die
dan een doodslag plegen weten dan dat de
maximumstraf met tien jaar is verhoogd?
Denken plegers daar rationeel, op misschien een moment met een staat van verbijstering waarin zij een doodslag plegen,
over na? Ook met (kleine) wetswijzigingen,
waarbij de strafmaxima wellicht minder
fors wordt verhoogd, is het lastig bijhouden.
Het an sich verhogen van een strafmaximum om een grotere afschrikkende
werking te bewerkstelligen, zal misschien
wel niet werken. We gaan zien wat de Eerste
Kamer daar over denkt.
(Veere van der Ploeg is bestuurslid van het
Juridisch Spreekuur Gedetineerden van de
Universiteit van Amsterdam)
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Minister bereidt met Reclassering Nederland te gaan praten

Reclassering Nederland: slimmer straffen kan slimmer
Van de redactie
Amsterdam - Johan Bac, directeur van Reclassering Nederland, heeft zich als inbreng in de vergadering
van de Vaste Tweede Kamercommissie voor justitie en veiligheid van 15 juni jongstleden rechtstreeks
gewend tot de leden van die commissie. Dat deed hij in een brief die Bonjo ter hand gesteld is.
Hij constateert dat veruit de meeste detenties in Nederland kort zijn en vaak onwenselijk. Vanuit een
mensenrechtelijk perspectief, maar ook vanuit effectiviteit.

De taakstraf is twee
keer zo effectief
in weerwil van
wat vaak wordt
gedacht en heeft
veel publieke steun

Een korte
gevangenisstraf is te
kort voor een goede
gedragsverandering
en lang genoeg
om dingen kapot
te maken

E

en korte gevangenisstraf is te kort voor
een goede gedragsverandering en lang
genoeg om dingen
kapot te maken. Een
constatering die
eigenlijk gemeengoed is zo langzamerhand. Hij stelt ook vast dat in
het in opdracht van de minister
uitgevoerde onderzoek naar de
financierbaarheid van de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) vergaande besparingsopties
genoemd worden die gevolgen
hebben voor de veiligheid: detentieomstandigheden kunnen
worden versoberd en vrijheidsstraffen tot zes maanden niet ten

Het theatergezelschap BonteHond uit Almere werkte het afgelopen jaar, in samenwerking met Reclassering Nederland aan STRAF: Een
theaterproductie over de werkstraf. De theatervoorstelling gaat in Juni in première op Oerol. Op 23 mei was de presentatie voor collega’s
én cliënten van de reclasseringzie verder: https://www.oerol.nl/nl/programmering/bontehond-straf/
uitvoer gebracht. De reclassering
is ervan overtuigd dat slimmer
straffen slimmer kan.
Maar hoe? Elke zaak is verschillend en de (criminele) wereld is
continu in ontwikkeling aldus
Bac. Dat kan niemand tegenspreken. Randvoorwaardelijk voor
slimmer straffen is dat rechters
een goed gevulde ‘gereedschapskist’ kunnen benutten. Rechters
verdienen en krijgen ons vertrouwen dat ze in staat zijn een passende strafmaat te bepalen.

Allemaal onzin, vindt de PVV

De reclassering biedt in deze brief
drie concrete bouwstenen aan die
bijdragen aan slimmer straffen.

Dat kan door de ‘gereedschapskist’
van de rechter te vergroten. De
taakstraf verdient daarbij bijzondere aandacht. De taakstraf is twee
keer zo effectief in weerwil van
wat vaak wordt gedacht en heeft
veel publieke steun. Bac wil ook
dat de mogelijkheden van elektronische monitoring (enkelband)
beter worden benut om te voorkomen dat veroordeelden in de
omgeving van slachtoffers komen
en om te bevorderen dat op resocialisatie gerichte bijzondere voorwaarden worden nageleefd (scholing of werk). Trek dus het wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod in, breidt het
maximaal op te leggen

taakstrafuren uit van 240 naar
480, in combinatie met de (her-)
introductie van de leerstraf.
Realiseer je je, zegt Bac tegen de
leden van de commissie, dat werkgestraften 47 procent minder recidiveren dan gevangenisgestraften,
zowel op de korte als de lange
termijn
Er is weinig in te brengen tegen de
opvattingen van Reclassering
Nederland. Dat vond niet iedereen
die bij die bijeenkomst aanwezig
was. De PVV met name vond het
allemaal maar onzin. De minister
toonde zich bereid met
Reclassering Nederland te gaan
praten. Dat geeft hoop.

Johan Bac: ‘Meeste detenties zijn kort en
vaak onwenselijk.’

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

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

Strafrechtspecialisten
die altijd voor u
klaar staan

www.kennemeradvocaten.nl

PARTNERS IN CRIME

• OMGANG
• ERKENNING
• GEZAG

Kate Lans
06 81 89 81 99

Louke Korfker
06 82 94 46 76

lans@kennemeradvoacaten.nl korfker@kennemeradvoacaten.nl

• ONDERTOEZICHTSTELLING
• UITHUISPLAATSING

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

073 8200 953

www.advocatenkantoorvangorkum.nl
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Voorkomen dat jongeren door drugsdealers in een misdaadcarrière worden geronseld

Forse aanpak criminaliteit in regio’s
Van onze redactie
Den Haag -De bestrijding van georganiseerde misdaad wordt in de regio

met jaarlijks veertig miljoen euro versterkt. Elke regio in Nederland heeft
zijn eigen unieke kenmerken en dat vergt ook een specifieke aanpak van
criminaliteit.

D

eze moet volgens
minister YeşilgözZegerius van
Justitie en
Veiligheid verder
worden uitgebouwd. Zo wordt
in regio’s met veel logistieke bedrijvigheid – van zeehavens en vliegvelden tot plezierjachthavens - de strijd
tegen internationale drugssmokkel
opgevoerd, wordt in het grensgebied
met buurlanden opgetrokken om te
voorkomen dat criminelen daar
onder de radar verdwijnen en wordt
op het platteland de weerbaarheid
van boeren vergroot tegen crimineel gebruik van hun schuren voor
productie van drugs.
Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius:
‘Criminelen maken misbruik van de
situatie die ze krijgen. Ze nestelen
zich in onze woonwijken, bedrijven
en buitengebieden om hun illegale
praktijken uit te voeren als we niet
uitkijken. In de regio pakken we de
misdaad bij de bron aan en doorbreken we de structuren voordat complete criminelen netwerken kunnen
ontstaan. Drugslabs ontmantelen
we niet alleen op het platteland,
maar de aanvoer van grondstoffen
en de export van pillen via onze
havens willen we ook stoppen, criminele geldstromen doorsnijden en
voorkomen dat jongeren door

drugsdealers in een misdaadcarrière worden geronseld.’

Structureel honderd miljoen

In de aanpak van zware misdaad
gaat het om voorkomen, doorbreken
van criminele netwerken en verdienmodellen, bestraffen en bescher-

Ze nestelen zich in onze
woonwijken, bedrijven
en buitengebieden om
hun illegale praktijken
uit te voeren

men. Om tegen te gaan dat georganiseerde criminaliteit onze veilige
samenleving ondermijnt, is zowel
een landelijke als een regionale en
lokale aanpak nodig met gemeenten, politie, Openbaar Ministerie
(OM), maar ook met ondernemers en

buurtbewoners. Er wordt daarom
veel geld uitgetrokken om de aanpak
op alle fronten uit te bouwen en de
georganiseerde (drugs)criminaliteit
terug te dringen. In het coalitieakkoord trekt dit kabinet jaarlijks
meer geld uit: oplopend naar een
bedrag van structureel honderd
miljoen euro vanaf 2025. Dit geld
komt bovenop de jaarlijkse 434
miljoen euro die met Prinsjesdag
2021 door het vorige kabinet structureel is vrijgemaakt.

Regionale Informatie- en Expertise
Centra

De veertig miljoen euro voor de regionale versterking komt uit de
Prinsjesdaggelden. Hiervan wordt
tien miljoen euro extra geïnvesteerd
in de organisaties van de tien zogenoemde Regionale Informatie- en
Expertise Centra (RIEC’s) en het
Landelijk Informatie en Expertise
Centrum (LIEC). In de RIEC’s werken
alle betrokken partners in een regio
samen in de bestrijding van
misdaad, zoals gemeenten, provincies, politie, OM, Belastingdienst,
Douane, FIOD, Arbeidsinspectie en
Koninklijke Marechaussee. Door
samen te werken en expertise te
delen, hebben deze partijen steeds
beter in het vizier wat er lokaal en
regionaal speelt aan georganiseerde
criminaliteit en de ondermijnende
effecten daarvan.
Verder wordt dertig miljoen euro
geïnvesteerd om de samenwerking,
de kennisdeling en de uitvoering te
versterken in de regio. Per RIEC komt

er ieder jaar tussen de 2,5 en drie
miljoen euro extra beschikbaar om
de aanpak in hun regio te versterken. Minister Yeşilgöz-Zegerius heeft
de RIEC’s gevraagd hiervoor voorstellen te doen. De partners binnen

Bestrijding misdaad
samenwerking
tussen gemeenten,
provincies, politie, OM,
Belastingdienst, Douane,
FIOD, Arbeidsinspectie en
Koninklijke Marechaussee

de RIEC’s kunnen het beste gezamenlijk bepalen wat er nodig is aan capaciteit, inzet van nieuwe technieken
en andere instrumenten in hun
gebied. Gaat het om meer bestuurlijke interventies, inzet op strafrechtelijk gebied van de politie en het OM
en/of bijvoorbeeld op fiscaal terrein
door de Belastingdienst en in het
toezicht door Douane? Naar verwachting zullen de plannen van de
RIEC’s voor de versterking in het
najaar gereed zijn.
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Gepensioneerde politiefunctionarissen spreken zich openlijk uit over de nutteloosheid van de oorlog tegen drugs

De mislukte war on drugs
Jaap Brandligt
Tilburg - De afscheidsrede die Marc
Groenhuijsen, nu emeritus van Tilburg
University, hield met de weerbarstige
titel ‘Strafrecht als spiegel van beschaving’ is een bron voor veel momenten
van nadenken. Soms zijn het maar
korte passages in zijn verhaal die dat
nadenken handen en voeten geven. Zo
is daar de aandacht voor het nog steeds
de boventoon voerende drugsbeleid.

Ruud de Moor, in 1989 rector
magnificus aan zijn universiteit.
De Moor: ‘Vanuit een breed perspectief lijkt het onaanvaardbaar
te zijn dat de overheid drugsgebruikers zou helpen hun leven te
verwoesten door hen drugs te
verschaffen. Naar mijn mening
echter bestaat moreel verantwoordelijk gedrag niet uit het
vasthouden aan regels, je handen
wassen en toezien hoe serieuzer
Groenhuijsen constateert dat er
kwaad zich voordoet dan het vernog steeds geen strafrechtelijke
strategie bedacht is in de omgang oordeelde kwaad’. Groenhuijsen
met drugs. Groenhuijsen kan uit haalt ook zijn herinneringen op
aan een conferentie op de politieveel ervaringen citeren en doet
academie. ‘Alle aanwezigen
dat ook met de wijsheid van de
spraken zich daar zonder voorbemens op afstand. Zo citeert hij
houd uit voor de legalisering van
op zijn minst softdrugs. Dat helpt
allemaal niet waardoor ‘vrijwel
ieder land zich gevangenhoudt in
een ‘war on drugs’ waarvan
‘Alle aanwezigen
alleen de georganiseerde
spraken zich daar
misdaad als onbedreigde
winnaar kan worden aangezonder voorbehoud
merkt,’ aldus Groenhuijsen. Ook
uit voor de
nu nog zitten de bajesen vol met
veroordeelden wegens drugsgelegalisering van op
doe. De Inrichting Stelselmatige
zijn minst softdrugs’ Daders (ISD) dankt er zijn
bestaansrecht aan en weten
hoeveel draaideuren dat op
levert. Daar kan toch niemand

Zes aanhoudingen, honderden kilo’s cocaïne en vuurwapens in beslaggenomen
(Foto: Politie.nl)
blij mee zijn. Het is inderdaad
zich openlijk uitspreken over de
opvallend dat eigenlijk alle politie- nutteloosheid van deze oorlog. Het
functionarissen na hun pensioen
helpt allemaal niet. Dat is

MAAK JE CARTOONS?
SCHRIJF JE VERHALEN?

Stuur ze naar Bonjo!

betreurenswaardig. Het belast ook
het gevangenissysteem onnodig.
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Straffen (3): De 20ste eeuw en de cellulaire systemen

Vanwege vermeende majesteitsschennis richting Willem III, alias koning Gorilla (‘de koning is iemand die maar weinig maakt van zijn
baantje’), zat de dominee Domela Nieuwenhuis in 1887 bijna acht maanden gevangen, van half januari tot eind augustus, in een gevangenis
in Utrecht. Hij was veroordeeld tot een jaar, maar kreeg op de verjaardag van prinses Wilhelmina (31 augustus) gratie.

Ommekeer van het cellulaire systeem

Zijn we niet vergeten waar Ferdinand
Domela Nieuwenhuis voor pleitte?
Toine Bakermans
Rotterdam - Dat niet alles werkt wat men bedenkt, mag duidelijk zijn. Na een halve
eeuw cellulair systeem komen er aan het begin van deze eeuw protesten en werden
de geluiden van de tegenstanders van het cellulaire systeem sterker en wel van de
kant van de socialisten die langzamerhand op het toneel gingen verschijnen. Vooral
de grote voorganger Ferdinand Domela Nieuwenhuis die wegens majesteitsschennis
in 1887 een jaar gevangenisstraf kreeg, waarvan hij drie maanden wegens gratie
(kroonbestijging Wilhelmina!) niet hoefde uit te zitten. Hij ontdekte wat het betekende
van de buitenwereld afgesloten te zijn en pleitte, toen hij een jaar later in de Tweede
Kamer kwam, onafgebroken voor verzachting van het gevangenisklimaat. Toen er meer
socialisten wegens politieke wetsovertredingen korte tijd in de cel moesten doorbrengen,
kwam er in 1897 een geschrift uit dat duidelijk de nadelen van het verblijf in een cel
aangaf. De toon was gezet en de wetenschappers gingen erover meedenken.

D

oor de oorlog waarin veel
prominente
Nederlanders wegens
hun verzetsdaden voor
het eerst kennis hadden
gemaakt met het cellulaire systeem, kwam de
eenzame detentie in een slecht daglicht te
staan. Rechters, politici, hoogleraren
hadden gemerkt hoe erg het was de hele
dag verstoken te zijn van enig gezelschap.
Zij zorgden er na de oorlog voor dat een
commissie van staatswege een verandering
ging bestuderen. Deze commissie met functionarissen van de reclassering en enkele
directeuren van gevangenissen die in 1948
van een rapport beviel, was duidelijk:
afschaffing van het cellulaire stelsel en nog
enkele belangrijke verbeteringen. In 1951
werd een nieuwe Beginselenwet in de
Kamer behandeld en in 1954 ging deze van
kracht.

Eén van de belangrijkste
artikelen uit die wet betrof
het doel van de straf, die niet
meer alleen gericht was op
vergelding, maar ook moest
trachten veroordeelden
weer voor te bereiden op de
terugkeer in de samenleving.
Extra leed

Eén van de belangrijkste artikelen uit die
wet betrof het doel van de straf, die niet
meer alleen gericht was op vergelding,
maar ook moest trachten veroordeelden
weer voor te bereiden op de terugkeer in de
samenleving. De straf mocht geen extra
leed toevoegen, was een ander

uitgangspunt. Gemakkelijk opgeschreven
en uitgesproken, maar het duurde toch nog
jaren voordat gevangenissen ruimten
genoeg hadden om gedetineerden wat
gemeenschappelijke activiteiten te
gunnen: arbeid en recreatie. De vooruitgang in de vermenselijking was echter
begonnen. In 1976 kregen de gedetineerden
het recht bij een onafhankelijke commissie
te klagen over beslissingen die door de
directeuren waren genomen. Ook tegen
disciplinaire straffen in de gevangenis
kunnen zij beroep aantekenen. Niet alleen
deze individuele verbetering is binnen het
Nederlandse gevangeniswezen na 1945 van
grote betekenis geweest, ook andere
soorten straf maken het straf uitzitten niet
meer tot een hel. Afhankelijk van de lengte
van de straf en het karakter van de veroordeelde, kunnen straffen ook worden ondergaan in zogenaamde halfopen inrichtingen, waar men elke maand een weekend
naar huis mag. Daarnaast bestaan er open
gevangenissen, waar men overdag bij een
particulier werkt en ‘s avonds in de gevangenis verblijft. Daar gaat men elke vrijdag
naar huis en keert men zondagsavonds
weer terug. Deze gefaseerde terugkeer naar
de samenleving is bedoeld om, vooral
gevangenen met een lange straf, weer te
laten wennen aan de maatschappij. Want
bij zeer lange straffen van meer dan vijf
jaar, is erbuiten wel het één en ander
veranderd.

Kwijtschelding

Belangrijke wijzigingen in ons strafstelsel

zien we pas in de loop van deze eeuw. Eerst
kwam schoorvoetend de zogenaamde voorwaardelijke gevangenisstraf. Een straf die
de rechter in combinatie met een onvoorwaardelijke straf kan uitspreken.
Bijvoorbeeld iemand krijgt een straf van
een jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk, wat inhoudt dat hij, of zij natuurlijk,
negen maanden moet zitten. Als hij daarna
een jaar niet meer met justitie in aanraking
komt, dan blijft hij vrij. Bij herhaling kan
hij die drie maanden er weer bij krijgen.
Ook kan de rechter alleen een voorwaardelijke straf opleggen. Ook daar geldt dat
iemand dan niet opnieuw de fout in mag
gaan. Sinds diezelfde tijd stamt ook de eerdergenoemde voorwaardelijke (later vervroegde) en nu weer voorwaardelijke invrijheidstelling (tot v.i. afgekort). Hierbij geldt
dat veroordeelden een derde van de straf
niet hoeven uit te zitten. Tot in de jaren
zestig van deze eeuw kreeg iemand die
kwijtschelding als hij zich netjes gedroeg
in de gevangenis. Later werd het een recht
voor iedereen. Deze oude regeling is vervangen door een nieuwe regelen die per 1 juli
2021 van kracht is gegaan. Voorbeeld: bij
gevangenisstraffen van meer dan twee jaar
komt een veroordeelde na twee derde van
het uitzitten van de gevangenisstraf in aanmerking voor v.i. Bij een gevangenisstraf
van drie jaar kan de v.i. ingaan na twee jaar.
Het strafrestant bedraagt dan één jaar. De
proeftijd is eveneens één jaar. Bij een gevangenisstraf van twaalf jaar kan v.i. na tien
jaar plaatsvinden. Het strafrestant
bedraagt dan twee jaar. De proeftijd is dit

STRAFFEN

augustus 2022

geval ook twee jaar. In de oude
regeling ging er van twaalf jaar
automatisch één derde af en
hoefde de veroordeelde maar acht
jaar te zitten.

Taakstraffen, leerstraffen

In navolging van Engeland, dat in
1973 ermee begonnen was, begon
Nederland in 1983 met de toen nog
zo geheten dienstverlening. Een
straf die bestaat uit maximaal 240
uren onbetaald werk voor sociale
instellingen, later noemden we
het taakstraffen. Ook leerstraffen
vallen onder die wet, dat zijn verplichte uren waarin men cursussen moet volgen om bepaald
slecht gedrag af te leren of wenselijk gedrag aan te leren. In het
begin van de 21ste eeuw werd elektronisch toezicht een nieuwe
vorm van straf. Hierbij moet men

met een enkelbandje om het been
thuisblijven {of een belangrijk
deel van de dag) waarbij een
signaal afgaat in een centrale als
iemand die afspraak negeert. Er is
inmiddels ook een elektronische
enkelband met GPS waarbij men
kan monitoren waar een veroordeelde verblijft en/of men niet in
een verboden gebied komt waar
bijvoorbeeld het slachtoffer
woont.

Mensen van vlees en bloed

In de laatste drie artikelen over
straf probeerde ik slechts een
schets te geven hoe de
Nederlandse samenleving de
laatste eeuwen met misdadigers is
omgegaan, zowel voor het gerecht
als in de gevangenis. Het heeft
zowel voor de rechter als in de
gevangenis lang geduurd voordat

Waarom is Nederland
het enige land in Europa
waar levenslang ook zo
goed als levenslang is?

ook misdadigers gezien werden
als mensen van vlees en bloed. De
verschuiving van dadergericht
naar daadgericht is van groot
belang in de maatschappelijke
ontwikkeling van de beschaving.
Bij dadergericht is het strafrecht
alleen bezig om de mens voor wat
hij misdeed met kwaad te vergelden. Bij daadgericht blijft er
respect voor de mens, die wel

Foto’s van linksboven met de klok mee;
Cel 20ste eeuw koepelgevangenis
Cel 20ste eeuw
Cartoon?
kaart Nederlandse gevangenissen

verantwoordelijk blijft voor wat
hij gedaan heeft, waarmee we een
daad toch nog ten volle kunnen
blijven afkeuren. Door het slachtoffer te erkennen als partij is er
meer genoegdoening gekomen
dan er eerder mogelijk bleek. Dat
laatste is van groot belang maar
als samenleving kunnen we er ook
in doorslaan. We zouden ons
serieus moeten afvragen waar de
samenleving bij is gebaat. Ik denk
dat zwaarder straffen ook een verharding van de criminaliteit zal
betekenen. Is dit waar onze maatschappij op zit te wachten? En
natuurlijk zijn de misdaden van
de laatste decennia niet mis te
noemen. Ik zou een opsomming
van misdrijven kunnen maken,
maar wat schiet ik er mee op. Zelfs
de gedachte van het ‘kat en muis
spel’ is uitstervende omdat zelfs
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de oude garde niet meer van een
eerlijk proces kan spreken. En
waarom is Nederland het enige
land in Europa waar levenslang
ook zo goed als levenslang is? Zijn
we niet vergeten waar de
Nederlands socialistische politicus en later een sociaal-anarchist
en antimilitarist Ferdinand
Domela Nieuwenhuis voor pleitte?
Hij ondervond zelf wat het betekende om geïsoleerd in de cel te
verblijven om maar te zwijgen
over die notabelen die in de
Tweede Wereldoorlog in het
gevang door hadden gebracht met
eenzame opsluiting. En ach, dan
bouwen ze ergens in Zeeland
(Vlissingen) een super beveiligde
bajes waar waarschijnlijk de overheid hetzelfde gaat doen als een
eeuw geleden, of zal men hier over
de inhoud gaan nadenken!
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Negen mensen uit het netwerk en twee professionals smeden een plan.

Een geval uit de praktijk van
de Eigen Kracht Centrale
Hedda van Lieshout
Amsterdam -’De voorwaarde leek onmogelijk,’ vertelt een Eigen Kracht-coördinator
naar aanleiding van een vraag vanuit een gevangenis. We waren gebeld door
de partner van een gedetineerde. De man was 77 jaar. Zijn straf duurde nog
een half jaar, maar hij zou mogelijk eerder kunnen starten met het proces van
resocialisatie, met een enkelband.
De voorwaarden daarvoor waren in dit
geval onder andere: een goedgekeurd
woonadres en de man moest minimaal
26 uur per week (vrijwilligers)werk
hebben met een contract. Hij wilde
vooral eerder naar huis omdat een van
zijn kinderen ernstig ziek was. De Eigen
Kracht-coördinator vertelt: ‘De vrouw en
de man zeiden meteen dat de voorwaarde niet haalbaar was en we dus het
plan maar moesten richten op het uitzitten van de tijd. Volhouden, hoe
contact met zijn dochter mogelijk zou
zijn en een plan voor terugkeer over
zes maanden.
Tijdens de voorbereiding bleken veel
mensen bereid om te komen naar een
bijeenkomst. Zijn kinderen, hun partners, maar ook vrienden van de kinderen en twee oude vrienden van de man
zelf. Een vriend van zijn zoon had een
bouwbedrijf. Hij vertelde dat de man

hem bij de start erg had geholpen. Het
bedrijf liep goed en omdat iedereen
steeds bij klanten was, had hij wel
iemand nodig die kleine klussen kon
doen op kantoor. Dus hij wilde hem een
contract aanbieden en hij wilde naar de
bijeenkomst komen. Toen de man dit
hoorde, vroeg hij meteen of er dan toch
een plan gemaakt kon worden voor
eerdere start met resocialisatie, met
enkelband,’ aldus de coördinator.

Stap voor stap

Hij vertelt verder: ‘Het duurde nog een
tijd voordat de bijeenkomst plaatsvond,
want het moest georganiseerd worden
in de gevangenis. Er kwamen negen
mensen uit het netwerk en twee professionals. De man was ontroerd dat er
zoveel mensen voor hem bij elkaar
kwamen. Hij wist dat sommige mensen
boos op hem waren en hij had zijn oude

vrienden lang niet gezien. Toch wilden
ze meedenken en ze gunden hem,
ondanks alles, nog een goede tijd met
zijn kinderen. Ze maakten een plan voor
resocialisatie en voorbereiding op het
werk en op terugkeer naar de samenleving. In het plan stelden ze voor om dit
stap voor stap te doen: eerst een dag
verlof en dan langzaam naar huis met
enkelband. Het plan is als bijlage meegestuurd bij de aanvraag voor resocialisatie. We weten nog niet of het wordt goedgekeurd, maar voor de man is het hoe
dan ook al geslaagd.’

Sport bindende factor
op weg naar arbeid
Krimpen aan den IJssel - Pl Krimpen scoort met arbeidstoeleidingsproject. In Engeland komen veel gerenommeerde
Premier League clubs binnen de muren van de Pl om een
re-integratieproject onder de aandacht te brengen van gedetineerden. Veel van hen zijn voetballiefhebber en willen graag
meedraaien in het project.
Het project dat wordt vertaald van het Engelse
model, naar het Nederlandse model wordt
gesteund door diverse partijen (Stichting Goal,
Stans training acadamy, PakKans) en uitgevoerd
door (ex-)profs.
Het doel is dat sport een verbindende factor is
waarbij een positief sociaal netwerk en doorstroom richting arbeid een grote kans van slagen
heeft.
Het programma duurt acht weken en is opgezet
voor twaalf deelnemers. Tijdens dit project zal er
onder andere individueel bekeken worden wat
een gedetineerde kan en wil bereiken tijdens, en
dan vooral na zijn detentie. Zo zal er indien nodig
bijstand worden verleend bij het samenstellen van
een CV, en zal er in samenspraak met de afdeling
onderwijs binnen de Pl worden overlegd over de
mogelijkheden die de Pl intern biedt. Na iedere
training volgt er een gesprek in groepsverband,
en op individueel niveau over de kernwaarden van
de training. Ook zal Pakkans diverse arbeidsbemiddelingsgesprekken opstarten met deelnemers. Aan het eind van het project zullen de deelnemers een certificaat ontvangen, en een positieve blik op de toekomst hebben.
(Gedetineerde K.S uit Krimpen a/d IJssel)

oproep
Laagdremplige en gratis juridische hulp
Wie

neerden, Alkmaar
cht (K&S), Soest
rden, Leeuwarden
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naar een

De koepel in Breda (ooit verblijfplaats
van Duitse oorlogsmisdadigers) biedt
nog huisvesting aan asielzoekers. En dat

geleerde prof. dr. R. Rijksen in 1968:
‘De meeste gevangenissen liggen als
een gesloten, massief blok in het drukke

Wij zijn een onafhankelijke stichting, gerund
door universitaire studenten
Rechtsgeleerdheid en Criminolgie

Wat

Wij bieden hulp bij alle soorten jurisdische
vrgaen, behalve bij vragen die direct met uw
strafzaak te maken hebben. Wij zijn geen
advocaten maar kunnen bijvoorbeeld juridische kwesties uitzoeken, helpen bij het invullen van documenten, instanties contacteren,
een advocaat voor u zoeken en nog veel meer.

Waar & Wanneer

Elke woensdag houden we gratis spreekuur in
het RIC van Lelystad, elke vrijdag houden we
gratis spreekuur in het RIC van Schiphol en in
de bezoekersruimte van Alphen aan de Rijn.

Hoe

Elke gedetineerde kan een verzoekbriefje
nvullen om op het spreekuur te komen. De
verzoekbriefjes zijn verkrijgbaar op de afdeling van de casemanager.
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‘Hoeveel nachtjes nog?’

Sluit minderjarigen na een strafbaar
feit niet op in een politiecel

‘Dat het daarnaast
ook kinderen
zijn, wordt nog te
vaak vergeten.’

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

B

ijvoorbeeld op een politiebureau in
een grote stad. Zoals Peter van der
Laan, onderzoeker voor de Raad voor
Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ), tegen de
NRC zei: ‘Dat kan voor kinderen
beangstigende situaties opleveren,
bijvoorbeeld door geschreeuw van dronken of verwarde arrestanten.’ Kinderen horen niet thuis in een
politiecel. De RSJ heeft daar in 2020 een advies over
geschreven, nog voor de toenmalige minister voor
Rechtsbescherming. Die overigens dat advies tot het
zijne heeft gemaakt. Het gaat om niet geringe aantallen. Zo werden er in 2018 21.608 minderjarigen tijdelijk vastgezet. Daarvan verbleven 4675 kinderen
langer dan een nacht in een cel voor volwassenen.
Dat is te veel, vindt de RSJ. De RSJ vindt dat jongeren
alleen in uitzonderlijke gevallen in een politiecel
mogen worden vastgezet. Namelijk als ze een direct
gevaar voor zichzelf of de samenleving vormen.
Jongeren zouden een politieonderzoek thuis kunnen
afwachten of in een kleinschalige voorziening dan
wel in een justitiële jeugdinrichting. Dan is er ook
nog de mogelijkheid van kindvriendelijke cellen.

De praktijk is dikwijls niet zo kindvriendelijk. Er
kunnen ook eenvoudige aanpassingen als een andere
kleur dan beton, een stoel of bank in de cel, een klok
voor de tijd en elektronisch speeltje. Er kan veel,
maar er gebeurt weinig.
Margrite Kalverboer, de Kinderombudsman, vindt
het ook geen goed idee om jongeren na een strafbaar
feit op te sluiten in een politiecel: ‘Ik zie dat minderjarigen voor een klein vergrijp een hele nacht in een cel

Zo werden er in 2018 21.608
minderjarigen tijdelijk vastgezet.
Daarvan verbleven 4675
kinderen langer dan een nacht
in een cel voor volwassenen

Speciale arrestantenverzorger

De politie heeft regels opgesteld voor de omgang met
minderjarigen. Er zou een speciale arrestantenverzorger moeten worden ingezet die tijdens zijn dienst
extra aandacht heeft voor minderjarige arrestanten.

worden opgesloten, zonder dat zij hun ouders of een
advocaat kunnen spreken. Ze worden in de eerste
plaats als verdachte gezien en behandeld. Dat het

Ombudsvrouw Margrite
Kalverboer vindt het ook
geen goed idee om jongeren
na een strafbaar feit op te
sluiten in een politiecel.

daarnaast ook kinderen zijn,
wordt nog te vaak vergeten.’

Praktijk werkt anders

Defence for Children is de volgende organisatie die de minister
voor Rechtsbescherming, maar
ook de politie en het Openbaar
Ministerie oproept de aanbevelingen van de RSJ te volgen, de wet
aan te passen en het beleid kindgerichter te maken. In Nederland
is het mogelijk dat kinderen
langer dan 24 uur in een politiecel
zitten. Daarmee wordt afgeweken
van wat in de meeste Europese
landen gebruikelijk is. De
Vereniging Jeugdrechtadvocaten
Rotterdam heeft nu al meer dan
vijf jaar geleden een klacht bij de
politie en de gemeente Rotterdam
ingediend om 24 uur tot het
maximum te bestempelen.
Eigenlijk is het vreselijk opvallend
dat zo veel instanties het met het
RSJ-advies eens zijn. In de praktijk
werkt het helaas vaak anders. Dat
kan anders en beter.
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Protest in de jaren tachtig tegen het taboe op bom-moeders

Er is substantieel bewijs:

Kinderen in eenoudergezinnen vaker in de criminaliteit
Jaap Brandligt
Amsterdam - Ik vertelde in mijn omgeving dat ik een gesprek ging hebben met Janique Kroese die
gepromoveerd is op het onderwerp uit de titel van dit artikel. Al die gescheiden ouders – veelal moeders – en
dan ook nog een zojuist bevallen bewust ongehuwde moeder steigerden bij het horen van het onderwerp. Dat
maakte het gesprek met Kroese spannend en ook boeiend. Ook ik had zo mijn ervaringstwijfels, maar kon ook
niet om de uitkomsten heen.
De eerste vraag van mij was natuurlijk: Hoe kom je aan die gegevens?
Systematisch literatuuronderzoek
en data van het Centraal Bureau
voor de Statistiek, van de politie en
de belastingdienst.
Geanonimiseerd. Bij de belastingdienst gaan in dit tijdsgewricht
alle alarmbellen rinkelen. Maar
goed, Kroese wilde te weten komen
wat het effect is van het opgroeien
in een eenoudergezin tijdens de
adolescentie en dat dan wel in
relatie met betrokkenheid bij criminele activiteiten door die adolescenten. Ze wilde ook nagaan of er
tussen drie soorten eenoudergezinnen verschillen zijn: de biologische
ouders zijn uit elkaar gegaan
(gescheiden), een van de biologische ouders is overleden of de biologische ouders hebben nooit
samengewoond.

onderschreven. Dat maakt dit
onderwerp zo relevant en ook wel
controversieel. Want er zijn ook
studies die de relatie niet vinden
dan wel zelfs ontkennen. Kroese
deed – het leidt tot haar promotie –
natuurlijk verder onderzoek. En
dan wordt het cijfermatig interessant en soms tegen de haren instrijkend. Daar gaan we. Jonge mensen
die in een eenoudergezin
opgroeien hebben 1.70 keer meer
kans criminaliteit te plegen dan
wanneer zij bij de twee biologische
ouders opgroeien. En: adolescenten
die vanaf hun geboorte bij een
ouder woonden hebben 1.91 meer
kans richting criminaliteit dan
wanneer zij bij twee biologische
ouders opgroeien. Opmerkelijk:
adolescenten die een scheiding
hebben meegemaakt en zij van wie
een van de ouders is overleden
hebben een lagere kans om crimiSubstantieel bewijs
naliteit te plegen dan adolescenten
die vanaf hun geboorte bij een
Het literatuuronderzoek leverde
ouder leven. Dat is voor de eerderbewijs op dat Kroese op de goede
weg was met haar vermoedens. Er
genoemde bom-moeder (bewust
is namelijk substantieel bewijs dat ongehuwde moeder) geen vrolijke
er een relatie is tussen het
boodschap. Maar dan nog: kindeopgroeien in een eenoudergezin en ren die uit een echtscheiding
de betrokkenheid van adolescenten komen of waarvan een van de
bij criminaliteit. Maar niet alom
ouders is overleden hebben een

hogere criminaliteitskans dan
wanneer zij bij twee ouders zijn
opgegroeid. Nog zoiets om de
haren van overeind te krijgen voor
diverse lezers van dit verhaal:
zonen of dochters die opgroeien in
een eenoudergezin met alleen een
biologische moeder hebben een
grotere kans tot criminaliteit te
vervallen dan zij die een eenoudergezin met alleen een biologische
vader hadden.

Janique Kroese op de goede weg
met haar vermoedens

Het literatuur
onderzoek leverde
bewijs op dat Kroese
op de goede weg was
met haar vermoedens

Verder onderzoek nodig

We kunnen er niet omheen, om de
uitkomsten van dit onderzoek. Een
vraag die bij mij opkomt is of de
gevolgde methodiek voldoende differentieert. Wat tegengeworpen
kan worden is dat de sociale inbedding en wellicht ook de sociale
omgeving nauwelijks wordt meegenomen. Dat gebeurt alleen bij
criminele milieus waar criminaliteit overdraagbaar is. Maar er zijn
ook groepen waar jeugdig moederschap bijna gewoon is. Hoezeer vertekenen dit soort culturele verschillen? Kroese ziet zelf dat het
niet altijd zo hoeft te zijn dat ouderlijke scheiding schadelijk is voor de
toekomst van het kind, gegeven de
familiesituatie. De slotconclusie

van Kroese is evident en helder: er
is verder onderzoek nodig naar de
effecten van een eenoudergezin op

Dat is voor de
eerdergenoemde
bom-moeder geen
vrolijke boodschap

de toekomst van de kinderen in
relatie uiteraard met het plegen
van criminaliteit. Hoezeer er een
actie ondernomen moet worden
om tot interventies te komen voor
kinderen in de eerste paar jaar na
een scheiding, laat Kroese achterwege te concluderen. Maar ze
noemt het wel als optie. Die ze overigens ook noemt – de interventiegerichtheid – voor adolescenten in
volledige gezinnen waarbij een of
beide ouders zelf criminaliteit
plegen.
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Goed om de bevindingen nog eens op een rijtje te hebben

Onderzoekers pluizen trends onder jeugdige justitiabelen uit
Jaap Brandligt
Den Haag - Sanne Boschman, Tjeerd Piersma en Gijs Weijters hebben voor het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzocht hoe het zit met de kans dat jeugdigen
recidiveren. Het recidiverisico onder hen is hoog, maar er zijn grote verschillen in recidive
zijn tussen groepen met verschillende sociaaleconomische, demografische en strafrechtelijke
achtergrondkenmerken. Dat maakt het boeiend en opmerkelijk. Het geeft ook aan waar nog
werk aan de winkel is.

E

en derde van de jeugdige
daders pleegt binnen twee jaar
opnieuw een delict waarop een
veroordeling door de rechter of
een afdoening door het OM
volgt. Hetzelfde geldt voor meer
dan de helft van de
jeugdigen die vrijkomt uit een justitiële
jeugdinrichting (JJI). Tussen de cohorten veroordeeld of uitgestroomd in 2011 tot en met
2015, nam de recidive onder jeugdige justitiabelen iets toe, maar deze stijging zet niet
door bij hen die in 2016 en 2017 uitstroomden.
Het WODC heeft in het rapport ‘Verschil in
recidivetrends onder jeugdigen’ de recidive
van jeugdige daders veroordeeld in 2008 tot
en met 2017 en ex-JJI-pupillen vrijgekomen uit
een inrichting in 2008 tot en met 2017, in
beeld gebracht. Hierbij is gekeken naar verschillen tussen subgroepen in recidiveprevalentie, recidivefrequentie en recidiverisico.
De (tweejarige) recidiveprevalentie is het
aandeel dat binnen twee jaar recidiveert. Zo
recidiveert zestig procent van de mannelijke
ex-JJI-pupillen en dertig procent van de vrouwelijke ex-JJI-pupillen binnen 2 jaar
Wat feitjes: Mannen die recidiveren doen dat
vaker per jaar dan vrouwen die recidiveren.
Hoe sneller mensen voor het eerst recidiveren, hoe hoger het recidiverisico. Mannen
hebben – zo blijkt - ‘n twee keer zo groot recidiverisico als (vergelijkbare)
vrouwen. Behalve een verschil tussen
mannen en vrouwen, worden ook voor
andere achtergrondkenmerken verschillen
gevonden in recidive. Jeugdigen met eerdere
delicten en jeugdigen die al op jonge leeftijd
voor het eerst met justitie in contact komen,
hebben een hogere recidiveprevalentie, een
hogere recidivefrequentie en een hoger recidiverisico dan jeugdigen zonder eerdere
delicten en jeugdigen met een eerste justitiecontact op hogere leeftijd. Ook gezinskenmerken zoals het aantal broers en zussen en

buurtkenmerken zoals criminaliteit en stedelijkheid en (niet) werken of naar school gaan
zijn risicofactoren voor recidive.

Eenoudergezinnen

Inzicht in deze risicofactoren voor recidive
kan – zeggen de onderzoekers - worden
gebruikt om interventies zoals (gedrags)trainingen, hulpverlening en nazorg vooral aan
te bieden aan jeugdigen met een hoog risico.
Op deze manier kan waarschijnlijk meer recidive worden voorkomen, dan wanneer alle
jeugdige justitiabelen dezelfde interventies
krijgen aangeboden. Denken ze.
Het zal niet verbazen dat het huishouden

Ook onder voortijdig
schoolverlaters is de
recidive hoger

Tussen buurten met veel en
weinig criminaliteit is het verschil
in recidiverisico toegenomen
in de onderzochte periode

gezinnen ondersteunen bij de opvoeding
kunnen mogelijk recidive voorkomen. Dat
zou een mooie taak voor jeugdzorg zijn, ware
het niet dat jeugdzorg juist in kwetsbare
gezinnen niet vreselijk populair is.

met eerdere delicten en in buurten
met veel criminaliteit in toenemende mate last hebben van een
negatief label of een stigma, waardoor zij minder kansen hebben op
bijvoorbeeld een stage of baan.
Wanneer deze kansen worden
Hotspots
afgesneden, vergroot dit de kans
Ach, vreselijk opwindend en nieuw zijn de
bevindingen van de onderzoekers niet. Maar dat jeugdigen opnieuw de fout in
gaan of kiezen voor een criminele
het is goed dat ze het uitgeplozen hebben en
carrière. Ervoor zorgen dat jeugdihet is goed om ze nog eens op een rijtje te
gen na een veroordeling of een verhebben. Zoals dat jeugdige justitiabelen die
werken of die een opleiding volgen een lagere blijf in een JJI een nieuwe start
recidiveprevalentie hebben, een lagere recidi- kunnen maken zonder gestigmatiseerd te worden, kan mogelijk
vefrequentie en een lager recidiverisico dan
jeugdigen die niet op school zitten of werken. helpen om te voorkomen dat de
verschillen in recidive verder toeOok onder voortijdig schoolverlaters is de
recidive hoger. De oplossingen van de onder- nemen. Dat zal zo zijn.
zoekers zijn ook niet erg opwindend, zoals de
opvatting dat generieke maatregelen die
ervoor zorgen dat jeugdigen naar school
gaan of werken kunnen mogelijk jeugdcriminaliteit en recidive voorkomen. Ook specifieke maatregelen die jeugdige justitiabelen
helpen bij het vinden en behouden van een
A D V O C AT E N
opleiding, stage of baan kunnen recidive
"Sinds 2004 gefocust op het
voorkomen gaan buiten het papier om geen
strafrecht. Duidelijke advisering
poten breken. Tussen buurten met veel en
en strategiebepaling in alle
weinig criminaliteit is het verschil in recidisoorten strafzaken. U kunt ons ook
verisico toegenomen in de onderzochte
bellen als u vrijblijvend wil
kennismaken"
periode. Onder jeugdigen met eerdere delicten en jeugdigen in buurten met veel crimiWij houden deze
naliteit was de recidive al hoger dan onder
volgorde voor ogen:
first offenders en jongeren woonachtig in
1. Ken het recht
buurten met minder criminaliteit. De onder2. Ken het dossier
3. Verplaats je in je cliënt
zoekers denken dat dit wordt verklaard door
4. Verplaats je in de rechter
meer gericht politiewerk, waarbij de politie
5. Kies de juiste woorden
zich sterker richt op frequente daders en op
hotspots; buurten met hoge criminaliteitscijWij behandelen alle soorten
fers. Het kan ook dat jeugdige justitiabelen
strafzaken en voeren de

PENN

waarin jeugdige daders wonen na het plegen
van het delict waarvoor ze zijn veroordeeld of
waarin ex-JJI-pupillen wonen na uitstroom
uit de JJI, samenhangt met recidive.
Jeugdigen in eenoudergezinnen, in gezinnen
met een laag huishoudensinkomen en in
gezinnen met veel broers of zussen hebben
een hogere recidiveprevalentie, een hogere
recidivefrequentie en een hoger recidiverisico. Ook jeugdigen met een tienermoeder
hebben een hoger recidiverisico. Deze gezinskenmerken hangen samen met minder
ouderlijk toezicht, wat de kans op jeugdcriminaliteit vergroot. Maatregelen die (juist deze)

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

De beklagcommissie
De selectiefunctionaris
De RSJ
De rechter in kort geding

Voor meer informatie:
Mr. D.M. Penn
088-2503200/06-29179198
www.pennadvocaten.nl
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Er is al te veel beleid dat de zwakkeren in de samenleving naar de marge weg drukt

Kappen met die invoering
griffierecht
Van de redactie
Den Haag - Wie bedenkt het, invoeren van griffierecht voor gedetineerden in beklag- en beroepszaken? De
Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ) heeft het
bedacht. En het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) heeft het opgepakt. Pro Facto,
een onderzoeksbureau voor allerlei juridische zaken, heeft opdracht gekregen
de wenselijkheid uit te zoeken. Het bureau
heeft een eerste verkennende studie uitgebracht die besproken is in een expertmeeting waarvoor ook Bonjo was uitgenodigd.
De centrale vraag in het onderzoek is in
hoeverre en onder welke (juridische en
praktische) condities de introductie van
een financiële prikkel het aantal klachten
van gedetineerden doet verminderen en
in hoeverre er neveneffecten zijn van het
heffen van griffierechten en zo ja, welke.

door gedetineerden als uitweg
gebruikt. PIW’ers die geen tijd
hebben, zijn een probleem en
soms zijn het PIW’ers die gedetineerden aanraden dan maar een
klacht in te dienen. De RSJ heeft
het over futiele klachten (zonder
overigens duidelijk te maken wat
futiele klachten zijn), maar in de
literatuur vind je er ook geen definitie van. Uit het onderzoek van
Pro Facto komt naar voren dat iets
dat voor een buitenstaander futiel
kan lijken dat dat niet voor een
gedetineerde is. Als voorbeeld passeert het doen van boodschappen.
Het invoeren van griffierechten is
in meer sectoren aan de orde. Het
gaat er dan altijd om klagers ertoe
te bewegen minder te klagen
omdat de afweging van kosten en
baten erdoor een rol gaat spelen.
In de langzamerhand beruchte
Hoe ziet het probleem eruit?
toeslagenaffaire is gebleken waar
Tussen 2013 en 2020 is er een stijdie dan kan leiden: ontnemen van
ging te zien van het gemiddelde
aantal klachten per gedetineerde. bezwaarprocedures die voor
mensen met weinig geld niet
Van twee naar drie. De meeste
doenlijk zijn. In de literatuur blijkt
klachten komen uit de justitiële
overigens nergens dat die veronjeugdinrichtingen, de minste uit
derstelling waar is dat als het geld
tbs-instellingen.
kost er minder geklaagd wordt.
Waarover wordt geklaagd?
Bejegening, contact met de buiten- Wel wordt duidelijk dat klagers
een meer bezonnen afweging
wereld (bezoek), informatie, persoonlijke voorwerpen, verzorging maken, maar dat dat leidt tot het
minder indienen van klachten is
en rechtshulpverzoeken. Er zijn –
zegt Pro facto – de laatste jaren ook niet bekend. Pro Facto maakt een
mooie opsomming van de voor de
meer klachten ingediend over
hand liggende nadelen en negaeisen die aan de verblijfsruimte
worden gesteld. Tot nu toe gaat het tieve effecten: griffierecht werpt
een drempel op en dat is onwenseover de commissies van toezicht.
lijk voor gedetineerden die zich in
Bij de RSJ is het aantal beroepen
dat gedetineerden dan wel gevan- een afhankelijke positie bevinden,
genisdirecteuren heeft ingediend de rechtsbescherming wordt ingeperkt, gedetineerden hebben
tussen 2023 en 2020 ongeveer
veelal geen geld en zullen ook bij
gelijk gebleven. Van een echte
een laag griffierecht geen klachten
toename kun je dus niet spreken.
kunnen indienen, de verharde
cultuur binnen de instellingen
Boodschappen doen
wordt er niet door opgelost, het is
Uit het onderzoek van Pro Facto
een maatregel met het effect van
blijkt dat de meeste genoemde
oorzaak om te klagen de verharde een schot hagel, individuen zullen
cultuur binnen de instellingen is. zich niet laten tegenhouden, de
bureaucratie krijgt een mooie
Het formele klachtrecht wordt

impuls, want alles moet bijgehouden worden, door het wegvegen
van klachten wordt kennis van wat
er in de instellingen mis is minder,
frustraties tussen PIW’ers en gedetineerden kunnen er door toenemen (opvallend: bij de voordelen
staat dat het leidt tot meer veiligheid omdat er eerder met de
mentor of het afdelingshoofd
wordt gesproken en de klacht dan
niet wordt ingediend), klachtrecht
is een uitlaatklep, het wegnemen
ervan zal leiden tot meer frustraties, gedetineerden die vermogend
zijn kunnen gaan klagen, onvermogenden niet. Dat past toch
zeker niet in een samenleving
waarin de meest kwetsbaren
beschermd moeten worden.

Andere wind?

Dan nog de hoogte. De Facto heeft
het over ergens tussen de 0,50
euro en 5 euro. Zet dat eens af
tegen het weekinkomen van een
gedetineerde. Bonjo, maar ook de
meeste andere gesprekspartners
bij de sessie is / zijn van mening
dat de oorzaken van probleemindiening niet worden opgelost. Ook
zonder invoering van het griffierecht maar zeker ook als het ooit
wordt ingevoerd, dan moet er
geïnvesteerd worden in
bijvoorbeeld motiverende bejegening van de cultuur binnen de
instellingen. Het verhaal van Pro
Facto ligt bij het WODC en wellicht
zelfs al bij de minister. Nu maar
hopen dat duidelijk is dat het niet
in het belang van de gedetineerden, niet in het belang van het
gevangeniswezen en niet in het
belang van een humane terugkeer
in de samenleving het griffierecht
in te voeren. Er is al te veel beleid
dat de zwakkeren in de samenleving naar de marge wegdrukt. Het
is eigenlijk een raadsel waarom de
RSJ met deze gedachte is gekomen.
Of waait daar een andere wind?

Belgische rechter wilde
gedetineerde vrijlaten, maar
toen werd hij overgeplaatst
naar Nederland
F.J. Stoker
Den Haag - De rechter in kort geding
van de rechtbank Den Haag heeft op 27
juni 2022 een uitspraak gedaan tegen
de Staat der Nederlanden (Ministerie
van Justitie). Het ging over de duur
van de detentie van de heer De H. die
momenteel gedwongen verblijf houdt
in de PI Zutphen. Strafrechtadvocaat
Sandra Meijer hield in haar pleidooi
de rechter voor dat De H. die in België
veroordeeld en gedetineerd is geweest
naar alle waarschijnlijkheid al lang door
de rechter in België in vrijheid zou zijn
gesteld als De H. niet tegen zijn wil
naar Nederland was overgebracht.

Sandra Meijer niets anders kon
doen dan in kort geding een uitspraak te verzoeken. De landsadvocaat was niet in staat op een
betekenisvolle wijze verweer te
voeren. Het plaatje was ter
zitting belangrijker dan het
praatje.

Onvoldoende inspanningen

In de uitspraak in kort geding is
bepaald dat een veroordeelde in
de Belgische regeling na het
ondergaan van 1/3 van de straf
een verzoek tot invrijheidstelling kan doen aan de rechter te
De H. zou al op 13 april 2021 voor België. De H. had een dergelijk
verzoek ook gedaan maar enkele
een voorwaardelijke invrijheiddagen voor de behandeling
stelling in aanmerking komen.
Namens De H. was in België al op werd hij naar Nederland
8 februari 2021 aan de invrijheid- gebracht, zodat hij die zitting
stellingsrechter verzocht de v.i.- niet meer heeft mogen meemaken. De Staat heeft, aldus de
regeling van toepassing te verklaren. Anders gezegd De H. zou rechter van de Haagse rechtbank, in onvoldoende mate
naar verwachting door deze
inspanningen verricht om na te
rechter op vrije voeten gesteld
gaan of De H. naar redelijke verzijn. Maar daar kwam verandewachting in België in vrijheid
ring in toen De H. ineens naar
zou zijn gesteld. De H, is slachtofNederland werd gebracht een
fer geworden van een vroegtijaantal dagen voordat de zitting
dige overbrenging naar
van de invrijheidstellingsrechNederland. De Staat der
ter in België een aanvang zou
Nederlanden is door de rechter
nemen. De executie werd overin kort geding bevolen om op
genomen door de Nederlandse
basis van de wet en de uitvoeStaat. Bij de einddatum van zijn
detentie is geen rekening gehou- ringsregeling/wetsgeschiedenis
alsnog ten gunste van De H.
den met de gerechtvaardigde
binnen drie maanden een beslisverwachting dat De H. in België
sing over de invrijheidstelling in
ook daadwerkelijk in vrijheid
zou zijn gesteld. De minister van Nederland te geven. Ook is de
Staat der Nederlanden in de
Justitie kan daarbij gebruik
kosten van de procedure veroormaken van artikel 6.2. 10 lid 4
deeld. Het is dus nog even
Wetboek van Strafvordering
afwachten voor De H, maar aan
waarbij is bepaald dat conform
sommige tegenstanders herkent
de regeling van het land van de
veroordeling De H. een strafkor- men de juiste weg
ting zou krijgen dan wel op vrije
voeten zou komen. Dat weigerde (F.J. Stoker is redacteur bij deze
de Staat der Nederlanden, zodat krant.)

Adverteren in deBonjo
brengt u in de bajes
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Lekker gemakkelijk: Turkse pizza
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160 g kiprollade
2-3 tl dönerkruiden
8 plakken Kaas
optioneel: topping
100 g ijsbergsla
2 tomaten
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150 g lamsgehakt of rundergehakt
1 el tomatenpuree
1 gepelde tomaat
1 tl paprikapoeder
1 rode ui
1/2 bosje munt
1 bos bladpeterselie
1 rode peper
50 ml water
optioneel: zelfgemaakt deeg
250 g bloem + om te bestuiven
1 tl suiker
half zakje gist
75 ml melk
75 ml water
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de pizza stamt uit de 1ste eeuw na Christus een recept
met speciaal rond brood. Aan dit brood, dat gebakken
werd op steen, voegde men meerdere ingrediënten toe,
zoals kaas, pitten van pijnbomen, knoflook, kippenvlees en peper.
De pizza zoals wij die tegenwoordig kennen, is van
Italiaanse oorsprong. In de 17e eeuw werd melding
gemaakt van pizza’s in Napels, waarbij men naar de
armere delen van de stad trok om dit boerengerecht te
eten. De mensen die het maakten werden pizzaioli
genoemd.
Maar wat vinden we hiervan:
Het gerecht, Turkse pizza, is al 5000 jaar aanwezig in de
Turkse keuken en volgens historische bronnen werd
Lahmacun origineel gemaakt op brood, maar door de
jaren heen werd het deeg dunner en de laag gehakt
dikker. De gehaktmix bestaat uit lams- of rundvlees,
uien, tomaten, paprika en een aantal kruiden. Turken
rollen de pizza op. Ook een goed idee.

m a a r!

a,

Amsterdam/Istanboel/Ankara - Het oudste recept van

ppe n
e n ha

ui

Van de redactie

Bereiding:
Bereidingstijd: 30 minuten
1.

2.

3.

Leg de wraps klaar. Maak ze eventueel
zelf door alle ingrediënten voor het
deeg door elkaar te mengen en tot een
soepel deeg te kneden. Vorm een bal
en leg deze in een kom. Dek af met een
vochtig gemaakte schone doek en laat
een uurtje rijzen op
kamertemperatuur.
Doe het gehakt in de kom van de keukenmachine met de tomatenpuree,
gepelde tomaat en paprikapoeder. Pel
en snipper de ui en voeg erbij. Snijd de
munt, peterselie en peper fijn en voeg
toe. Maal en voeg 50 ml water toe.

4. Optioneel kip döner: Snijd de kiprollade in repen en bak ze in een scheut
olie mooi bruin. Voeg de dönerkruiden
toe.
5.

Snijd de ijsbergsla in ragfijne reepjes.
Snijd de tomaten in vieren en vervolgens in repen. Pel en snijd de rode ui in
fijne reepjes en de komkommer in
dunne plakjes.

6. Bak de pizza’s 4 minuten in de hete
oven. Beleg als je de döner variant
maakt de pizza met kipdöner en 2
plakken kaas en plaats nog 1-2 minuten
in de oven (zodat de pizza nog zacht is
en je hem nog kunt oprollen). Bak de
Verwarm de oven voor op 275˚C.
klassieke variant ook nog 1-2 minuten
Verdeel het deeg in 4 bolletjes en rol op
voor je hem gaat beleggen.
een met bloem bestoven werkblad uit
tot dunne ronde bodems. Leg op de
7. Beleg de pizza’s met sla, tomaat, rode
met bakpapier beklede bakplaat en
ui, komkommer en saus. Rol op in een
smeer het gehaktmengsel erover.
stuk aluminiumfolie en eet op.
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In de PI lag alles klaar om goed te kunnen terugkeren in de samenleving

Deze tekst ontvingen we van Corstiaan Loeve.
Hij wordt ondersteund door Wladimir Lisi, zijn
advocaat. Om die reden hebben we besloten het hele
verhaal op te nemen in de krant. Het verhaal geeft
een beeld hoe van alles mis kan gaan. Het voorbeeldige
daarvan is de reden dat we het opgenomen hebben.
De redactie heeft het verhaal niet bij de genoemde
instanties gechecked.

‘Ik wil iedereen laten zien hoe
krom het rechtssysteem kan zijn’
Corstiaan Loeve
Amsterdam - In februari 2021 werd ik aangehouden voor
verdenking van ontvoering waarbij de politie een onderzoek
is gestart en ik in hechtenis werd genomen. Er volgde een
verlenging van dertig 30 dagen. Vervolgens heb ik zes weken
in voorarrest gezeten van 23 april. Er werd besloten mij te
schorsen waardoor ik terug kon keren naar mijn begeleid
wonen. Dat is goed gegaan tot aan augustus. Toen raakte in
mijn huis kwijt, omdat ze van begeleid wonen ervoor kozen
alsnog onze samenwerking te beëindigen. Dat zorgde ervoor
dat ik niet mij aan de bijzondere voorwaarden kon houden en
dus weer in hechtenis werd genomen.

D

aarbij werd
ik valselijk
beschuldigd van
bedreiging
van mijn
begeleider.
Dit was voor de rechtbank
redengevend om de schorsing
op te heffen. Ik heb me er
hevig tegen verzet, maar het
mocht niet baten. Dus zat ik
aan een stuk door vast. Toen
kwamen mijn advocaat en ik
bij de laatste pro forma met
nieuwe stukken waarin we
een en ander hebben weten
aan te tonen: Ik had van uit de
PI zonder de hulp van reclassering een nieuwe woonplek
geregeld van begeleid wonen.
En ik had ook een baan geregeld zodat ik gelijk aan de bak
kon als ik buiten kwam. Toen
we deze stukken overhandigden was de rechtbank onder
de indruk. En zelfs de officier
van justitie koos ervoor om
met ons verzoek tot schorsing
in te stemmen. En vervolgens
koos de rechtbank ervoor mij
te schorsen. Tegen alle adviezen in, want ze hadden al een
advies voor tbs met voorwaarden binnen. Maar toch kozen
ze ervoor om mij te schorsen.
En het meest vreemde van
alles is dat ze me schorsten
zonder reclasseringstoezicht,
terwijl ze eerder in andere

schorsingsverzoeken met
beweringen kwamen dat er
sprake was van een hoog recidivegevaar. In heel dit besluit
heeft de rechtbank zich volledig tegengesproken, want als
je van mening ben dat er een
hoog recidivegevaar is en je
iemand wel wil schorsen, dan
pas je op z’n minst reclasseringstoezicht toe. En daarnaast werd ik geschorst tegen
alle adviezen in.

zeggen dat ik er meer dan
klaar voor was om naar buiten
te gaan, want hoeveel gevangenen hebben werk als ze vrij
komen? Heel veel moeten nog
werk gaan zoeken. Ik had alles
al van uit de PI klaarliggen
zodat ik gelijk kon beginnen
en goed kun terug keren in de
samenleving.

Zelfinzicht

Maar midden maart stond ik
echt te kijken toen de officier
van justitie alsnog tbs-voorwaarden eiste, terwijl die er
eerst voor koos om mij te
schorsen. Hoe tegenstrijdig
kan je zijn in je uitspraken?
Eerst wil je mij een kans geven
waarvan ik heb laten zien dat
ik er mee om kan gaan en ik
goed bezig ben. Vervolgens
willen ze mij weer naar
binnen halen en weer mijn
leven overhoopgooien. Maar
het meest rare van haar (de
Leven weer op orde
Maar goed, ik ben dus 1 maart officier van justitie) was dat ze
tijdens de terechtzitting
buitengekomen, ben in mijn
woning getrokken en dezelfde aangaf dat ik de enige ben van
week nog aan het werk gegaan alle verdachten die zelfinzicht
laat zien.
in de horeca in Rotterdam.
Overigens hadden mijn advo- Uiteindelijk was dus 28 maart
de uitspraak. Ik was aanwezig
caat en ik een belofte moeten
en zag dat er politie aanwezig
doen om bij de terechtzitting
was, dus merkte al dat dit
van 14 maart waarin de zaak
geen goeie afloop zou zijn. En
inhoudelijk behandeld zou
worden een behandel/begelei- ik had gelijk, ze kozen ervoor
om mij alsnog tbs-voorwaardingsplan te overhandigen
den op te leggen, terwijl ik
wat we ook hebben gedaan.
mijn leven weer op orde had
Overigens is de organisatie
onder wiens hoede ik woonde en ik me aan alle voorwaarden
gespecialiseerd in het begelei- had gehouden. En ze mij eerst
den en behandelen van jonge- zelf een kans gegeven,
ondanks alle adviezen. Ik zal
ren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Dus ik zou eerlijk zeggen dat ik dit echt
een laffe uitspraak vond.
ook een intensieve training
Niemand had dit zien aan
krijgen. Ook had ik mijn conkomen. Mijn advocaat
tract van mijn werk overhanWladimir Lisi kreeg spontaan
digd en mijn huurovereenkomst. Ik had mijn leven weer buikpijn toen hij dit hoorde.
Aangezien een van de rechters
op orde. En je zou kunnen

Uw strafrechtadvocaat
in Groningen, Friesland en Drenthe!

tijdens de inhoudelijke behandeling een vraag stelde hoe we
mij in Gods naam nog kunnen
motiveren als ze alles weer
afpakken na dat ze me eerst
een kans hadden gegeven en
ik mijn leven weer op de rit
had. Nu zit ik dus in een
Forensische Psychiatrische
Afdeling (FPA) in afwachting
van mijn hoger beroep.

Vies genaaid

Ik voel me vies genaaid door
het Openbaar Ministerie. Ik
ben van mening dat ze hier
mee meer schade hebben aangericht dan nodig is.
Daarnaast vind ik het raar dat
ze mij tbs-voorwaarden opleggen en beweren dat dit de
enige manier is om mij te
behandelen en dit als enige
optie zien. Ik ben nooit eerder
met justitie in aanraking
geweest, heb geen noemenswaardig strafblad dus van een
hoog recidive kunnen we niet
spreken. En daarnaast ben ik
nog nooit in een forensische
kader behandeld dus hoe
kunnen ze zeggen dat dit de
enige optie is als er nooit
andere mogelijkheid zijn
bewandeld. Als er andere
mogelijkheden al eerder
waren bewandeld en ik
opnieuw met justitie in aanraking zou zijn gekomen, ja dan
zou je kunnen zeggen dat dit
de enige optie is maar dat is
nu niet aan de orden. Dus ook
daarin spreken ze zichzelf volledig tegen.
Dit alles maakt dat het een
rare en laffe uitspraak is die
meer schade heeft aangericht
dan nodig is aangezien ik ook
meerdere malen heb aangegeven dat ik weet dat ik aan
mezelf kan werken en weet
dat ik hulp nodig heb. Ik was

niet hulp- en zorg mijdend, in tegenstelling zelfs. Ik
had zelf een nieuwe woonplaats met begeleiding
geregeld en voordat ik met justitie in aanraking
kwam had ik ook al ondersteuning wat overigens
ook op vrijwillige basis was en dat ik zelf had
geregeld
Ik vind het raar en laf wat het OM heeft geëist en
wat de rechtbank heeft opgelegd en ben van menig
dat ze meer fouten hebben gemaakt. Ik breng dit
naar buiten, zodat iedereen kan zien hoe krom het
rechtssysteem kan zijn.
Want op deze manier maken ze alles weer kapot en
is het voor ons heel moeilijk om succesvol te
re-integreren.

Aandacht
voor mijn
verhaal
Wil je bezoek van een vrijwilliger,
buiten de normale bezoekuren?
0800 331 05 68 (gratis)

Strafrechtadvocaat

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

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

Nederlands
English
( عربيArabisch)
Tamazight (Berbers)

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

06 1 8 35 66 29
rafik@kvrzadvocaten.nl
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Boef zoekt
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2014

Hallo mede criminelen. Mijn
naam is Esther, ben 33 jaar, van
nederlandse afkomst en verblijf in
pi ter peel in limburg. om de tijd
hier een beetje te doden zoek ik
iemand om mee te schrijven. Man
of vrouw maakt niet uit, liefs wel
iemand met gevoel van humor. Ik
ben ook wel nieuwsgierig hoe het
in andere gevangenissen is. Heb jij
zin om met mij te schrijven?Klim
dan in je pen en stuur me een
brief.tot later! xxx

schrijf

maatje

2015

Hey mannen, ik ben een leuke,
spontane jonge dame van 28 jaar.
Ik zit nu een paar maanden
binnen en begin me te vervelen
dus dacht ik plaats gewoon een
advertentie. Ik ben van nederlandse afkomst. het lijkt me leuk
om met iemand te schrijventussen
de 25 en 40 jaar om de tijd te
doden en misschien wat leuksop
te bouwen. Wie weet wat er uit
voort komt. Ik verklap nog niks
over mezelf want dan hebben we
meer te bespreken als je me
schrijft. Nieuwschierig geworden?
Stuur me een brief, graag wel met
foto en wie weet krijg je wat terug.
Groetjes anoniem.

2016

Dag dames.Ik ben een man van 37
jaar oud,half antiliaans, al mis
mijn uiterlijk meer Nederlands, en
1.90 m groot. Ik ben sportief en
probeer mijn detentie tijd te
gebruiken om zo fit mogelijk te
worden en te blijven, danis het
niet helemaal tijdverspilling. Het
gevangenisdeel van mijn straf zit
er bijna op en ik ben nu in afwachting om aan het einde van dit jaar
naar een TBS-kliniek in utrecht te
gaan.Ik ben het bewijs dat je leven
elk moment volledig kan omslaan.
Ik had een goede opleiding, goede
baan, mooi appertementje in de
stad, en toch ging het mis. Ik snap
dat deze drie lettertjes kunnen
afschrikken. Het is ook een erg
heftige straf voor een geweldsdelict zonder letsel. Maar nu ik ben
gevallen, zal ik ook weer opstaan
en ik weet dat ik hier alleen maar
sterker uit zal komen.En waarom
zou ik ik deze tijd niet leuker
maken met eenleuk contact? Je
leert wat de waardevolle dingen in
het leven zijn als je alles verliest.ik
heb geen speciale bedoelingen
met dit contact, maar wie weet
waar het het toe kan leiden? Groet
M.

ZO WERKT HET CONTACTBUREAU

2017

Hier een leuke vlotte vent drie
graag schrijft met leuke slanke
vrouwen in de leeftijd van 18 tot
45. Ik ben zelf 48 maar voel mezelf
nog net als 35.Ik hou van snelle
autos en heb gewerkt als portier
bij discotheken en persoonsbeveiliging. Ik moet ongeveer een jaar
zitten in de pi zitten en dan begint
mijn vi . Ben zelf zeer schoon op
mezelf en ben dus goed verzorgt.
Heb ook verschillende tattoo s op
armen en rug. Hoop echt reacties
te krijgen via hier . aub alleen
slanke vrouwen reageren en aub
met foto van u zelf altijd reactie
terug met foto van mij . Ben zelf
ongeveer 1.89 groot met kaal
geschoren hoofd ook gespierd.
Sport nog veel in de pi. Dus ben jij
een leuke slanke vrouw tussen 18
en 45 en heb je zin om te schrijven
wacht dan niet langer en schrijf
mij snel door in de pen te kruipen.
Ik hoop snel iets van je te horen .je
kunt bij mij over alles schrijven
want als het klikt tussen ons dan
ben ik voor veel in ook voor een
lange tijd als je dat wilt . Dus reageren aub met foto ik reageer ook
iedereen met foto. dustot schrijfs
leuke dames die nieuwschierig
geworden zijn groetjes en kusje h.

echte liefde

1. Je stuurt je advertentie naar Bonjo contactbureau, Bos en
Lommerplein 270, 1055 RW Amsterdam. 2. Bonjo stuurt de advertentie
naar een beoordelingscommissie. 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!

2019

chap

s

gezel
2018

hallo dames mijn naam is
Mehmet. Ik ben 18 jaartjes jong,
mijn lengte ij 1.82. Nadat ik in mei
2022 gedetineerd kwam te zitten,
heeft mijn ex vriendin enkele
weken later de relatie beeindigd.
Daarom ben ik opzoek na een
vrouw die eerlijk is. en misschien
wel met een serieuze relatie wil
eindigen. Ik ben opzoek na een
vrouw tussen de 18-35. leefdtijd is
maar een getal zeg ik altijd. Ik ben
een spontane jongen met een hart
van goud . Als je mij schrijft en een
foto krijg je een foto terug . Kusjes
Mehmet

Hallo dames, mijn naam is
raymond ik ben een goed uitziend
halfbloedtje van surinaams nederlands afkomst. Ik ben 1.78m 75kg
en 35 lentes jong. ik heb 4 jaar en
TBS mijn straf zit er bijna op. En
verblijf mijn laatste tijd in pi vught
.Ik zoek een leuke dame om lekker
mee te schrijven. Ben jij die leuke
dame aarzel dan niet !x Raymond

2020

st

a
houv

Hallo dames, Ik zal me even voorstellen. Ik ben een super sportieve
goed lachse man van 59 lentes
jong. Ik ben erg romantisch aangelegd, en hou erg van bourgondisch
eten. ben jij die leuke spontane
dame met stevige houvast die met
mij in contact wilt komen neem
dan gerust contact met me op. ik
verheug me er enorm op.

Topper uit The Soprano’s is overleden
Van de redactie
Hollywood - De acteur die ‘Paulie Walnuts’ speelde
in de Amerikaanse mafia-serie The Soprano’s uit de
jaren negentig, is onlangs op 79-jarige leeftijd overleden. Tony Sirico had ooit zelf een criminele loopbaan.
De voormalige crimineel maakte in de jaren zeventig
een opmerkelijk switch naar het acteurschap. Veel
later speelde hij zijn bekende rol van Paulie in The
Soprano’s, een rol in ‘Goodfellas’, maar ook dook hij
op in films van Woody Allen.
Tony sirico werd in de jaren zeventig onder
meer veroordeeld voor gewapende overvallen, afpersing en verboden wapenbezit.
Nadat hij 28 keer was gearresteerd en bij
elkaar twintig maanden in de beruchte
Sing Sing-gevangenis had doorgebracht,
ontdekte hij het acteren. Dat was nadat een
toneelgroep van voormalige veroordeelden
kwam optreden in de gevangenis in New
York die bekendstond te investeren in de
ontwikkeling van haar gevangenen.

Figurant

In 1974 kreeg Sirico zijn eerste rol als

Voormalige
crimineel
maakte in de
jaren zeventig
een opmerkelijk
switch naar het
acteurschap

Tony Sirico in zijn rol als Paulie Gualtieri in de serie The Soprano’s

figurant, in de film ‘Crazy Joe’, over de liquidatie in 1972 van mafiabaas Joseph ‘Crazy
Joe’ Gallo. Hij kreeg dat rolletje via de acteur
Richard Castellano, die in de Godfather
acteerde. Daarna volgde een lange reeks van
optredens in Hollywoodfilms. Aan The
Soprano’s wilde Sirico meedoen onder de
voorwaarde dat zijn psychopathische
karakter in ieder geval geen verrader zou
worden in de loop van de serie. De bijnaam
‘Paulie Walnuts’ kreeg zijn personage, nadat
in het verhaal was gebleken dat een gestolen vrachtwagen geen televisies bevatte,
maar walnoten.
In de documentaire The Big Bang in 1989
over de zin van het bestaan, vertelde een
Gangster over zijn leven. Later bleek het hier
om Sirico te zijn gegaan. Op de vraag van de
filmer of hij voor een miljoen iemand zou
ombrengen, antwoordde hij: nee, want ik
heb het geld niet nodig. Niet bekend is
waaraan Sirico is overleden, maar hij leed al
een aantal jaren aan dementie
(Bron Crimesite/Joost van der Wegen)
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Ervaringsdeskundigen zijn de mensen met écht verstand van zaken

Wetenschappelijk onderzocht: bezoek aan gedetineerden
is zó gunstig dat het recidive kan voorkomen
Dini van het Noorden

Zoals bekend zijn er een poosje geleden twee tbs-gestelden ontsnapt uit de
Pompekliniek. De ontsnapte mannen hadden ernstige misdrijven gepleegd,
en de reacties in de pers en op de televisie waren daarom niet mals. Iemand
noemde de ontsnapten zelfs monsters. Daar was ik het niet mee eens. Want
ik ben een paar maal als bezoekster in een tbs-kliniek geweest. Of, zoals
deze instellingen officieel worden genoemd: in een FPC, een Forensisch
Psychiatrisch Centrum. En ik zweer dat ik daar geen enkel monster heb
gezien. Maar wél psychiatrische patiënten. Zij worden in deze instellingen
behandeld om te voorkomen dat ze opnieuw zware misdrijven gaan plegen.

N

u heb ik geen verstand van zaken
rond deze behandelingen en
nazorg. Daar zijn
deskundigen
voor. Maar
waarom er tbs-gestelden zijn die de
behoefte voelen om te ontsnappen,
begrijp ik eigenlijk niet zo goed.
Natuurlijk snap ik dat een FPC niet
bepaald een pretpark is. En dat het
niet leuk is om de regie van je leven

Waarom lukt het de een
wel en de ander toch
niet om hun leven weer
op de rails te krijgen?

uit handen te moeten geven. Maar
als de behandeling aanslaat, is er
immers uitzicht op een nieuw
bestaan. Goed, daar gaan wat jaren
overheen en het werken aan een
nieuwe toekomst zal misschien
gepaard gaan met vallen en opstaan.
Maar een behandeling biedt wél kans
op een nieuw leven. Maar wat voor
toekomst hebben ontsnápte gevangenen en tbs-gestelden? Altijd op je
hoede te moeten zijn, of op de vlucht.
Dat is toch niet bepaald een vrolijk
en vrij leven. Maar zoals gemeld, heb
ik over dit onderwerp weinig verstand van zaken al houdt het me wel
bezig. Net zoals ik me druk kan
maken om veelplegers die het maar
niet voor elkaar krijgen om op het
rechte pad te komen. Ik vind dat
dieptriest. Waarom lukt het de een
wel en de ander toch niet om hun
leven weer op de rails te krijgen?
Misschien speelt de naaste omgeving
van de ex-gedetineerde hierin een
belangrijke rol. Familie en vrienden

zijn belangrijk bij een nieuwe start,
dat is bekend. Overigens begint die
nieuwe start al in de PI. Want voor
zover mij bekend, zijn er diverse projecten om gedetineerden na detentie
buiten de cel te houden. Dat ook
bezoek aan gedetineerden belangrijk
is en zelfs recidive kan voorkomen,
blijkt uit het proefschrift ‘Receiving
visits in Dutch prisons’ van Maria
Berghuis waarop zij onlangs in
Leiden promoveerde. Een korte
samenvatting:
Het ontvangen van bezoek tijdens
detentie is heel belangrijk voor het
leven in en na detentie. Echter niet alle
personen in detentie krijgen bezoek
van familie en vrienden. De personen
die wel frequent bezoek ontvangen of
net voor vrijlating bezoek ontvangen,
hebben minder kans op een veroordeling voor overtredingen binnen zes
maanden na vrijlating. Het is dus
belangrijk dat het ministerie van
Justitie en Veiligheid de mogelijkheden
voor bezoek in gevangenissen en
huizen van bewaring stimuleert en
faciliteert. (Bron: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2022/06/
receiving-visits-in-dutch-prisons)

Manipulatie

Bezoekvrijwilligers weten al lang dat
bezoek een gunstige invloed op
gedetineerden kan hebben. Hoewel
ik eerlijk moet bekennen dat bezoek
niet áltijd zaligmakend is. Er zijn

Dini van het Noorden
wil graag weten hoe
gedetineerden de
aanwezigheid van
vrijwilligers in ‘hun’ PI of
instelling ervaren

genoeg voorbeelden van gedetineerden die ondanks het krijgen van
bezoek en zelfs Inrichtingen
Stelselmatige Daders (ISD)maatregelen toch steeds weer achter
de tralies belanden. De voorgeschiedenis en verslavingen van deze gedetineerden spelen hierbij vaak een
desastreuze rol. Toch geloof ik net als
Maria Berghuis in het positieve effect
van gedetineerdenbezoek. Het zou
dan ook mooi zijn als bezoek aan
gedetineerden wat meer gepromoot
zou worden onder de doelgroep, de
gedetineerden. Want in onze PI zijn
niet vaak bezoekaanvragen. Hoe dat
mogelijk is heb ik nooit kunnen achterhalen. Want af en toe hoorde ik
dat er wel degelijk gedetineerden
waren die belang hadden bij bezoek.
Maar die bezoekverzoeken waren

vrijwilligers moeten beschermd
worden tegen manipulatie door
gedetineerden, vond men. Dus kreeg
zo’n gedetineerde helemaal geen
bezoek. Nu heb ik geen opleiding
gehad in de criminologie, en ook niet
in de psychologie. En een gedragsdeskundige ben ik ook al niet. Dus ik
heb op deze gebieden weinig verstand van zaken.

Belletje rinkelt

Maar nu ik onlangs voor de derde
keer manipulatie als reden hoorde
van een afgewezen bezoekaanvraag,
ging er een belletje rinkelen. Want
wat verstaat men precies onder
manipulatie? En klopt dat oordeel
wel? Of gaat men misschien te snel
van manipulatie uit vanwege eigen
ervaringen met manipulatieve gedetineerden? Denkt men dat manipuleren bij zo’n gedetineerde altíjd aan
de orde is? Maar waarom niet de
proef op de som nemen, en kijken
hoe het gaat bij een bezoek van een
vrijwilliger? Want heeft de gedetiMaar nu ik onlangs
neerde, ook al staat hij bekend als
voor de derde keer
manipulator, geen recht op bezoek?
Natuurlijk hebben PIW-ers meer vermanipulatie als
stand van dit soort zaken dan ik. Zij
reden hoorde van
kennen hun pappenheimers. Maar
aan de andere kant: als bezoek van
een afgewezen
buiten wordt tegengehouden, als er
bezoekaanvraag, ging
nauwelijks een luisterend oor voor
iemand is, en nooit een bemoedier een belletje rinkelen
gend woord... Wat wordt een gedetineerde, van wie niet eens zeker is dát
hij tijdens het bezoekuur manipuleert, dan afgenomen? Nee, ook ik
kan niet voorspellen hoe een gedetineerde zich in de bezoekzaal zal
afgeketst. Niet door onze eigen vrijwilligerscoördinatoren, maar omdat gedragen. Maar ik vind dat elke gedevolgens een of meerdere inrichtings- tineerde de kans moet hebben om
werkers deze gedetineerden manipu- bezoek te krijgen. Zonder welk (voor-)
latief waren. En daarom niet geschikt oordeel of aanname dan ook. Ik ben
dan ook blij met het onderzoek van
voor vrijwilligersbezoek. Want
Maria Berghuis, want nu is wetenschappelijk onderzocht dat bezoek
aan gedetineerden zó gunstig is dat
het recidive kan voorkomen. Ook
dankzij bezoekvrijwilligers.
Bezoekvrijwilligers vervullen dus
een belangrijke rol, maar eerlijk
gezegd denk ik dat ervaringsdeskundigen nóg belangrijker zijn.
Ex-gedetineerden met veel kennis
van detentie en het leven daarna. Die
hun kennis en ervaring delen met
andere ex-gedetineerden en hen
kunnen helpen met het opbouwen
van hun nieuwe bestaan.
Ervaringsdeskundigen zijn naar
mijn mening dan ook de mensen met
écht verstand van zaken. Of dat nu
om (ex-)gedetineerden of (voormalige) tbs-gestelden gaat.
Impressie van bezoekersruimte PI Alphen aan en Rijn
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Paul Vugts vroeg zijn partner ten huwelijk na onderduikperiode

Vugts heeft geen fascinatie
met misdaad an sich, maar
wel met de complexiteit in
hetgeen eraan voorafgaat
en de gevolgen ervan

Een lastig onderdeel daarin was
het afspreken met criminelen teneinde informatie te krijgen voor
publicaties. Beveiligers kwamen
hierdoor in een spagaat: een beveiligd subject dat zélf criminelen
wilde spreken was nieuw en dit
kende de nodige uitdagingen.
Door goed overleg hebben zij hier
een weg in gevonden en heeft
Vugts geen dag níet kunnen
werken. Vugts heeft geen fascinatie met misdaad an sich, maar wel
met de complexiteit in hetgeen
eraan voorafgaat en de gevolgen
ervan. In dit kader refereert hij
aan een vergelijking van rechter
Frank Wieland, die Holleeder in
2019 levenslang oplegde. Wieland
vergeleek de onderwereld eind
vorige eeuw met een spiegelpaleis
waarin het buitengewoon ingewikkeld is om de uitgang te
vinden, omdat niets is wat het
lijkt.

Twee wapens

De motieven van criminelen om
informatie met Vugts te delen

lopen uiteen. De een wil via die
weg concurrentie in een slecht
daglicht zetten, de ander wil wat
rechtzetten en weer een ander wil
diens kant van het verhaal kwijt.
Zodra Vugts de noodzaak voelt om
feiten te publiceren neemt Vugts
de vrijheid hierin, ook als dit voor
politie en justitie of juist criminelen ongunstig is. Criminelen
geven in vertrouwen informatie
aan Vugts. Hoe hij dit vertrouwen
krijgt? ‘Door het spel eerlijk te
spelen en ik denk dat veel criminelen denken dat ik dat al heel lang
doe.’ Van een deel van het criminele milieu geniet Vugts respect
vanwege zijn eerlijkheid.
Daartegenover staan (familieleden
van) criminelen die het Vugts niet
in dank afnemen dat hij over ze
schrijft. ‘Ik maak geen jacht op
mensen.’ Zijn positie hierin is
complex. ‘Ik sta aan de zijlijn,
buiten het speelveld.’ Van hem
krijgt de politie geen informatie.
Mensen die dit niet geloven daagt
hij uit om aanwijzingen te vinden
dat hij de politie informeert. ‘Dat
is gewoon echt niet waar, dat is
dodelijk. Zelfs toen mijn leven

gevaar liep, heb ik mijn informatie
niet met de politie gedeeld.’ Vugts
stelt dat hij slechts ‘twee wapens’
heeft: onafhankelijkheid en
betrouwbaarheid. Zijn adagium:
‘Vertrouwen komt te voet en gaat
te paard.’ Een kant kiezen is levensgevaarlijk. Vugts waakt ervoor iets
te doen dat de schijn van partijdigheid kan wekken.
Vugts wil graag maatschappelijk
betrokken zijn. Zo werkt hij nu
(weliswaar onpartijdig) samen
met het Openbaar Ministerie aan
een jeugdinterventieproject met
als doel criminaliteitspreventie.
Op basis van door Vugts en
Maarten van Dun geschreven
casussen worden jongeren gestimuleerd om na te denken en om
met elkaar te praten omtrent criminaliteit en de consequenties
ervan. Hierin leggen de auteurs
vooral uit hoe het níet moet. Zie
www.tienersachtertralies.nl voor
meer informatie over dit project.
Wat betreft toekomstplannen
geldt ook hier: Vugts is geen
planner.

Organisaties die lid zijn van Bonjo:
Agape4You
Akadis Careers BV
Aktiva
Alea Care
APO Nederland
aXnaga
Bedrijfsadvieskantoor
Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
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

MAAK JIJ STRIPS?
SCHRIJF JIJ VERHALEN?
MAAK JE TEKENINGEN
OF GEDICHTEN?
STUUR HET NAAR BONJO!
Bos en Lommerplein 270
1055 RW Amsterdam

Jurcoach
Kriminaliteit & Strafrecht
Landelijk Gedetineerden Commissie
Mainline
Mijn Reclassering
Motiva Straatadvocaten
Naves mentorschap & advies
Nedlegal
Never Lose Hope
Onterecht Gedetineerd
Peelgrijn educatieve onthemingstochten
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 Hulpdienst Eindhoven
Vrijwillige Hulpverlening aan (ex-)Gedetineerden
Young In Prison
Zorgconcept

WASSENAAR

STRAFRECHTADVOCATUUR
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‘Komt een gedetineerde in de gevangenisbibliotheek en vraagt om een uitgave.
Zegt de bewaker: ‘Dat boek hebben we niet. Maar de auteur wel.’

‘Adrenaline’ van Zlatan Ibrahimovic
over lessen die hij geleerd heeft
Amsterdam - In Adrenaline overziet Zlatan Ibrahimovic zijn
hele carrière en graaft hij diep om een nieuwe generatie te
vertellen over de lessen die hij in zijn leven heeft geleerd.
Onthullender dan ooit tevoren.Dit is niet het evangelie van een
god, maar het dagboek van een man van veertig die afrekent
met zijn verleden en de toekomst recht in de ogen kijkt, als
de zoveelste tegenstander.
Onvoorstelbaar maar waar: in oktober 2021 is het
eeuwige enfant terrible van de voetballerij, Zlatan
Ibrahimovic, veertig jaar geworden. Hij werd in
1981 geboren in Malmö, waar hij op zijn dertiende
begon te voetballen bij Malmö FF, en groeide uit
tot het boegbeeld van de belangrijkste clubs ter
wereld: Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan,
Paris Saint-Germain, Manchester United, LA
Galaxy en opnieuw Milan. Zijn prijzenkast bevat
meer dan dertig nationale en internationale trofeeën, waaronder de FIFA Puskás Award 2013 voor
de mooiste goal van het jaar en de Golden Foot
voor beste speler van het jaar. Overal waar Zlatan
opduikt zorgt hij voor reuring en provoceert hij,
iets waarvan hij in zijn megaseller ‘Ik, Zlatan’

natuurlijk al op smakelijke wijze verslag deed.
In ‘Adrenaline’ overziet Zlatan zijn hele carrière,
hij vertelt over zijn ervaringen en geeft een nieuwe
generatie de lessen door die hij in zijn leven heeft
geleerd. Hij vertelt eerlijk en openhartig hoe hij is
veranderd en hoe hij de toekomst tegemoet treedt:
door het ouder worden en de twijfels te accepteren. Zo ontvouwt zich een verhaal vol ontboezemingen en anekdotes, waarin ook ruimte is voor
Zlatans angsten en de zachte, kwetsbare kant van
de sterspeler. Een verhaal over de kracht, vastberadenheid en moed die de jongen uit Rosengård
naar de top van de wereld hebben gevoerd.
(‘Een boek vol lekkere anekdotes.’ – Ajax Life Over Ik,
Zlatan:‘Onmogelijk mens, uitstekend boek.’ – Henk
Spaan ‘Fascinerend beeld van een trotse voetballer
die volstrekt autonoom denkt.’ – de Volkskrant
‘Intrigerend boek over een intrigerend mens.’ – Het
Parool) 						
(Uitgever Ambo/Anthos B.V. ISBN 9026358792,
9789026358791/ prijs € 21,99 / E-boek € 10,99 Bron:
Flaptekst uitgever)

Het leven van
een forensisch
rechercheur

Kunstschilder
in de dop

Jaap Brandligt

Van de redactie

Aan sommige boeken begint een mens met
hoge verwachtingen. Dat was zeker het
geval bij het boek ‘Sporen liegen niet’, het
verhaal van forensisch rechercheur John
Pel. Op de omslag zegt Bernard Welten
voormalig korpschef in Amsterdam en ooit
een baas van John Pel dat ‘dit boek verhaalt over zijn bloedstollende ervaringen.
Een must read’. Zo begon ik dit boek dus te
lezen. Ik verwachtte veel te leren over het
vak van forensisch rechercheur mij onderwezen door John Pel. Tenslotte wil ik ook
als ik vakliteratuur lees, en ik verwachtte
vakliteratuur, rijker zijn na het lezen.
Dat valt wat tegen. Ja, alle grote
zaken die de laatste jaren in en
rond Amsterdam zijn gepasseerd,
komen langs. De wereld rond
Willem Holleeder, Willem Endstra,
het vliegtuig dat de flats in ZuidOost in amsterdam invloog, het
Turkse vliegtuig dat in een weiland
bij Haarlemmermeer landde, de
groeiende mocro-mafia en ook nog
MH27, het burgervliegtuig dat
boven de Oekraïne werd neergehaald. Hoogtepunten in het
bestaan van John Pel en hij verhaalt
daar met smaak over. Maar dan wel
vooral over zijn belangrijke aandelen erin. In die zin past die boek bij
de golf van ego-literatuur die over
ons wordt uitgestort. Voor wie het
leuk en belangrijk vindt de wereld
van een forensisch rechercheur te

leren kennen, is dit een prima
boek. Wie meer te weten wil komen
over het vak forensische recherche,
die komt niet aan zijn trekken.

Kinnesinne bij politie

Wel aardig is – voor de kritische
lezer – te lezen hoe amateuristisch
het soms bij de politie toe gaat.
Uitgebreid verhaalt Pel over alle
reorganisaties die hij mee maakt
en waar hij niet blij mee is. We
lezen over kinnesinne binnen het
korps politie. Wie altijd al dacht dat
de professionalisering van de
politie op hoog niveau staat, die
haakt teleurgesteld af. Voor de lezer
die altijd al zijn twijfels had over de
kwaliteit van het politiewerk, die
wordt daarin bevestigd. Gelukkig
vindt John Pel dat hij binnen al dat
gedoe geweldig werk heeft gedaan.
Dat is wat vermoeiend en leidt aan
het einde tot versneld afhaken. Dan
is alles al bekend en hoeft het niet
meer. Dat Pel tenslotte in Spanje
geniet van een welverdiend rustig
bestaan met vrouw, kinderen en
kleinkinderen bevestigt het beeld
dat het meer om Pel gaat dan om de
zaken rond forensische recherche.
In die zin een teleurstellend boek.
(John Pel. Sporen liegen niet. Ambo/
Anthos Uitgevers Amsterdam/ISBN
978 90 263 5500 4/ prijs € 20,99)

Ter Apel - Wij ontvingen via de
casemanager twee schilderijen
van Buzasi G. die gedetineerd is in
Ter Apel. De casemanager laat
weten dat Buzasi hoopt ze terug te
zien in onze krant. Nou, zo’n kans
laten wij niet voorbijgaan.
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BONJO BAJES PUZZEL
Horizontaal
1. Welpenleidster - 5. Soort broodje - 13. Duitse omroep - 14. Zware golf 16. Demonstratie - 17. Neon - 18. Meelproduct - 19. Scherprechter 21. Halskraag - 22. Afslagplaats - 23. Hier komt Koningin Maxima vandaan
- 26. Aankomend - 27. Plus - 28. Bruinverbrand - 30. Deze prinses studeert
in Wales - 32. Zware bijl - 33. Persoonlijk vnw. - 34. Vriend - 35. Daar 36. Briefaanhef - 37. Voorzetsel - 38. Grootvader - 39. Kledingstuk 41. Bijbelse figuur - 42. Watering - 44. Later - 47. Schotse stam - 48. Hier
woont de Koninklijke familie - 51. Amsterdamse Tijd - 52. Ongeveer (afk.) 53. Portaal - 54. Oude lengtemaat - 55. Turkse drank - 57. Noot 59. Voormiddag - 61. Gescheiden - 63. Erg vlug - 66. Moeder 68. Muziekterm - 70. Vaarwel - 72. Aanwijzend vnw. - 74. Franse anijsdrank 75. Aardappelsoort - 76. Getal.
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OPLOSSING VAN DE PUZZEL STAAT OP PAGINA 8.

1. Hoeveelheid - 2. Stilstaand water - 3. En dergelijke (afk.) - 4. Prinses van
Oranje-Nassau - 5. Inhoudsmaat - 6. Koorhemd - 7. Gemeenschappelijke
weide - 8. Onbeschoft - 9. Eerwaarde heer - 10. Enigszins geel 11. Loopvogel - 12. Zeehond - 15. Grondsoort - 20. Onhandig - 24. Hier staat
het vakantiehuis van Maxima en Willem-Alexander - 25. Muurholte 27. Bijbelse priester - 29. Houtsoort - 30. Onze kroonprinses - 31. Slee 33. Getroffen - 34. Amsterdams Peil - 37. Hoeveelheid - 38. Uitroep van
medelijden - 39. Bijbelse figuur - 40. Wildebeest - 41. Draagconstructie 43. Loofboom - 45. Rubidium - 46. Deel van kachel - 49. Internationale wielerunie - 50. En andere (afk.) - 56. Leger - 57. Winkel - 58. Tabel 60. Dienstbode - 62. Ter herinnering - 63. Wondvocht - 64. Sluis - 65. Naam
van Paus - 67. Uitroep bij warmte - 69. Vader - 71. Bijbelse plaats 73. Namelijk.
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Eindelijk nieuwe spelregels op komst

Sjeiks hakken voetbalseizoen 2022/2023 in tweeën
Paul Grijpma
Zeist - Pas na de winterstop op 21 januari is de eerste klassieker van het voetbalseizoen
2022/2023. Dan treft Feyenoord Ajax in de Kuip. In het weekeinde van 17/18 maart
komen de Rotterdammers naar het Johan Cruyff Stadion. Andere topduels zijn Ajax-AZ
en PSV-Feyenoord op 18 september.
In Qatar klauteren op 21 november sjeiks
(zonder verstand van voetbal) in skyboxen
om het de bal te zien rollen tijden het
wereldkampioenschap voetbal 2022. Een
achterlijk vertoning in stadions die onder
moordende omstandigheden zijn gebouwd
en waarbij veel doden zijn gevallen. En wij
maar voetballen, te gek voor woorden. Ben
benieuwd welke soepjurk die wereldbeker
gaat uitreiken. Maar goed, daarover meer in
de volgende editie.
De laatste eredivisiewedstrijden zijn op 13
november. En dan pas op Driekoningen, 6
januari, gaan we weer normaal doen met
om te beginnen FC Twente tegen Emmen.
Geweldig dat de Drentenaren zijn teruggekeerd naar het Nederlandse topvoetbal en
dat geld natuurlijk ook voor Excelsior en fijn

Ben benieuwd welke
soepjurk die wereldbeker
gaat uitreiken

dat Sparta behouden is gebleven. Helaas
ging dat ten koste van Heracles, een club die
door veel mensen in het hart wordt opgesloten. De club sneuvelde in de nacompetitie.
Voor een Ajax-fan betekent dit seizoen weer
drie keer uit naar 010. Het is niet anders.
Misschien mogen ze ook dit keer niet
komen van de Rotterdamse burgemeester.
Dat wachten we maar af.
Er zijn nieuwe spelregel op komst. Eindelijk,
eindelijk, goedemorgen wat een conservatieven daar bij de UEFA en de FIFA. Die zijn
onlangs bijgepraat door de KNVB over spelregelwijzigingen die sinds 2017 worden
getest in het amateurvoetbal en in toernooivorm bij de beloften-elftallen van
betaalde voetbalorganisaties. De KNVB wil
in het seizoen 2023-2024 bij wijze van pilot
in de Keuken Kampioen Divisie nieuwe spelregels uittesten. Dat schrijft Jan Dirk van der
Zee, directeur amateur voetbal, in zijn
column op de website van de bond. Het gaat
om de volgende voorstellen: ingooien wordt

intrappen, dribbelen bij een vrije trap is
toegestaan, er komt een 5 minuten-straf,
men mag onbeperkt wisselen, de zuivere
speeltijd wordt ingevoerd. Dirk van der Zee:
‘Veranderingen die het spel sneller, sportiever, eerlijker en attractiever moeten maken.’
Ga maar bij het tophockeywedstrijden
kijken, dan zie hoe een spel kan evalueren.

‘Regelementveranderingen
die het spel sneller,
sportiever, eerlijker en
attractiever moeten maken’

VOETBAL

augustus 2022

PROGRAMMA EREDIVISIE 2022 - 2023
Let op! Er kunnen elk moment wijzigingen optreden in het Eredivisie programma. Kijk daarom
altijd op de website van je favoriete club of op de officiële site van de eredivisie en controleer of
de wedstrijd niet is verplaatst naar een andere datum of een ander tijdstip.

SPEELRONDE 1

SPEELRONDE 4

vrijdag 5 augustus			
20.00
sc Heerenveen Sparta

vrijdag 26 augustus		
20.00
NEC
FC Groningen

zaterdag 6 augustus		
16.30
Fortuna
Ajax
18.45
SC Cambuur
Excelsior
20.00
PSV
FC Emmen
21.00
RKC
FC Utrecht

zaterdag 27 augustus		
16.30
Go Ahead
Sparta
18.45
Vitesse
RKC
20.00
Feyenoord
FC Emmen
21.00
sc Heerenveen Fortuna Sittard

ZONDAG 7 AUGUSTUS

zondag 28 augustus		
12.15
FC Utrecht
Ajax
14.30
Excelsior
PSV
14.30/16.45
FC Volendam FC Twente
16.45/14.30
SC Cambuur
AZ

12.15
14.30
14.30
16.45

FC Groningen
Vitesse
NEC
AZ

FC Volendam
Feyenoord
FC Twente
Go Ahead

SPEELRONDE 5
SPEELRONDE 2
vrijdag 12 augustus			
20.00
Excelsior
Vitesse
zaterdag 13 augustus			
18.45
Go Ahead
PSV
20.00
FC Emmen
RKC
20.00
FC Utrecht
SC Cambuur
21.00
Feyenoord
sc Heerenveen
zondag 14 augustus			
12.15
FC Volendam NEC
14.30
Ajax
FC Groningen
14.30/16.45
FC Twente
Fortuna Sittard
16.45/14.30
Sparta
AZ

SPEELRONDE 3
zaterdag 20 augustus		
16.30
Vitesse
sc Heerenveen
18.45
Fortuna Sittard SC Cambuur
20.00
PSV*
FC Volendam
21.00
FC Emmen
FC Utrecht
zondag 21 augustus		
12.15
FC Groningen Go Ahead
14.30
Sparta
Ajax
14.30
AZ
NEC
16.45
RKC
Feyenoord
woensdag 31 augustus		
21.00
FC Twente
Excelsior
*indien PSV CL PO speelt, dan 31/8 18.45

vrijdag 2 september		
20.00
Fortuna Sittard FC Utrecht
zaterdag 3 september		
16.30
Ajax
SC Cambuur
18.45
FC Twente
PSV
20.00
Sparta
FC Volendam
21.00
Go Ahead
Feyenoord
zondag 4 september		
12.15
RKC
Excelsior
14.30
FC Emmen
AZ
14.30
sc Heerenveen NEC
16.45
FC Groningen Vitesse

SPEELRONDE 6
vrijdag 9 september		
20.00
FC Volendam Go Ahead
zaterdag 10 september		
16.30
NEC
Fortuna Sittard
18.45
Ajax
sc Heeerenveen
20.00
Excelsior
FC Emmen
21.00
PSV
RKC
zondag 11 september		
12.15
FC Utrecht
Vitesse
14.30
SC Cambuur
FC Groningen
14.30/16.45
AZ
FC Twente
16.45/14.30
Feyenoord
Sparta

SPEELRONDE 7
vrijdag 16 september		
20.00
FC Utrecht
NEC
zaterdag 17 september		
16.30
Sparta
FC Groningen
18.45
Vitesse
FC Volendam
20.00
RKC
SC Cambuur
21.00
Fortuna Sittard Excelsior

Daamen, advocaten.

zondag 18 september		
12.15
Go Ahead
FC Emmen
14.30
PSV
Feyenoord
14.30
sc Heerenveen FC Twente
16.45
AZ
Ajax

SPEELRONDE 8
zaterdag 1 oktober		
16.30
SC Cambuur
PSV
18.45
Excelsior
FC Utrecht
20.00
Ajax
Go Ahead
20.00
FC Twente
Vitesse
21.00
FC Groningen AZ
zondag 2 oktober		
12.15
FC Emmen
sc Heerenveen
14.30
Fortuna Sittard FC Volendam
14.30
NEC
Feyenoord
16.45
RKC
Sparta

SPEELRONDE 9
vrijdag 7 oktober		
20.00
FC Groningen RKC Waalwijk
zaterdag 8 oktober		
18.45
FC Volendam Ajax
20.00
NEC
Excelsior
20.00
Sparta
FC Emmen
21.00
sc Heerenveen PSV
zondag 9 oktober		
12.15
Go Ahead
SC Cambuur
14.30
Feyenoord
FC Twente
14.30
Vitesse
Fortuna Sittard
16.45
FC Utrecht
AZ

SPEELRONDE 10
vrijdag 14 oktober
20.00
FC Emmen

FC Volendam

zaterdag 15 oktober		
18.45
Go Ahead
sc Heerenveen
20.00
Ajax
Excelsior
20.00
Fortuna Sittard RKC
21.00
SC Cambuur
Vitesse
zondag 16 oktober		
12.15
Sparta
NEC
14.30
FC Twente
FC Groningen
14.30
PSV
FC Utrecht
16.45
AZ
Feyenoord
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Utrecht in een klap unieke wielerstad

Vuelta 2022 met steile beklimmingen
in Asturië en Sierra Nevada

De Vuelta 2022 start in Utrecht

Paul Grijpma
Utrecht/Madrid - Maf eigenlijk dat

de ronde van Spanje, de Vuelta, in
Utrecht begint. En net zo maf was
de start van de Tour de France
onlangs in Kopenhagen. Waarom
doen de tourbazen dat? Het heeft
met geld te maken. Welke zichzelf
respecterende stad wil niet le
Grand Départ of de eerste etappe
in de Vuelta organiseren. Maar ook
een argument is dat tourbazen
gecharmeerd zijn van landen waar
fietsen ‘doodnormaal ‘ en dat is in
Denemarken en Nederland absoluut het geval. En verder is er niets
nieuws onder de zon. Al in 1954
begon de Tour de France in
Amsterdam, in 1973 in Den Haag
en 1978 in Leiden.
Met de start van de Vuelta op 19
augustus wordt Utrecht in een

klap een unieke wielerstad. Het is
dan de eerste stad in de wereld
waar alle drie grote wielerronden
binnen de stadsgrenzen zijn
gestart. En Utrecht is ook de stad
die driemaal zoveel fietsen telt als
inwoners, maar dat terzijde
La Vuelta Hollande start met een
ploegentijdrit van 23,7 kilometer
en gaat van de Jaarbeurs naar
Overvecht en Leidsche Rijn en
terug. De dag erop start de boel in
‘s-Hertogenbosch met een rit over
de Utrechtse Heuvelrug waar
punten voor het bergklassement
te halen zijn op de Amerongse
berg. De streep ligt daaarna in het
Science Park in Utrecht. Op zondag
koersen de renners in de derde
etappe, die start en finisht in
Breda, over de vlakke tot glooiende

wegen van Noord-Brabant. In
totaal voert de Ronde van Spanje
410 kilometer lang door
Nederland. Daarbij doorkruist de
race meer dan dertig plaatsen,
waaronder Utrecht, Leidsche Rijn,
Den Bosch, Heusden, Altena,
Zaltbommel, Maasdriel, Buren,
Rhenen, Renswoude,
Scherpenzeel, Woudenberg,
Leusden, Amersfoort, Soest, Zeist,
De Bilt, Alphen-Chaam, BaarleNassau, Gilze en Rijen, Dongen,
Oosterhout, Drimmelen, Moerdijk,
Steenbergen, Bergen op Zoom,
Woensdrecht, Roosendaal en
Etten-Leur.

Eindelijk in Spanje

Vervolgens trekt de caravaan naar
het Baskenland voor de vierde

Alejandro Valverde

etappe die gaat van Vitoria-Gasteiz
naar een oplopende aankomst in
Laguardia. De finish van rit vijf is
een heuvelrit die eindigt op de
brede Gran Vía in Bilbao. En dan
gaat het naar Cantabrië waar de
streep ligt op de Pico Jano, een
klim van 14,6 kilometer met een
gemiddeld stijgingspercentage
van 6,6 procent. Dat lijkt de doen,
maar dan aan het einde krijgen de
renners het zwart voor de ogen: de
weg loopt de laatste paar honderd
meter met vijftien procent op. Na
het tweede weekend zijn de
bergen van Asturië aan de beurt.
De achtste etappe finisht op de
Collado Fancuaya, een berg die
nieuw is in de Ronde van Spanje.
Het is een klim van 18,7 kilometer
die vooral in de laatste 7 kilometer
erg steil is. Een dag later is de
finish op Les Praeres, een klim van
4 kilometer à 12,5 kilometer.

De laatste week begint met een uitgelezen kans voor de sprinters.
Daarna trekken de renners naar de
afgelegen regio Extremadura. De
zeventiende etappe voert van
Aracena naar een finish bergop bij

Alejandro Valverde

het klooster van Tentudía. Dat is
vijf kilometer lang omhoog fietsen
tegen ruim vijf procent. Een dag
later voert van Trujillo naar
Piornal. Dat is een klim van 15,6
kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6 procent.
Drie dagen voor het einde van de
Vuelta rijden de renners twee
grote lussen rond Talavera de la
Reina. Beide keren verwerken ze de
Puerto de Piélago, een klim van 19
kilometer à 4,1 procent. De finish
ligt in het dal. De laatste kans voor
klassementsrenners voert over vijf
toppen en finisht in op de
Navacerrada-pas in het
Guadarrama-gebergte ten
noorden van Madrid. Uiteindelijk
kan op de slotdag worden
geproost in Madrid.

Om in steil afscheid te nemen van
Valverde gaat de Vuelta door zijn
geboortestreek Murcia, het
‘Alejandro-land’. Het gaat dan om
een vlakke rit van Elche naar
Allicante en de rit daarna is ook
vlak. In de twaalfde rit gaan de
renners langs de Spaanse zuidkust
om in de finale de Puerto de Peñas
Blancas aan te snijden, een klim
van 14,5 kilometer à 6,6%. Een dag
later is een rit van Ronda naar
Montilla. En dan komt het grote
werk: twee reuzen in de Sierra de
la Pandera en in de Sierra Nevada.
De eerste stijgt 32,8 kilometer lang
vrijwel ononderbroken, de tweede
stijgt in een kleine 20 kilometer
tegen een gemiddelde van 7,9
procent naar de eindstreep.

Om in steil afscheid
te nemen van
Valverde gaat de
Vuelta door zijn
geboortestreek
Murcia, het
‘Alejandro-land’
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Route van de
Vuelta 2022
19 augustus - 11 september
3.280,5 km

START
HALVERWEGE
BEGIN VAN DE ETAPPE
EINDE VAN DE ETAPPE
TIJDRIT

RIT

DATUM

START – FINISH

KM

1

19-8

Utrecht – Utrecht

23,3

TTT

TYPE

2

20-8

Den Bosch – Utrecht

181,6

vlak

3

21-8

Breda – Breda

193,2

vlak

rustdag

22-8

4

23-8

Vitoria-Gasteiz – Laguardia

153,5

heuvels

5

24-8

Irún – Bilbao

187

heuvels

6

25-8

Bilbao – Pico del Jano

180

bergen

7

26-8

Camargo – Cistierna

190,1

heuvels

8

27-8

Pola de Laviana – Collado Fancuaya

154,6

bergen

9

28-8

Villaviciosa – Les Praeres.Nava

175,5

bergen

rustdag

29-8

10

30-8

Elche – Alicante

31,1

ITT

11

31-8

Alhama de Murcía – Cabo de Gata

12

1-9

Salobreña – Peñas Blancas

193

vlak

195,5

berg

13

2-9

Ronda – Montilla

171

vlak

14

3-9

Montoro – Sierra de La Pandera

160,3

bergen

15

4-9

Martos – Sierra Nevada

148,1

bergen

rustdag

5-9

16

6-9

Sanlúcar de Barrameda – Tomares

188,9

vlak

17

7-9

Aracena – Monasterio de Tentudía

160

heuvels

18

8-9

Trujillo – Piornal

191,7

bergen

19

9-9

Talavera de la Reina – Talavera de la Reina

132,7

heuvels

20

10-9

Moralzarzal – Puerto de Navacerrada

175,5

bergen

21

11-9

Las Rozas – Madrid

100,5

vlak

35

36
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Een frisse blik op uw strafzaak? Als er iets in zit, halen wij het eruit!
Wij hebben specialisten op het gebied van:
•
•
•
•
•
•
•

diefstal
drugszaken
fraude
geweld
mensenhandel
moord en doodslag
terrorisme

•
•
•
•
•
•
•

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

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

We speak English
Wir sprechen Deutsch
Nous parlons Français

Ook pro deo. Wij bezoeken u in elke PI in Nederland.
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Postbus 3084, 6202 NB Maastricht
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Mr. MARTIN IWEMA
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tel: 06 4640 5371
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Westersingel 50 B
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