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

‘The Elements of Journalism’

Jaap Brandligt

Dordrecht - Joop Lambregts zat in de 
Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht. 
Zijn tijd zat erop. Hij mocht – neen, moest 
– naar buiten. Maar waarheen? Waarheen 
moet je als je geen recente verblijfplaats 
hebt in Nederland? Een plek waar je 
ingeschreven staat. Die heb je niet als 
je uit Frankrijk de bajes ingaat. En ook 
niet als je meest recente plek een dorp 
in Brabant was waar je ooit een paar jaar 
hebt gewoond, maar niet in het basisre-
gister voor komt. Dan de meest recente 
plek waar je bent ingeschreven die van de 
bajes. Dordrecht dus. Maar dat lukte niet. 
Dan rest een tentje buiten de muren van de 
bajes in Dordrecht. Als demonstratie. Dat 
wekt genoeg opzien. Vandaar dat deBonjo 
er ook gingen kijken. Ook de burgemees-
ter van Dordrecht kwam langs. Niet om 
Lambregts aan een huis te helpen, want 
‘uw protest gaat niet leiden tot urgentie 
voor een huis in de gemeente Dordrecht’. 
‘Maar,’ – weer de burgemeester in een 
mail van 28 augustus – ‘het staat u voor-
alsnog vrij te demonstreren, hoewel op 
enig moment sprake kan zijn van andere 
omstandigheden.’

We weten sinds mensenheugenis 
dat er drie zaken zijn die voor ex-
gedetineerden geregeld moeten 
worden om de kans op recidive te 
verkleinen: de bekende drie w’s: 
wonen, wijf en werk. Hoe zit het bij 
Lambregts dat hij in deze situatie 
verzeild is geraakt? Een ding 
hebben we al gezegd: geen plaats 
waar hij naar terug zou moeten 
volgens de regels van regiobin-
ding. Wat is regio binding? 
Sommige gemeenten willen dat je 

een binding hebt met de gemeente 
waar je hulp of een uitkering aan-
vraagt. Zij eisen bijvoorbeeld dat je 
in de afgelopen drie jaar minimaal 
twee jaar in hun gemeente stond 
ingeschreven en er ook hebt 
gewoond. Niet alle gemeenten 

hebben die regelgeving. Dat maakt 
het behoorlijk onoverzichtelijk.

Continuering
En verder. Het is allemaal misge-
gaan in de PI Dordrecht. Het wordt 
een lang verhaal. In juli 2021 heeft 

Lambregts een aanvraag tot lang-
durig re-integratieverlof inge-
diend. Door de directie afgewezen. 
Beklag bij de Raad voor 
Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ) toegewe-
zen. Op februari 2021 heeft het 

Openbaar Ministerie (OM) een 
positief advies gegeven voor plaat-
sing in een Zeer Beperkt Beveiligde 
Inrichting (ZBBI/PP)-traject. 
Deelname Penitentiair 
Programma (PP) afgewezen door 
de PI. Het ging ook mis met de 
plaatsing in Beperkte Beveiliging, 
want niet door de casemanager 
aangevraagd. In oktober 2021 wel 
geplaats in de Beperkt Beveiligde 
Afdeling (BBA) waar verlof voor 
extramurale werkzaamheden voor 
derden wordt verleend. Maar 
tevens als doelstelling heeft om 
een gedetineerde in de laatste fase 
van diens onherroepelijke straf te 
laten re-integreren in de 
samenleving. 
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Burgemeester Dordrecht:  
‘Uw protest gaat niet leiden tot urgentie voor een huis in de gemeente Dordrecht’

Joop Lambregts is slachtoffer van een 
ongeïnteresseerd gevangenissysteem dat 

geen enkele passende ondersteuning geeft

Lambregts is een slimme man die redelijk de weg weet in de wereld van regelgeving en bureaucratie

Dan rest een tentje 
buiten de muren van 
de bajes in Dordrecht
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In zijn manifest noteert Joop 
Lambregts dat detentie een fase in 
het leven van de gedetineerde 
burger is en dat interventies 
tijdens detentie gericht zijn op re-
integratie, zoveel mogelijk aanslui-
ten op de (zorg) activiteiten en 
dienstverlening voor en na deten-
tie. Dat betekent zoveel mogelijk 
continuering van reeds in gang 
gezette trajecten voor, tijdens en 
na detentie. Partijen stemmen- 
indien nodig – doorlopend af over 
het verloop van het traject, de ver-
deling van taken, verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden en de 
regie op het re-integratietraject. 

Hoe dan? 
Zoals hierboven al is aangegeven, 
is Lambregts op 15 oktober 2021 
geplaatst op de BBA. Belangrijk is 
dat het Detentie en Re-integratie-
plan (D&R-plan) – immers een 

sleutel tot verandering – regelma-
tig wordt besproken. Dat is in dit 
geval niet met een senior casema-
nager of zijn mentor besproken, 
ook niet de door hem aangegeven 
doelstellingen en hulpvragen. 
Daarmee is het D&R-plan alleen 
een schriftelijk manifest gewor-
den waar geen enkele actieve 
benadering vanuit gaat. 
Lambregts in zijn manifest: ‘Alles 
wat ik de afgelopen maanden aan 
contact heb gehad met mijn senior 
casemanager heeft enkel betrek-
king op de extramurale 

werkzaamheden. Op mijn vraag 
wie of welke ketenpartners binnen 
de PI aanwezig zijn voor eventuele 
hulp bij communicatie met 
gemeenten of hulp bij het van 
huisvesting zowel tijdens mijn 
PP-periode als na detentie, was de 
vraag van mijn casemanager ‘wat 
zijn ketenpartners?’ Voor 
Lambregts is belangrijk – zoals 
voor elke gedetineerde dat huis-
vesting voor de periode na ontslag 
uit detentie, maar ook voor het 
opbouwen en onderhouden van 
een positief sociaal netwerk. Dat 
kan alleen door daartoe gerichte 
afspraken te maken. Het ligt voor 
de hand dat die moeten worden 
overlegd binnen de bajes. Daar 
staat echter tegenover dat volgens 
zijn senior casemanager die aan-
vraag door het Multi Disciplinair 
Overleg (MDO) moet, dan naar de 
VC en vervolgens naar de selectie-
functionaris voor een advies en 
die mag er zes weken over doen. 
‘Dus als ik een afspraak maak met 
een potentiële verhuurder van een 
woning dan moet ik dat maanden 
van tevoren doen. Hoe dan? 

Boeiend bureaucratisch proces
We hebben te maken met een zeer 
overspannen woningmarkt, 
waarbij alle urgentie voor ex-gede-
tineerden is afgeschaft. De enige 
mogelijkheid voor hulp bij huis-
vesting is het zogenoemde 
beschermd wonen. Bij navraag bij 
dergelijke organisatie is 
beschermd wonen alleen voor ex-
gedetineerden met een zorg of ver-
slavingsprobleem. Dus om tijdens 
zijn verblijf huisvesting te vinden 
is hij aangewezen op kort en lang 
re-integratieverlof. De aanvraag 
daarvoor is ingepakt in een 
boeiend bureaucratisch proces: 
aanvraag op papier met een moti-
vatiebrief, aanvraag wordt beoor-
deeld door senior casemanager en 
besproken in het MDO. Vervolgens 
wordt de aanvraag ter beoordeling 
doorgestuurd naar de 
Vrijhedencommissie (VC), of terug-
gestuurd naar de afdeling voor 
aanvullende motivatie, bij goed-
keuring dat alles de doelstelling 
heeft om de doelen te behalen die 

in het D&R plan zijn opgenomen, 
wordt de aanvraag voorgelegd aan 
de selectiefunctionaris voor een 
advies, bij een positief advies van 
de Selectiefunctionaris (SF) kan de 
directie positief besluiten om de 
verlofaanvraag doorgang te laten 

vinden. (Voor het uitbrengen van 
een advies, heeft de SF maximaal 
zes weken de tijd). Dan is de aanlei-
ding tot verlofaanvraag dikwijls al 
achterhaald.

Stilzwijgen
Het is Lambregts niet gelukt bij de 
directie van de PI Dordrecht bewe-
ging in de goede richting te 
krijgen. Hij constateert dat deze – 
de directie - zich vooral in stilzwij-
gen hult. Reden voor hem bij hulp 
te zoeken bij de gemeente 
Dordrecht. Via de burgemeester 
die hij aangeschreven heeft, is hij 
in contact gebracht met de heer 
Reedijk met wie hij een gesprek 
heeft gehad op 31 mei 2022. Aan 
Reedijk zijn de zorgen omtrent 
huisvesting kenbaar gemaakt en 
dat hij zich graag zou willen vesti-
gen in de gemeente Dordrecht 
vanwege werk en familie. 
Lambregts heeft ook zijn vrees dui-
delijk gemaakt dat hij op 28 juli – 
het moment van naar buiten gaan 
- zonder huisvesting en met zijn 
blauwe vuilniszak bij de bushalte 
zal staan. 
De uitkomsten van dit gesprek: 
Reedijk zou hem inschrijven op 
het adres reclassering Dordrecht, 
Lambregts zou zich inschrijven als 
woningzoekende en kon reageren 
op loting woningen. Reedijk zou 
ook een aantal van zijn contacten 
aanspreken bij organisaties die tij-
delijke woonruimte beschikbaar 
kunnen bieden zoals ADHOK-
antikraak. Reedijk is daarna stilge-
vallen. Uit de eerder geciteerde 
brief van de burgemeester blijkt 
niet dat er langs deze weg veel 

kans op succes is.
Dus stond Lambregts op 28 juli 
buiten met zijn blauwe vuilniszak, 
zonder werk, zonder inkomsten, 
zonder huisvesting en zoals hij 
zegt: ‘Ik sta op een t-splitsing, links 
een zware weg bewandelen om 
mijn bijdrage in de maatschappij 
te bewerkstelligen of naar rechts 
mijn netwerk gebruiken dat ik 
(ongewild) heb opgebouwd 
binnen de PI en kiezen voor de weg 
van de minste weerstand.’ Het is 
duidelijk dat Lambregts niet 
eeuwig in zijn tentje kan blijven. 
Ook al beroept hij zich op het 
demonstratierecht en roept hij 
alom dat het niet zijn beoogde 
woning is. Anders zou hij al lang 
opgeruimd zijn. Hij is zo verstan-
dig niet in te gaan op de standaard 
aanbieding voor daklozen, want 
dan verspeelt hij zijn recht op 
wonen. Te vaak worden ex-gedeti-
neerden dat circuit in gelokt. Dat 
gaat hij niet doen. In zijn brief van 
28 augustus aan de burgemeester 
zegt hij daarover: ‘Ik ben in 
gesprek met een uitzendbureau 
dat uitkijkt naar een woning en 
een baan die passen bij mijn moge-
lijkheden.’ ‘Dat neemt niet weg,’ 
schrijft hij, ‘dat de overheid de 
plicht heeft voor voldoende wonin-
gen te zorgen. Ik ben zowat door 
mijn spaargeld heen en heb dus 
ook een aanvraag voor een uitke-
ring lopen, maar van enige nazorg 
is tot nu toe weinig gebleken.’ Hij 
besluit de brief aan de burgemees-
ter als volgt: ‘Vooralsnog zal ik per-
sisteren in mijn protest in de hoop 
dat de gemeente haar wettelijke 
taken oppakt.’
Lambregts is een slimme man die 
redelijk de weg weet in de wereld 
van regelgeving en bureaucratie. 
Zo voelt hij zich ook. Maar zelfs hij 
dreigt in de ambtelijke en formele 
wielen vermalen te worden. En is – 
laten we dat vooral niet vergeten – 
het slachtoffer van een ongeïnte-
resseerd gevangenissysteem dat 
hem geen enkele passende onder-
steuning heeft gegeven en er dus 
mede voor verantwoordelijk is dat 
hij met zijn blauwe zak buiten 
stond toen hij naar buiten mocht.

Het is duidelijk 
dat Lambregts 

niet eeuwig in zijn 
tentje kan blijven

Hij is zo verstandig 
niet in te gaan 

op de standaard 
aanbieding voor 

daklozen, want dan 
verspeelt hij zijn 
recht op wonen
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Strafzaak? Neem geen advocaat, neem een strafrechtadvocaat! 
Vrijheid van advocaatkeuze is een belangrijk recht. 
U bent niet verplicht zich bij te laten staan door de 
advocaat die u op het politiebureau bezocht heeft. Deze 
'piketadvocaat' hoeft helaas geen deskundige te zijn op 
het gebied van strafrecht. 

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

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

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

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

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

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

WEENING 
STRAFRECHTADVOCATEN 

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

Bregje Veltman  
(Tekening: Minke Veltman)

Bregje Veltman

Gezondheid is belangrijk en hiervoor is een gezonde leefstijl essentieel. 
Mensen worden zich steeds meer bewust van het belang van gezonde 
voeding en voldoende bewegen teneinde een goede gezondheid te 
realiseren. Een gezond ingerichte leefomgeving draagt bij aan de 
publieke gezondheid, maar hoe is dit geregeld in gevangenissen en 
andere gesloten inrichtingen? Is er überhaupt voldoende aandacht voor 
de gezondheid van gedetineerden dan wel terbeschikkinggestelden 
en hoe is dit ingericht?
In dit stuk wordt nader belicht hoe ketenpartners en gevangenissen 
c.q. gesloten inrichtingen hierop inspelen. Dit betreft zowel de mentale 
als fysieke gezondheid van gedetineerden. 

In penitentiaire inrichtingen (PI’s) 
zijn mensen met een slechte 
gezondheid oververtegenwoor-
digd. Gedetineerden ervaren ten 
opzichte van de algemene bevol-
king meer lichamelijke en psychi-
sche problemen, zoals respectieve-
lijk infectieziekten en depressie. 
Zij kampen zowel voorafgaand aan 
als na afloop van de detentieperi-
ode met veel complexe gezond-
heidsproblemen. De gezondheid 
van ingeslotenen is een belangrijk 
aandachtspunt voor 
zorgverleners.
Op donderdag 15 september vond 
de Landelijke patiëntenraaddag 
plaats in het Centrum voor 
Transculturele Psychiatrie (CTP) 

Veldzicht te Balkbrug. Het CTP 
helpt patiënten met complexe psy-
chiatrische problemen. Veel van 
deze patiënten hebben een andere 
culturele achtergrond. Sommigen 
van hen begingen door hun psy-
chische stoornis misdaden. CTP 
Veldzicht biedt aan deze personen 
intensieve zorg in een beschermde 
omgeving. 
De drie pijlers van de patiënten-
raaddag waren als volgt:

1. Digitale integratie binnen de 
TBS;

2. Communicatie tussen socio-
therapie, patiënten en het 
managementteam;

3. Werkaanbod, dagbesteding en 
therapievormen.

Het belangrijkste onderwerp van 
de patiëntenraaddag betrof het 
leefklimaat. De patiëntenraden 
die bijeenkwamen bespraken 
voornoemde punten en brain-
stormden samen om te zoeken 
naar mogelijke oplossingen voor 
bestaande knelpunten. Op 15 sep-
tember kwamen zeven klinieken 
langs in Balkbrug. Ik sprak met 
landelijk coördinator Mohammed 
F. over deze dag. Mohammed ver-
telde dat er allereerst gesproken is 
over de toegang tot internet. 
Momenteel is de toegang heel 
beperkt. Het streven is om inter-
net vrijer toegankelijk te maken 
voor patiënten en medewerkers. 
Een ander besproken punt was de 
wachtlijst van klinieken en tbs, 
een gevolg van het tekort aan the-
rapeuten. Klinieken werken er 
hard aan om de wachtlijsten 
korter te maken. Mensen onder-
vinden last van de lange wachtlijs-
ten doordat hun therapie hierdoor 
langer uitgesteld wordt. Door the-
rapievormen te combineren wordt 
de doorstroom van patiënten 
bevorderd. Een multidimensionale 
aanpak blijkt succesvoller dan 

inzet van slechts één therapie-
vorm. Daarbij streven klinieken 
ernaar om meer therapeuten in 
dienst te krijgen. Mohammed 
benoemde dat tbs eerder wordt 
opgelegd aan patiënten met een 
andere culturele achtergrond. Het 
doel van vreemdelingen-tbs is uit-
zetting naar het land van her-
komst. De patiënten worden voor 
een keuze gesteld: óf zij krijgen 
levenslang detentie opgelegd, óf 
zij gaan werken aan terugkeer 
naar hun land van herkomst. Dit 
leidt tot de nodige discussies 
omdat gesteld wordt dat tbs niet 
altijd in verhouding staat tot de 
gepleegde feiten.
Een andere gezondheidskwestie 
betreft roken. In alle Nederlandse 
zorgklinieken wordt per 1 oktober 
2022 een rookvrij beleid ingesteld. 
Dit geldt zowel voor de patiënten 
als voor het personeel. Patiënten 
mogen tot 2025 nog wel roken op 
hun eigen kamer, maar niet op 
publieke plaatsen. Deze landelijke 
invoer kan zorgen voor een 
gespannen sfeer in de betreffende 
klinieken. Roken is voor velen een 
moment van ontspanning. 

Mohammed stelt dat dit bovenop 
de straf een vijheidsbeperkende 
werking heeft. Hoewel hij en zijn 
collega’s de mening delen dat 
roken allesbehalve gezondheids-
bevorderend is, benadrukt hij het 
belang van roken voor de 
gemoedstoestand van veel van 
hun patiënten.
Gezondheidsbevorderende maat-
regelen zijn overal van belang, 
zeker bij kwetsbare doelgroepen. 
Of het nu gaat om mentale dan wel 
fysieke ziektebeelden: een 
gedegen aanpak is uiterst belang-
rijk teneinde een zo goed mogelijk 
resultaat te bewerkstellingen na 
strafoplegging.

Zie ook pag. 9

Gezondheid van gedetineerden
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Persoonlijk, resultaatgericht en altijd goed bereikbaar. 

Dat zijn wij. Bij ons krijgt u overal in Nederland de best mogelijke 

juridische bijstand op de volgende gebieden: 

. . Intrekking verbl11fsvergunning 

klaring of 1nre1svertioa Vreemael1ngentiewanng 

Leeuwarden - Onlangs zijn we bij de PI 
Leeuwarden een mooie samenwerking 
gestart met Zilt-Bikes uit Zutphen. 
Gebruikte Swapfietsen, je kent ze wel de 
huurfietsen met de blauwe voorband, 
worden in onze eigen fietswerkplaats 
nagekeken en waar nodig gerepareerd. 
Een groep van zo’n tien gemotiveerde 
gedetineerden maakt alles in orde, van 
bandreparatie en ketting spannen tot de 

lamp vervangen. Volgens een vaste 
checklijst wordt er nauwkeurig gewerkt. 
Dit alles onder begeleiding van de werk-
meesters en de mensen van Zilt-Bikes. 
De gedetineerden vinden het mooi 
werk. Het is een stuk afwisselender dan 
het simpele inpakwerk dat vooral in de 
andere werkzalen gebeurt. Bovendien 
leren ze een vak. Naast de fietsen lappen 
ze ook zichzelf op, door zich te blijven 

ontwikkelen en te werken aan hun re-
integratie. Na detentie kunnen de 
mannen intern solliciteren voor een 
baan op één van de servicepunten van 
Zilt-Bikes/Swapfiets. Zo is iedereen goed 
geholpen.  
 
#mooiesamenwerking #fietsreparatie 
#pileeuwarden #winwin #swapfiets 
#reintegratie #vakleren

We ontvingen van Ymkje Hoekstra, communicatiemedewerkster van DJI het volgende bericht:

Naast fietsen lappen gedetineerden ook zichzelf op

Helaas: Paul Grijpma 
is niet meer onder ons

Heel erg onverwacht is Paul Grijpma overleden. 
Paul is de man geweest die deze krant gemaakt heeft tot wat hij nu is. 

Een echte krant die voor allerlei lezers aantrekkelijk is. 
Goede artikelen, als krant vorm gegeven. 

Paul was ook bestuurslid van Bonjo. Hij heeft ook in die functie bijgedragen 
aan de emancipatie van de gedetineerden en ex-gedetineerden.  

In die combinatie van bestuurder en activist en levensgenieter staat hij voor 
altijd in de Bonjo-geschiedenis gegrift. 

Recent heeft hij met mij in alle vreugde en plezier, maar ook met gericht fana-
tisme bijgedragen aan publiciteit in de media, op de radio, in kranten en bij de 

activiteiten rond het voort kunnen bestaan van Bonjo. 
Zijn journalistieke contacten betaalden zich uit in goud.

Helaas is hij veel te vroeg van ons weggegaan. Geheel onverwacht. 
Achter zijn computer werkend aan de Bonjo die nu voor je ligt. 

Letterlijk in het harnas gestorven.

Indachtig zijn optimisme gaan we verder met de krant, met  Bonjo. 
Zijn erfenis zullen we zorgvuldig bewaren. Ik zal me met groot plezier de 

reizen in binnen- en buitenland herinneren waarin we samen hotemetoten – 
zo spraken we er dikwijls over – min of meer echt te lijf gingen, zo voelde het.

En onze bezoeken aan instellingen die actief waren met gedetineerden  
en ex-gedetineerden waar Paul dan liefdevol over schreef,  

zijn ook een lieve herinnering. 

Een ware kameraad is heen gegaan.
Jaap Brandligt
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Jaap Brandligt

Leiden - Marieke Liem werd in Leiden tot hoogleraar sociale veerkracht 
en veiligheid benoemd. In haar oratie volgt ze een denktrant die 
boeiend is voor iedereen die zich met veiligheidsvraagstukken – sociale 
veiligheidsvraagstukken – in onze wereld bezighoudt. Ze begint met 
de vraag of moord – zoals door criminologen dikwijls is gesteld - het 
topje is van de ijsberg. Als je moordt, dan ben je zover gekomen langs 
een gangbare weg van kleine naar grotere criminaliteit die uiteindelijk 
uitmondt in het feit dat je een moordenaar bent. Ze noemt het niet, 
maar het is zo ongeveer de weg die volgens veel politici onder wie 
de burgemeesters van de grote steden wordt geschilderd voor de 
grote cocaïnebazen die zouden groeien van krullenjongen naar grote 
mafiabaas en waar veel door politici gewenste preventieve acties nodig 
zijn om te voorkomen dat het inderdaad zo ver komt.

Dat blijkt niet uit 
de gegevens 
waar Liem over 
vertelt. 
‘Moordenaars 
zijn niet zo 
uniek in verge-

lijking met andere geweldplegers.’ 
Het zijn niet per se de meest mis-
daadgevoelige of benadeelde per-
sonen. ‘De levenspaden van moor-
denaars lijken nogal op diegenen 
die niet-dodelijk geweld plegen.’ 
Voor zover uit het belbestand van 
Bonjo blijkt, zijn moordenaars dik-
wijls gewone mensen die iets 
stoms gedaan hebben en zo de 
bajes in draaien. Het zijn partner-
moorden, ze zijn soms drugs gere-
lateerd, het zijn kinderdodingen 
soms of seksuele dodingen, het 
kunnen roofmoorden zijn. Liem 
somt het hele scala op. Nogal wat 
pechvogels die op het verkeerde 
moment in een verkeerde relatie 
op de verkeerde plaats waren. 
Maar ja, moord en dus zware 
straffen. 

Gesundenes Volksempfinden
Liem wil moorden als een sociaal 
probleem zien, een gedragspro-
bleem en niet vooral als een crimi-
neel probleem. Vaak is er weer een 
relatie met suïcide, met 

alcoholisme, met drugsgebruik en 
soms – Liem noemt het niet – heeft 
het culturele takken. We moeten 
kijken naar het sociale landschap 
om na te gaan welke fatale ken-

merken daarin tot moord leiden. 
Buurten met een relatief hoog 
aandeel tweeoudergezinnen en 
gezonde trekken, vertonen minder 
criminaliteit. Het omgekeerde is 
ook vaak het geval. Niet scholend 
want eigenlijk is dit in het 
Gesundenes Volksempfinden een 
standaard gegeven. Liem noem 
recent Nederlands onderzoek – ze 
wil overigens af van het vele 
Amerikaanse onderzoek, want 
daar is moord en het bezit van 
wapens die moord mogelijk 
maken, een heel ander feit – 
Nederlands onderzoek dus waarin 
verbanden gevonden worden 

tussen moordratio, tienerzwan-
gerschappen en drugsgebruik als 
indicatoren voor risicovol gedrag. 
Ze vraagt zich af of moord niet 
veeleer als een probleem van volks-
gezondheid bestudeerd moet 
worden dan als een criminolo-
gisch probleem. Geweld door jon-
geren, seksueel geweld, geweld 
tegen vrouwen, kindermishande-
ling, bendegedrag, haatmisdrij-
ven, geweld op het werk, moord of 
massamoord. Liem wil het bestu-
deren en dus ook het omgaan 
ermee uit de wereld van het straf-
recht halen en veeleer kijken naar 
bijvoorbeeld kansenongelijkheid. 
Een benadering die bijvoorbeeld 
ook de wethouder van Amsterdam 
Marjolein Moorman voorstaat. 
Liem wijst erop dat het overgrote 
deel van de moorden plaats vindt 
tussen mensen die elkaar kennen. 
De meesten van de moordenaars 
lijden niet aan ernstige vormen 
van psychopathologie. Het zijn 
mensen als u en ik. Wij zouden het 
kunnen zijn als we pech hebben. 
Ze komt dan theoretisch uit bij de 
oude Utrechtse School – nu in het 
Pompe Instituut in Utrecht – die de 
delinquent wil benaderen als een 

gelijke, als een medemens en niet 
als ‘een verworpen object’. 

Waxinelichtgooier en dam-
schreeuwer
Er is in onze samenleving een 
soort verslaving waar te nemen 
met criminaliteit. Netflix series 
maar ook andere series en films 
die over ernstige misdaden gaan, 
scoren goed. Ze roepen een sfeer 
op dat onze samenleving vreselijk 
onveilig is. Ook praatprogramma’s 
op de televisie doen het goed wat 
dat betreft. Veel pratende hoofden 
over misdaad. Liem citeert prof. 

drs. Hans Boutelier waar ze zegt 
dat hoe lager de kans op slachtof-
ferschap hoe groter de angst is 
voor slachtofferschap. Wij in 
Europa – ik volg Liem weer – 
kennen dodelijk geweld eigenlijk 
nauwelijks meer. Om toch van een 
onveilige wereld te kunnen 
spreken, hebben we onze defini-
ties van geweld flink aangepast. 
De moordratio in Nederland is 
ongeveer 0,7 per 100.000. Dat zou 
je niet zeggen als je de wereld van 
tv, film en kranten volgt. ‘Gedrag 
dat enkele decennia geleden nog 

als opmerkelijk werd beschouwd, 
wordt nu als – gezien door een vei-
ligheidsbril – gezien als een poten-
tiële bedreiging voor de veiligheid. 
Grensoverschrijdend gedrag is 
zo’n term die in deze veiligheids-
paradox past. De tolerantie voor 
soorten gedrag die eerder als 
normaal werden gezien, is weg. 
Vreemd gedrag wordt als crimi-
neel gedrag benoemd en daarmee 
is het gebied van (on)veiligheid 
behoorlijk veranderd. Liem noemt 
twee bekende voorbeelden in haar 
oratie. Die van de waxinelicht-
gooier en die van de damschreeu-
wer. Beide redelijk gefrustreerde 
en behoorlijk gehandicapte 
mannen die als crimineel bestem-
peld zijn en waarop dus gelet 
wordt als ze zich afwijkend gedra-
gen. Ook na hun veroordeling, 
want let op: afwijkend is gevaar-
lijk. Het is voor hele generaties 
waarschijnlijk niet meer te begrij-
pen dat wat ooit een conflict in 
huiselijk gezin was nu snel part-
nergeweld heet en een corrige-
rende tik geweld tegen kinderen. 
‘Naarmate oude misdaden 
afnemen en nieuwe misdaden hun 
plaats innemen is er sprake van 
culturele verandering’ in het 
omgaan met geweld. Het straf-
recht wordt gebruikt om geweld te 
beteugelen. Liem vindt dat zorge-
lijk. Haar pleidooi om als weten-
schapper geweld uit de louter cri-
minaliteit perspectieven te halen 
en met nieuwe ogen en gereed-
schappen uit de volksgezondheid, 
de sociale wetenschappen en de 
geesteswetenschappen te benade-
ren, is niet gans nieuw. Maar het 
geeft mogelijkheden om op een 
betere manier geweld te bestude-
ren. Het vereist wel een maat-
schappelijke omslag, die tot nu toe 
niet waarlijk in beeld is.

Geweld een cultureel fenomeen

Hoogleraar Marieke Liem: ‘Zorgelijk dat het 
strafrecht wordt gebruikt om geweld te beteugelen’

Marieke Liem benoemd tot hoogleraar 
sociale veerkracht en veiligheid.

‘Moordenaars zijn 
niet zo uniek in 
vergelijking met 

andere geweldplegers’ 

Liem wil moorden 
als een sociaal 

probleem zien, een 
gedragsprobleem en 

niet vooral als een 
crimineel probleem
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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.
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- Zorgmachtiging (Wvggz)
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VA N  K E U L E N  &  D I R K Z WA G E R

Jaap Brandligt en Paul Grijpma 

Den Haag - Wie zijn kamer binnenkomt, ziet in de hoek een toga 
hangen. ‘Ja, ja, die is van mij, maar ik heb geen reden meer om hem 
aan te trekken, ik ben geen officier van justitie meer. Dat die daar 
hangt is puur voor de sweet memories’. De algemeen voorzitter van de 
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), Mr. 
H.J. (Han) Moraal, denkt met plezier terug aan die tijd waarin hij tal 
van inrichtingen bezocht ‘van Zwolle, tot de Mesdag, de Schie, Vught. 
Sancties zijn als het ware een rode draad in mijn loopbaan’ Al tijdens 
zijn studie in Utrecht waar hij afstudeerde in het strafrecht, was zijn 
belangstelling gewekt voor het penitentiair recht en psychologie. ‘Ik 
was al snel een van de weinige officieren die zich ook bezighielden 
met de fase nà de strafoplegging. 98 procent zegt tegen de rechter: 
‘Dank u wel en wat de executie betreft, succes er mee.’ 

Han Moraal is 
sinds 1 januari 
2022 het 
opperhoofd 
van de RSJ. Dat 
is niet zomaar 
een baan, je 

wordt ervoor door Z.M. de Koning 
voor vier jaar benoemd. 
De RSJ is een onafhankelijk advise-
rend en rechtsprekend orgaan dat 
de overheid ondersteunt bij de ver-
antwoordelijkheid over justitiabe-
len en jongeren. De Raad huist op 
de tweede verdieping in het 
gebouw van de Hoge Raad tegen-
over het ministerie van Financiën 
aan de Korte Voorhout in de 

residentie. 
De Raad kijkt naar justitiabelen en 
jeugdigen die zich in een afhanke-
lijke positie bevinden. Zij hebben 
daarom bescherming nodig tegen 
te vergaande inbreuken op hun 
(grond)rechten of een willekeu-
rige toepassing daarvan. De over-
heid is verantwoordelijk voor de 
zorg van justitiabelen en jeugdi-
gen. De RSJ draagt hieraan bij.
In de afdeling advisering zitten 
onder anderen hoogleraren, rech-
ters, een burgemeester, een psy-
chiater en nog enkele docenten 
aan universiteiten en een filosoof. 
Bij de afdeling Rechtspraak 
werken vooral rechters, maar 

bijvoorbeeld ook huisartsen, 
gedragsdeskundigen en een tand-
arts. Op het secretariaat werken 
zo’n vijftig medewerkers: secreta-
rissen, adviseurs, medewerkers 
procesondersteuning en de staf. 
Han Moraal heeft een lange carri-
ère bij het Openbaar Ministerie 
gehad, van junior prosecutor tot 
procureur-generaal. ‘En uiteinde-
lijk ben ik de laatste zeven jaar 
internationaal bezig geweest, als 
diplomaat van het OM. Vanuit Den 
Haag bouwde ik bruggen tussen 
de Openbare Ministeries en officie-
ren van justitie in Europa, maar 
ook wereldwijd. De bedoeling was 
om concrete strafzaken aan elkaar 

te koppelen, officieren bij elkaar 
brengen en afspraken maken, 
zodat goede samenwerking over 
de grens ontstaat in de bestrijding 
van criminaliteit.’ Van juni 2014 
tot januari 2022 was Moraal het 
Nederlandse lid in het college van 
Eurojust. Daarnaast was hij secre-
taris-generaal van de 
International Association of 
Prosecutors (IAP).
Terug in Den Haag betekent voor 
Moraal niet alleen weer terug in 
het Haagse netwerk, maar hij is 
ook weer terug bij zijn ‘rode 
draad’. ‘ Ik heb veertig jaar bij het 
OM gewerkt. Op een gegeven 
moment is het wel mooi geweest. 
Ik ben executieofficier geweest, 
wegzendofficier, dat alles is voor 
mij gesneden koek. Bij de RSJ ga ik 
daar weer mee te maken krijgen, 
maar wel vanuit een ander 
perspectief.’ 

Hoe kijkt Han Moraal aan tegen 
het gevangeniswezen van de afge-
lopen jaren in Nederland?
Moraal: ‘We hadden eerst een 
periode van een tekort aan cellen. 
Men kon de mensen niet kwijt. Er 

waren toen al wel programma’s 
voor resocialisatie voor wie 
eenmaal binnen zat. Maar er 
waren gewoon te weinig plaatsen. 
Ik was destijds wegzendofficier. 
Later werd de situatie beter en 
kwamen er meer cellen. Maar toen 
begon bij de overheid het effici-
ency -denken, het moest allemaal 
goedkoper. En in dat kader werd er 
bezuinigd met meer persoonscel-
len en alternatieve straffen. Maar 
de manier van kijken naar de cri-
minaliteit is wel veranderd. Die is 
strenger geworden en met name 
moet het minder geld kosten. De 
programma’s en andere mogelijk-
heden worden beperkt. Daar kun 
je vanuit sociologisch oogpunt ter 
voorkoming van detentieschade 
van vinden dat dat niet de beste 
manier is. Je kan van alles verzin-
nen, maar er zijn grenzen’, vindt 
Moraal. ‘Je kan kans op kans 
geven, alternatieven, enkelband-
jes, maar het houdt wel een keer 
op.’

Politieke wind
De Raad voor 
Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming geeft gevraagd 

Algemeen voorzitter Han Moraal van de Raad voor de 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming:

‘Hartstikke streng en rechts 
voor zware jongens en wat 

liberaler en sociologisch 
gericht voor mensen die 

moeilijk mee kunnen komen’
Mr. H.J. Moraal vindt dat sanctietoepassing moet passen bij een rechtsstaat die Nederland wil zijn.

‘Ik was al snel een 
van de weinige 

officieren die zich 
ook bezighielden 
met de fase nà de 

strafoplegging

INTERVIEW



7oktober 2022

en ongevraagd advies. Moraal: ‘En 
wij staan natuurlijk voor onze 
adviezen, zoals het advies om te 
proberen de korte detenties zoveel 
mogelijk te beperken. De vorige 
bewindsman vond dat minder 
interessant, maar ik denk dat de 
huidige minister Weerwind dat 
wel ziet zitten. Daarnaast zijn alter-
natieve straffen veel goedkoper.’ 
De Raad is niet blij met de politieke 
beslissing dat een rechter niet 
meer over het volle scala aan taak-
straffen kan beschikken. Hij heeft 

het verbod gekregen om in 
bepaalde gevallen alleen een taak-
straf op te leggen. Die moet dan in 
elk geval gekoppeld worden aan 
een gevangenisstraf. Han Moraal: 
‘Wij adviseren dat verbod op te 
heffen en in elk geval die niet nog 
strenger te maken. Maar dat hangt 
af van de politieke wind die er 
waait.’ En een ander probleem is 
dat door de verstopping in het 
systeem zaken veel te lang blijven 
liggen. ‘Een korte detentie verliest 
aan kracht als die pas na drie, vier 
jaar plaatsvindt.’ De strafrechtke-
ten zit met grote tekorten, er zijn 
lange doorlooptijden en dat is 
jammer, zegt Moraal. Een lange 
voorlopige hechtenis is niet goed, 
maar als iemand echt heel lang in 
voorlopige hechtenis moet, dan 
heb je het over de zware gevallen. 
Maar in onze aanbeveling hebben 
wij het over korte detenties. En als 
je iemand voor een maand in voor-
lopige hechtenis neemt, is hij als 

hij weer wordt vrijgelaten zijn 
baan kwijt. Dat had je ook aan de 
voorkant kunnen bedenken. 
Misschien was het beter geweest 
zo iemand met een enkelband in 
de gaten te houden en de reclasse-
ring erop te zetten. Als het over 
streng straffen gaat zitten we als 
Nederland aan de bovenkant van 
de middenmoot. Er zijn landen die 
strenger straffen maar daar komt 
weinig van terecht omdat ze hele-
maal niet genoeg cellen hebben.’

Goede resocialisatie
Wat is de grootste zorg over het 
gevangeniswezen? Recidive terug-
dringen? Moraal: ‘Nou, daar kan ik 
wel enkele rapporten van de RSJ 
voor aanhalen. Zorg dat de resocia-
lisatie goed op gang komt tijdens 
de gevangenisstraf. En dan praat ik 
over straffen van enige duur, want 
bij korte straffen van twee, drie 
weken kan je iets niet goed op 
gang brengen. Moraal: ‘Ons doel is 
een prudente, brede en rechtvaar-
dige sanctietoepassing, een sanc-
tietoepassing die past bij een 
rechtsstaat die Nederland wil zijn. 
Ik ben niet pessimistisch over onze 
rechtsspraak, afgezien van de 
investeringen die onder de maat 
zijn. Daar mag wel een extra tandje 
bij.’ De algemeen voorzitter heeft 
niet zo’n zin om zich over de ver-
harding van de politieke benade-
ring van het gevangeniswezen uit 
te spreken. ‘Maar ik wil best mijn 
persoonlijke mening geven,’ zegt 

Moraal. ‘Ik heb geen enkel pro-
bleem met de uiterst zware behan-
deling van zware criminelen zoals 
die daar in mafia-structuren hier 
en elders in Europa aanwezig zijn. 
Maar ik vind dat je moet oppassen 
aan de andere kant van het spec-
trum, bij degenen die niet mee 

kunnen komen in de samenleving. 
Dat je bij de mensen die ontspoort 
zijn niet te hard optreedt, want dat 
kan een nog groter schadelijk 
effect hebben. Dus ik ben hart-
stikke streng en rechts als het gaat 
om de zware jongens en ik ben wat 
liberaler en wat sociologisch 
gericht als het gaat om mensen die 
moeilijk mee kunnen komen. Ik 
vind dat je die twee dingen heel 
goed kunt combineren.’

Lees ook pagina 26.

‘Je kan kans op kans 
geven, alternatieven, 

enkelbandjes, 
maar het houdt 
wel een keer op’

Zorg dat de 
resocialisatie goed 

op gang komt tijdens 
de gevangenisstraf

Van de redactie

Den Haag - Bij zijn binnenkomst meldde de website van de 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 
(RSJ) meteen: ‘Mr. H.J. Moraal is blij om aan de slag te 
gaan als algemeen voorzitter van de RSJ: ‘Ik zie ernaar 
uit om na zeven jaar internationale diplomatie, mij weer 
te focussen op de Haagse, bestuurlijke omgeving. Met 
mijn strafrechtelijke en bestuurlijke ervaring wil ik 
een bijdrage leveren aan de strafrechtstoepassing en 
jeugdbescherming in Nederland.’

Waar maakt de RSJ zich zo al druk over? Drie 
voorbeelden:
• Acht gedetineerden in de PI Nieuwegein hebben een 

schorsingsverzoek ingediend tegen het, zonder toe-
stemming, maken van camerabeelden voor een tele-
visieprogramma. De schorsingsvoorzitter heeft de 
verzoeken afgewezen.

• De beroepscommissie van de RSJ oordeelt dat een 
degradatiebeslissing naar het basisprogramma voor 
de duur van 26 weken wegens het bezit van een 
smartphone, onredelijk en onbillijk is. De directeur 
heeft onvoldoende gemotiveerd waarom hij deze 
degradatie van ruim vier keer de minimale duur van 
een degradatie passend acht.

• Nu het normale leven weer is opgepakt en er andere 
grote problemen zijn die om aandacht vragen, lijkt 
de pandemie soms al lang geleden. Maar de pande-
mie is nog niet voorbij. De kans is groot dat we later 
dit jaar met een nieuwe virusvariant te maken 
krijgen die dominant wordt. Het is niet van tevoren 
te voorspellen hoe ziekmakend deze zal zijn en in 
hoeverre onze opgebouwde immuniteit ons zal 
beschermen. Het verdere verloop van de pandemie is 
dus onzeker. Dus ook in bajesen.

INTERVIEW

Waar maakt de RSJ zich zo al druk over?
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met een lampje erin - 47. Guitig - 50. God van de liefde - 51. Zangstem - 53. Bijbelse figuur - 55. Getal - 
57. Huivering - 58. In zake - 59. Plant - 61. Vallei - 63. Bijzonder onderwijs (afk.) - 65. Ter attentie - 66. 
Mening - 69. Geleuter - 70. Bevrijder. 
 

Verticaal 
1. Onzin vertellen - 2. Loopvogel - 3. Strafwerktuig - 4. Kippenloop - 5. Technische titel - 6. Zo eng 
mogelijke kleding en Smink opdoen. - 7. Laatstgenoemde - 8. Dakbedekking - 9. Schoeisel - 10. Schurk - 
11. Verplichte autokeuring - 13. Allerheiligenavond - 16. Overdreven - 17. Reeks - 20. Vernis - 21. 
Paardenkracht - 23. Van onderen - 25. Deel van schip - 27. Hoofd - 29. Steundraad - 33. Onmeetbaar getal 
- 34. Bouwmateriaal - 35. Regionale Omroep Oost - 36. Laatst - 37. Luchtig weefsel - 39. Gat - 40. 
Liefdesgod - 43. Huidbedekking - 45. Ondernemingsraad - 46. Europese Unie (afk.) - 48. Voederbak - 49. 
Vertrek - 51. Vervoermiddel - 52. Laatstleden - 54. Schriftelijk stuk - 55. Onbekende - 56. Korf - 60. 
Wilde haver - 61. Aanwijzend vnw. - 62. Deel van vinger - 64. Persoonlijk vnw. - 67. Public relations - 
68. Fries riviertje. 
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OPVANGLOCATIE

De volgende deBonjo verschijnt  
op 1 december 2022

colofon
Onafhankelijke krant voor het gevangeniswezen

Beste E. Pinto.

Ik wil in contact met je komen wederom na Vught samen.
Stuur me a.u.b. kort briefje met je locatie nu.

Groet Maurice
Bedrijfsweg 44, 6163 CZ Geleen

Rechter kan nu zelf bepalen of  
videoconferentie wordt ingezet 

Van de redactie

Den Haag - Op korte termijn kan het vervoer van 
gedetineerden met ernstige veiligheidsrisico’s 
worden teruggedrongen. Door een wijziging van 
het Besluit videoconferentie kan de rechter 
bepalen dat een verdachte per videoconferentie 
deelneemt aan de zitting. Daarmee kan een 
ernstig veiligheidsrisico bij het vervoer naar en 
van de zitting worden vermeden. De minister-
raad heeft hier op voorstel van minister Dilan 
Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid mee 
ingestemd.
Het vervoer van bepaalde verdachten van zware 
criminaliteit, met name van en naar de Extra 
Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, kent grote 
veiligheidsrisico’s. Met de inzet van videoconfe-
rentie kunnen deze risico’s worden teruggedron-
gen. Dit minimaliseert ook het risico dat ver-
dachten rond een zitting toch met elkaar 

kunnen communiceren. Het Besluit videoconfe-
rentie wordt aangepast zodat de rechter zonder 
instemming van verdachte of raadsman kan 
beslissen tot de toepassing van videoconferentie 
als er sprake is van ernstige beveiligingsrisico’s 
tijdens het vervoer van de verdachte naar en van 
de zitting. Hiermee gaat hij dan voorbij aan het 
aanwezigheidsrecht van de verdachte.
 

Twee ruimtes 
Eerder dit jaar heeft er een consultatie voor de 
wijziging van het Besluit videconferentie plaats-
gevonden. De ministerraad heeft er nu mee inge-
stemd om de wijziging van het Besluit voor 
advies aan de Raad van State te zenden. Het voor-
nemen is de regeling op 1 januari 2023 in 
werking te laten treden.  

KNVB steunt oproep voor compensatie 
arbeidsmigranten Qatar
Van de redactie

Zeist - De KNVB heeft via een Europese 
werkgroep de wereldvoetbalbond FIFA 
gewezen op de noodzaak van compen-
satie en betere juridische ondersteu-
ning voor arbeidsmigranten in Qatar. 
Daar wordt binnenkort het WK voetbal 
gehouden.

De FIFA had na een bezoek van de 
werkgroep van de UEFA aan 
Qatar in juni van dit jaar toege-
zegd te reageren, maar dat is nog 
niet gebeurd, meldt de KNVB. 
Daarop heeft de werkgroep, 
waarin de KNVB een van de voor-
trekkers is, een brief gestuurd 
naar de wereldvoetbalbond 
waarin die zo snel mogelijk dui-
delijkheid vraagt.
De KNVB reageert op de opinie-
peiling die mensenrechtenorga-
nisatie Amnesty International in 
Nederland en veertien andere 
landen heeft laten uitvoeren. 

Daarin zegt ruim twee derde van 
de ondervraagden dat de KNVB 
zich publiekelijk moet uitspre-
ken over de mensenrechtenkwes-
ties die samenhangen met het 
WK in Qatar, waaronder compen-
satie voor arbeidsmigranten.
Bij werkzaamheden in aanloop 
naar het WK voetbal zouden dui-
zenden arbeidsmigranten om 
het leven zijn gekomen, meldde 
de Britse krant The Guardian 
vorig jaar. Ook moesten 
buitenlandse arbeiders zichzelf 
vaak diep in de schulden 
steken om in Qatar te mogen 
werken.

‘Geen voorstander van WK in 
Qatar’
De voetbalbond wijst erop dat 
het zich al bij de toewijzing van 
het WK in 2010 heeft uitgespro-
ken en geen voorstander was van 

Qatar als gastland. ‘Over de men-
senrechtensituatie hebben wij 
ons veelvuldig uitgesproken, 
zowel in interviews in de pers, als 
toen we de petitie in ontvangst 
namen van #CancelQatar,’ meldt 
de bond. De KNVB zegt zich in te 
spannen om de situatie van de 
arbeidsmigranten in Qatar te 
verbeteren door die ter sprake te 
brengen bij het organisatieco-
mité van het WK, FIFA, de ambas-
sade en autoriteiten in Qatar en 
de internationale vakbonden. De 
bond steunt het pleidooi van 
Amnesty voor compensatie van 
de arbeidsmigranten. ‘Ook wij 
vinden dat de slachtoffers of 
nabestaanden moeten worden 
gecompenseerd, waarbij een rol 
is weggelegd voor werkgevers, de 
overheid in Qatar, het organisa-
tiecomité en FIFA.’
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Mogelijkheden voor gedetineerden op gebied van gezondheids- en zelfzorg behoren te worden vergroot

Zorg voor goede zorg
Jet Hiemstra

Groningen - ‘Elke gedetineerde heeft toegang tot medische zorg 
(lichamelijk en geestelijk),’ zo valt te lezen op de website van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI), die voor zover mogelijk “gelijkwaardig 
is aan de gezondheidszorg in de vrije maatschappij”. In de vrije 
maatschappij lijkt men hierin te zijn doorgeschoten. Gezonde mensen 
eten bananen- en spinaziepannenkoekjes, willen dagelijks 10.000 
halen op de stappenteller en dwingen zichzelf de televisie uit te zetten 
en in plaats daarvan een boek te lezen. Als je over zelfzorg leest, kom 
je vele adviezen tegen. Zoals: Slaap voldoende, Luister naar muziek 
en Neem een warm bad. Misschien schieten mensen aan hun doel 
voorbij, want gezond wordt ongezond als het allemaal een kwestie 
van moeten wordt. Dit neemt echter niet weg dat er veel goeds in zit. 
Natuurlijk is het goed voor een mens om een gezond eetpatroon te 
hanteren. Het is goed voor een mens om te wandelen en om boeken 
te lezen en om zichzelf te ontwikkelen. Gezond leven is iets dat in 
ieder geval moet kunnen. Zo ook voor gedetineerden. Over welke 
mogelijkheden beschikken zij op het gebied van gezondheids- en 
zelfzorg? 

Ilana Buijssen schreef 6 maart 
2020 in Filosofie Magazine over 
gezondheid aan de hand van vijf 
filosofen. De eerste filosoof betreft 
de Griekse Hippocrates, die 
bekendstaat als de grondlegger 
van de Westerse geneeskunde, 
omdat hij bovennatuurlijke ver-
klaringen opzijschoof en als eerste 
naar lichamelijke klachten en 
aardse oorzaken keek. Volgens 
Hippocrates is ons lichaam bij 
ziekte uit balans. Deze balans kan 
hersteld worden door middel van 
goede hygiëne, frisse lucht en een 
gezond eetpatroon. ‘Laat uw 
voeding uw medicijn zijn en uw 
medicijn uw voeding,’ aldus 
Hippocrates. Een gezond eetpa-
troon hoeft niet uit bananen- en 
spinaziepannenkoekjes te 
bestaan, maar wat zijn de moge-
lijkheden voor gedetineerden? ‘De 
zwarte bak’ is een bekend begrip – 
bakjes met kant en klaar eten, die 
enkel nog opgewarmd hoeven te 
worden. In het radioprogramma 
Mangiare! op zaterdag 30 april ver-
telde geestelijk verzorger Bauk 
Zondag wat gevangenen hierover 
denken: ‘Het is grijs en grauw en 
treurig en het heet eigenlijk geen 
eten.’ Maar de zwarte bakken 
worden in het komende jaar ver-
vangen, om plaats te maken voor 

plantaardiger en duurzamer eten, 
zo schreef Ronald Bos in de vorige 
deBonjo. Als we Hippocrates 
mogen geloven, is dit een stap in 
de goede richting.

Zelfontwikkeling
Vervolgens bespreekt Buijssen de 
Romeinse en stoïcijnse filosoof 
Seneca. Seneca geloofde dat een 
mens zich niet door emoties moet 
laten leiden, want deze vertroebe-
len de geest. We horen naar onze 
rede te luisteren, ons verstand, als 
we de juiste keuzes willen maken 
in ons leven. Daarom is het van 
belang dat we onszelf onderwijzen 
en ontwikkelen en, zoals Seneca 
zegt, dat we filosoferen. Zijn idee 
van gezondheid vertoont overeen-
komsten met dat van de volgende 
filosoof die Buijssen noemt: 
Immanuel Kant. Kant was een aan-
hanger van de Verlichting, een 
stroming die hij uitlegde als: ‘Het 
zegevieren van de mens over zijn 
zelfverkozen onmondigheid.’ Deze 
zogenaamde onmondigheid ont-
staat volgens Kant wanneer de 
mens klakkeloos uitspraken en 
gedachten van een ander over-
neemt. Maar we kunnen zegevie-
ren over deze onmondigheid, door 
ons gezonde verstand te gebrui-
ken en na te denken over wat 

anderen ons als waarheid voor-
schotelen. Een gezond mens han-
teert altijd een kritische blik, laat 
zich niet leiden door emoties en 
onderwijst en ontwikkelt zichzelf, 
zo leren we van Seneca en Kant. 
Maar wat zijn hierin de mogelijk-
heden voor gedetineerden? Er zijn 
al vaker filosofiecursussen aange-
boden, maar daar tegenover staat 
dat meerdere gevangenisbiblio-
theken wegens bezuinigingen zijn 
gesloten. De vervangende iPads 
zijn ontoereikend, omdat ze het 
sociale aspect van bibliotheken 
wegnemen – de bibliotheek als 
ruimte voor reflectie en discussies 
met een bibliothecaris dan wel 
met medegedetineerden. We 
kunnen concluderen dat er voor 
de zorg van gedetineerden, speci-
fiek in de vorm van zelfontwikke-
ling, nog veel valt te winnen. 

Verkeerde levenshouding
De vierde filosoof die Buijssen 
bespreekt is Friedrich Nietzsche. 
Nietzsche zag ziekte als veel meer 
dan enkel een zwakke lichamelijke 
toestand. Mensen worden vaak 
ziek van iets groters: een verkeerde 
levenshouding. Nietzsche geloofde 
dat deze verkeerde levenshouding 
erin schuilt dat mensen zich te 

veel aan niet-aardse zaken vast-
klampen, zoals het hiernamaals, 
in plaats van hun leven hier op 
aarde te leven. De mens heeft zich 
vervreemd van de aarde en de 
natuur om zich heen. Een gezond 
mens richt zich op zijn aardse 
bestaan, hier en nu. ‘Blijf de aarde 
trouw,’ zo zei Nietzsche. Maar in 
hoeverre is dit mogelijk voor gede-
tineerden? Voor hen is het lastig 
om een connectie met de aarde en 
natuur om hun heen te voelen. Zij 
kunnen niet een wandeling 
maken in de natuur of met hun 
blote voeten in gras lopen. Zij 
kijken meestal uit op een muur. 
Maar hier zijn verbeteringen 
mogelijk. Een muur kan vervan-
gen worden door een hek, net 
zoals er gras aangelegd kan 
worden om doorheen te lopen. 
Zodat gedetineerden zich een stuk 
gezonder kunnen voelen. 
De laatste filosoof in het stuk van 
Buijssen is Michel Foucault. 
Volgens Foucault hebben ‘Ziekte’ 
en ‘Gezondheid’ geen vaste beteke-
nis. Hun definities veranderen 
door de tijd heen. Hij gebruikt 
‘Krankzinnig’ als voorbeeld. Dit 
begrip stond bij de Grieken voor 
een wijs orakel, werd in de middel-
eeuwen gezien als een lachwek-
kend persoon en wordt in onze tijd 
opgevat als een gek die opgesloten 
moet worden. Bepaalde groepen 
en instituties lijken deze opvattin-
gen te bepalen. Maar dat een 
bepaald verschijnsel sociaal geac-
cepteerd is, betekent niet dat het 
klopt. Het sleutelwoord voor 
Foucault is autonomie. Een gezond 
mens maakt zijn eigen keuzes, in 
plaats van anderen dit voor hem te 
laten doen. Maar in hoeverre is dit 
mogelijk bij gedetineerden? Voor 
hen is keuzevrijheid nagenoeg 
afwezig, alles wordt voor hen inge-
deeld. Op 8 januari 2020 schreef 
Janne Chaudron in Trouw over een 
onderzoek van de Universiteiten 
van Tilburg en Leiden in de gevan-
genis in Nieuwegein. Bij dit 

onderzoek werd een alternatief 
regime opgezet, waarbinnen de 
gedetineerden over een grotere 
mate van autonomie beschikten. 
Zo mochten ze zelf koken, zonder 
begeleiding naar hun werk of 
sportactiviteiten lopen en kregen 
ze een eigen telefoon in hun cel. 
Meer autonomie wierp zijn vruch-

ten af; er was sprake van zestig 
procent minder agressie. Ook voor 
deze vorm van zorg zijn dus verbe-
teringen mogelijk. 
Elke gedetineerde heeft toegang 
tot zorg, aldus de DJI, maar deze 
toegang kan op meerdere manie-
ren verbeterd worden. Wie naar de 
vrije maatschappij kijkt, ziet dat 
de mens vele manieren weet om 
gezond te blijven. Te veel mis-
schien, want te veel gezond willen 
zijn is niet gezond. Maar uiteraard: 
Te weinig gezond kunnen zijn is 
ook niet gezond. Daarom behoren 
de mogelijkheden voor gedeti-
neerden op het gebied van gezond-
heids- en zelfzorg vergroot te 
worden. Met andere woorden: 
Zorg voor goede zorg. 

Zie ook pagina 3.

Jet Hiemstra is maatschappelijk filosoof 
en specialiseert zich in forensische 

filosofie

Over welke 
mogelijkheden 

beschikken 
gedetineerden 
op het gebied 

van gezondheids- 
en zelfzorg? 

Friedrich Nietzsche zag ziekte als veel meer dan enkel een zwakke lichamelijke 
toestand.

Het sleutelwoord voor Michael Foucault is autonomie.Griekse filosoof Hippocrates: ‘Laat uw 
voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw 

voeding.’
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Jaap Brandigt

Amsterdam - We zijn het bijna vergeten. In het begin van dit kalenderjaar 
speelde de zaak van Wim S. Hij werd verdacht van moord op Heidy Goedhart. 
Wim S. werd in eerste en tweede aanleg veroordeeld tot 20 jaar. De Hoge 
Raad waar de zaak uiteindelijk terechtkomt, vraagt zich af of de veroordeling 
niet onder te veel druk is gedaan. Het Hof spreekt Wim S. ten slotte vrij. Het 
is alweer enige tijd geleden dat deze zaak speelde en dus is het boeiend 
om op wat meer afstand te kijken naar wat er door het toepassen van de 
zo geheten Mr. Big methode gebeurt in het strafrecht, in de wijze waarop 
politie en OM hun best doen om mensen op een zeer drukgevoelige manier 
tot bekentenissen te krijgen. In dit verhaal wordt gebruik gemaakt van de 
inbreng van Paul Vermeijen, de advocaat van Wim S.

Er zijn gesprekken 
gevoerd met Eric 
Raisin, hoogleraar 
rechtspsychologie in 
Rotterdam aan het 
Erasmus en met 
Robert 

Horselenberg, rechtspsycholoog 
in Maastricht. Op de achtergrond 
speelt de podcast ‘Mr Big: mis-
daadpodcast over een omstreden 
undercoveroperatie’ van Mark 
Schrader en Lieke Malcorps. Zeer 
luisterwaardig om de gang van 
zaken goed te kunnen volgen. 
Wat is nu precies de essentie van 
de zogeheten Mr. Big Methode en 
waarom deugt die niet? Op deze 
vraag reageert Paul Vermeijen: ‘De 
essentie is dat er een fictieve (cri-
minele) organisatie rondom een 
verdachte wordt gevormd. Er 
wordt een schijnwereld gecreëerd 
door undercoveragenten. Dit 
gebeurt omdat de politie sterk de 
overtuiging heeft dat de verdachte 
een ernstig delict heeft gepleegd, 
maar vooralsnog kunnen ze dat 
niet bewijzen.’
Het doel van mr. Big is dan ook het 
verkrijgen van een bekentenis. 
Over het algemeen gaat een ver-
dachte geld verdienen. Mogelijk 
kan hij in vaste dienst komen, 
maar dan moet hij eerst in gesprek 
met Mr. Big, de baas van de organi-
satie. Mr. Big geeft echter altijd aan 
dat hij vindt dat de verdachte een 
risico vormt voor de organisatie, 
omdat hij gehoord heeft dat de 
verdachte iets met bijvoorbeeld 
een moord te maken heeft. Pas als 

hij zijn betrokkenheid bekent, kan 
hij bij de organisatie aan boord 
komen. 

Knettergroot
Er is veel kritiek op deze manier 
van onder druk zetten. 
Rechtspsycholoog Horselenberg 
stelt vast dat ‘deze kostbare 
manier van manipulatie door jus-
titie de kans op een valse bekente-
nis knettergroot – zoals hij dat 
noemt – maakt. Raissin oordeelde 
voordat het Hof tot vrijspraak 
kwam al dat de kans dat Wim S. 
een valse bekentenis heeft afge-
legd, reëel is. Hoe ging het in zijn 

werk in die zaak? Verheijen: ‘In de 
zaak van mijn cliënt Wim S. wisten 
de undercoveragenten dat hij geen 
werk meer had en ongeveer 
€ 50.000,- aan schulden had open 
staan. Ze – de undercover agenten - 
vlogen hem naar Marbella om met 
Mr. Big – de grote baas, vandaar Mr 
Big - te spreken. Dat gesprek vond 
plaats in een luxe villa met 
zwembad, waar ook aan Wim S. 
duidelijk werd gemaakt dat de 
luxe van de organisatie (dure 
auto’s, luxe jachten en vakantie-
huizen over de gehele wereld, veel 
geld) ook voor hem in het ver-
schiet lag.’
Mr. Big voerde de druk in Marbella 
gigantisch op. Zo werd Wim S. dui-
delijk gemaakt dat hij acht- à tien-
duizend euro per maand kon gaan 
verdienen. Hij moest echter wel 
bekennen. Nadat Wim S. meerdere 
keren ontkende, werd duidelijk 
gemaakt dat ze wel een alibi voor 
hem konden regelen, dat het niet 
erg was dat hij z’n partner had ver-
moord maar dat hij wel moest 
bekennen. Hij bleef ontkennen. 

Vervolgens werd duidelijk 
gemaakt dat als hij niet zou beken-
nen, hij de baan niet zou krijgen. 
Daarna heeft Wim S. de moord 
bekend. 

Geen specifieke daderinformatie
De methode is over komen waaien 
uit Canada. In een artikel over Mr 
Big in American Psychology-Law 
plaatsen Smith, Stinson en Patry 
kanttekeningen bij de methode. Ze 
stellen dat doordat de verdachte 
niet in een regulier politieverhoor 
zit al de veiligheden die daar qua 
systeem mee verbonden zijn, niet 
gelden. Geen advocaten in de 
buurt. Geen toepassing van het 
handboek verhoren, iets wat ook 
Horselenberg een probleem 
noemt. Ze stellen vast dat toepas-
sing van de methode vruchtbare 
grond is om tot valse bekentenis-
sen te komen. Advocaat Vermeijen 
is er heel duidelijk over: ‘De 
methode deugt niet omdat 
hiermee een flinke inbreuk wordt 
gemaakt op de verklaringsvrijheid 
die iedere verdachte toekomt. Die 

verklaringsvrijheid bestaat omdat 
we weten dat door bijvoorbeeld 
het martelen van een verdachte, 
maar ook door de druk te ver op te 
voeren een verdachte een valse 
bekentenis kan afleggen. De 
Schiedammer parkmoord, de 
Puttense moordzaak en de 
Arnhemse villamoordzaak zijn 
bekende voorbeelden waarin dat 
is gebeurd. Bij een Mr. Big 
methode weet je niet of een ver-
dachte bekent omdat hij, zoals in 
het geval van Wim S. graag die 
baan wil om van zijn ellende af te 
komen of omdat hij daadwerkelijk 
het delict heeft gepleegd. Je hebt 
met andere woorden niets aan een 
bekentenis, zeker niet in het geval 
van Wim S, waarin hij geen speci-
fieke daderinformatie heeft 
genoemd. Hoogleraar Raissin 
vindt het allemaal moeilijk, moei-
lijk. Hij ziet valse bekentenissen 
als schokkend resultaat. In een 
onderzoek is hij tot de conclusie 
gekomen dat de kans op foutieve 
uitkomsten in de buurt van de 
veertig procent ligt. De druk op 

Wat is de essentie van de zogeheten Mr. Big Methode en waarom deugt die niet?

‘Als vrienden 
agenten van een 
undercoveractie 

blijken te zijn’
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verdachten die er in gewone verho-
ren ook al is, leidt tot – ook hij zegt 
het – valse bekentenissen. Althans 
vergroot de kans erop zeer. 
Boeiend is ook dat zo’n Mr. Big-
operatie miljoenen kost.

Verklaringsvrijheid geschonden
Het OM is van mening dat het wel 
kan en mag. Waarop baseert het 
OM zich dan? De Mr. Big actie 
wordt gestoeld, zegt advocaat 
Vermeijen, op het stelselmatig 
inwinnen van informatie. ‘Het fas-
cinerende is dat in de wetsgeschie-
denis een langdurig traject als een 
Mr. Big traject niet wordt genoemd 
en in mijn optiek is het inwinnen 
van informatie iets heel anders 
dan een volledige schijnwereld om 
een verdachte heen bouwen. 
Oftewel het artikel in de wet is een 
ontoereikende grondslag. Zeker 
ook omdat in de wetsgeschiedenis 
wordt genoemd dat een verdachte 
niet in een verhoorsituatie terecht 
mag komen en er geen druk mag 
worden gelegd op een verdachte, 
terwijl in de Mr. Big situatie de 
undercover-agenten veel en veel 
verder gaan dan politieagenten 
normaliter doen tijdens een regu-
lier verhoor.’ 
Het is opmerkelijk dat de Hoge 

Raad de zaak terugverwezen heeft. 
De Hoge Raad is toch niet tegen 
undercover methoden? Dat zit zo: 
de Hoge Raad is daar an sich niet 
op tegen, de wetgever heeft gere-
geld dat onder voorwaarden 
undercover-trajecten mogen 
worden opgetuigd, maar de Hoge 
Raad heeft wel geoordeeld dat niet 
goed is gemotiveerd waarom de 
verklaringsvrijheid van Wim S. 
niet zou zijn geschonden. De Hoge 
Raad zegt daarmee dat de verkla-
ringsvrijheid eigenlijk wel is 
geschonden. Een rol in het oordeel 
van de Hoge Raad speelt dat er 
niets aan verhoren is opgenomen. 
Het is de vraag of dat wel opnemen 
wat uitgehaald zou hebben. In 
Canada is dat wel een voorwaarde. 
‘Dat zou wel schelen,’ zegt 
Vermeijen. ‘Dan kun je tenminste 
als rechter en verdediging achteraf 
controleren of de verklaringsvrij-
heid al dan niet is geschonden. In 
de zaak van Wim S is geen enkele 
opname gemaakt. Dat is natuurlijk 
onacceptabel in een zaak waarin 
zulke belangen op het spel staan. 
Er zijn ook geen goede redenen 
voor te bedenken waarom daarvan 
af is gezien. Dit is zo problema-
tisch omdat niet alleen de versie 

van Wim S. anders luidt dan die 
van de agenten, ook is het voor 
procespartijen niet meer te achter-
halen of er bijvoorbeeld is 
geschreeuwd, hoe dicht de 
agenten op Wim S hebben gestaan, 
hoe de situatie überhaupt verliep 
en hoe Wim S. zich gedraagt ten 
tijde van het afleggen van die 
‘bekentenis’.’ 

Wapenwedloop
Boeiend is dat undercover sinds 
wat de Commissie Van Traa (IRT-
affaire) in de jaren negentig daar-
over gezegd heeft, weggeweest is 
en nu weer terug lijkt te zijn 
gekomen van dat weg geweest. 
Rechtspsycholoog Raissin ziet dat 
er een soort wapenwedloop is ont-
staan tussen verdediging en 
politie. Horselenberg voegt 
daaraan toe dat de politie onvol-
doende kwaliteit heeft om via 
goed onderzoek tot bewijsvoering 
te komen. Een soort handen in het 
haar situatie zeker als in de ogen 
van de rechercheurs er veel bewijs 
is, maar geen bewijskracht. Dan 
zijn miljoenen eisende operaties 
opeens geoorloofd. Zoals in de 
liefde en de oorlog kun je zeggen. 
Het is ook de sfeer bij de nationale 
politie waar overigens de afdeling 
die over dit soort operaties gaat, 
opgeheven is. Door slecht manage-
ment overigens en niet door over-
wegende bezwaren tegen de Mr. 
Big-methode. Het is zoals 
Horselenberg het zegt: ‘Het gaat 
erom bekentenissen af te dwingen. 
Dan zijn manipulatie en druk 
geoorloofd. De kwaliteit van de 
bekentenis speelt dan geen rol 
meer. Bovendien zijn er nogal wat 
cold cases. Die kun je misschien 
wel op deze infiltrerende manier 
oplossen.’ Hij spaart zijn kritiek 
niet: ‘Dat het evidence based is, is 
onzin. Vanaf moment één wordt er 
op het bewijzen gemikt en niet op 
horen. Alles wat we weten dat je 
niet moet doen, dat zit in deze 
methode. Correctie van het 
Nederlands Forensisch Instituut 
(NFI) is er niet. Dat is ‘een partij-
dige club’. Hoe ernstiger het delict, 
hoe meer er druk wordt gezet. 
Doordat er geen verhoorsituatie is, 
mag Mr Big.’ Nog steeds 
Horselenberg: ‘Het hele idee na de 
Commissie Van Traa was dat 
opsporingsbevoegdheden voort-
aan wettelijk moesten worden 
geregeld. Er werden immers aller-
lei trajecten opgestart zonder dat 
daar een wettelijke basis voor 
bestond.’ ‘Een Mr. Big- traject is 
overduidelijk,’ zegt Vermeijen, ‘een 
van de meest vergaande projecten 
die kunnen worden ingezet. Het 
gaat bijvoorbeeld veel verder dan 
alleen het tappen van een ver-
dachte. Terwijl voor dat laatste wel 
een machtiging van een rechter 
nodig is, in tegenstelling tot een 
Mr. Big traject waar alleen de offi-
cier van justitie een bevel hoeft te 
geven. Overigens wordt in de wets-
geschiedenis nergens genoemd 
dat undercoveragenten strafbare 
feiten mogen plegen. Terwijl de 
politie doelbewust de spiegel van 

Wim S. zijn auto heeft vernield om 
met hem in contact te komen en 
tijdens het undercover-traject er 
door de agenten dollemansritten 
zijn gereden die normaliter tot 
vervolging leiden. Dat maakt 
meteen duidelijk dat met een ver-
gaande methode als Mr. Big de 
integriteit van de opsporing op 
het spel komt te staan.’ 

‘Wij van wc-eend’
Er is wel onderscheid tussen Mr 
Big en zogeheten gewone infiltra-
tie, omdat normaliter infiltratie 
nog veel verder gaat. Echter is Mr. 
Big wel degelijk een vorm van infil-
tratie. Er wordt immers een heel 
leven om een verdachte heen 
gebouwd en dat gaat verder dan 
sommige vormen van infiltratie. 
Problematisch is dat voor infiltra-
tie strengere voorwaarden gelden 
voordat het mag worden ingezet. 
Zo moet de centrale toetsingscom-
missie van het Openbaar 
Ministerie toestemming geven, 
net als het college van procureurs 
generaal. Dat blijft overigens een 
hoog ‘wij van wc-eend gehalte 
houden’ want die commissie 
wordt gevormd door leden van het 
OM en de politie. Paul Vermeijen 
wil – zoals eigenlijk bijna iedereen 
- afschaffing van Mr. Big maar als 
de wetgever daar niet aan zou 
willen, zou op zijn minst een rech-
ter-commissaris zowel vooraf als 

tijdens het traject betrokken moet 
zijn. In eerste instantie wilde de 
wetgever dat ook zo regelen in het 
nieuwe wetboek dat eraan komt, 
maar die drempel is komen te ver-
vallen. De drempel zal wel worden 
verhoogd in de zin dat dan wel de 
centrale toetsingscommissie 
vooraf moet oordelen. 
Niet iedereen in het circuit is mor-
dicus tegen Mr Big.
Hoogleraar straf- en strafproces-
recht Sven Brinkhoff van de Open 
Universiteit ziet vooral dat de rech-
ters van het Hof strenge voorwaar-
den stellen. Ze willen beter 
kunnen controleren hoe de politie 
te werk is gegaan. In de Volkskrant 
van 10 februari van dit jaar legt hij 
het uit: ‘Als het openbaar ministe-
rie en de politie undercoveropera-
ties inzetten, moeten we dat trans-
parant doen. Bijvoorbeeld door 
het maken van opnamen. Dat is bij 
Wim S. niet gebeurd en ook de pro-
cessen verbaal bleken onvolledig’. 
Dat lijkt een vorm van optimisme 
die haaks staat op het karakter van 
undercover.

Als vrienden agenten blijken te 
zijn
Voor wie niet zo’n idee heeft over 
het aantal undercoveroperaties; 
het zijn er jaarlijks zestig tot 
tachtig. Het wordt wel erg makke-
lijk gemaakt, klaarblijkelijk. 
Advocaat Vermeijen ziet dat het 
team dat ze uitvoert steeds verder 
gaat en dat is best zorgwekkend. 
Een paar voorbeelden. Een 
onschuldige vrouw, de zus van een 
verdachte, die door drie underco-
veragenten wordt geïntimideerd 
en bedreigd in de hoop dat ze dit 
met haar verdachte broer deelt 
zodat hij mogelijk iets over zijn 
betrokkenheid gaat verklaren. De 
vrouw wordt maandenlang door 
de politie, waar zij aangifte deed, 
in de waan gelaten dat het crimine-
len waren en leefde maanden 
(onnodig) in doodsangst. De recht-
bank Amsterdam had er geen goed 

woord voor over en vond deze actie 
onrechtmatig. Deze rechtbank 
vindt het onbegrijpelijk en onac-
ceptabel dat je een onschuldig 
iemand zo lang in doodsangsten 
laat verkeren. 

Gebivakkeerde zware criminelen
De Postbank-zaak, waar ook Mr. 
Big wordt ingezet en waar een 
bedrag van maar liefst € 75.000,- in 
het vooruitzicht wordt gesteld 
voor een drugsdeal, in ruil voor 
een bekentenis. In die zaak wordt 
gedaan door de Mr Biggers alsof ze 
gewapend een conflict gaan uit-
praten en wordt de verdachte 
gevraagd een geprepareerde auto 
met bloed schoon te maken, nadat 
een van hen iemand zou hebben 
neergeschoten. En dan nog een 
verdachte in het bedreigings-
onderzoek naar het fruitbedrijf De 
Groot in Hedel die door het team 
werd ontvoerd, waarbij zij zich 
voordeden als gebivakkeerde 
zware criminelen en de verdachte 
bedreigden zijn familie iets aan te 
doen als hij geen informatie zou 
geven. 
De Volkskrant van 29 januari van 
dit jaar had een breed verhaal over 
een burgerinfiltrant. De eerste 
sinds de IRT-affaire. Ook daarbij 
zijn geen geluids- of beeldopna-
men. Het is een repeterend 
patroon. Zoals hoogleraar 
Brinkhoff terecht rond deze zaak 
opmerkte dat het wel erg het 
woord wordt van de infiltrant 
tegenover dat van de hoofdver-
dachte. En dan ook nog – weer uit 
de Volkskrant nu van 22 januari – 
de zaak Baukje en Ad. Ad wordt van 
een misdrijf – moord – twintig jaar 
geleden verdacht. Een typische 
cold case-zaak dus. 
Undercoveragenten drongen door 
tot in de vezels van hun bestaan, 
zoals Elsbeth Stoker dat ver-
woordt. Baukje: ‘Als vrienden 
agenten van een undercoveractie 
blijken te zijn: Ik vertrouw 
niemand meer’. 

Wim S. werd duidelijk 
gemaakt dat de luxe 
van de organisatie 

ook voor hem in 
het verschiet lag

Mr. Big voerde de 
druk in Marbella 

gigantisch op

De parlementaire enquêtecommissie deed in 1995 onderzoek naar de ontspoorde opsporingsmethoden van politie en justitie.  
Staand van links naar rechts: Allis Koekoek (CDA), André Rouvoet (toen RPF), Mohamed Rabbae (Groen Links), Erwin Muller (secretaris), 

Liesbeth Aiking-van Wageningen (AOV), Nicolle Coenen (griffier); 
zittend van links naar rechts: Otto Vos (VVD), Maarten van Traa, voorzitter (PvdA), Thom de Graaf, vicevoorzitter (D’66)
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Mr. Rick Engwegen

Nederlandse overheid heeft hem al bij aanvang van zijn detentie aan zijn lot overgelaten 

Vrijlating Jaitsen Singh nog niet definitief
Jaap Brandligt

Amsterdam - Bonjo heeft mee geijverd om Jaitsen 
Singh uit de VS vrij te krijgen. Daarmee werd een 
activiteit van Prison Law ondersteund. Wie en 
wat was Singh? En waarom was hij in de VS ver-
oordeeld? Singh zou opdracht hebben gegeven 
voor de moord op zijn vrouw en dochter en werd 
daarvoor in 1986 veroordeeld tot 56 jaar, maar 
zelf zegt hij onschuldig te zijn. Ook zijn er twijfels 
of hij wel een eerlijk proces heeft gekregen. Nu 
Singh op het punt staat vrij te worden gelaten, 
eisen de nabestaanden een onderzoek naar sek-
sueel misbruik dat meer dan 40 jaar geleden zou 
hebben plaatsgevonden.
‘Tijdens de zitting heeft Singh spijt betuigd rich-
ting de nabestaande en het verdriet wat ze voelen 
over het verlies,’ vertelt Rachel Imamkhan, zijn 
advocaat van Prison Law. ‘Maar er worden nu 
opeens ongefundeerde beschuldigingen van sek-

sueel misbruik gedaan die losstaan van zijn 
parole en zijn huidige veroordeling. Belangrijk 
ook: Singh is nooit veroordeeld voor een zeden-
misdrijf en er ook nooit voor aangeklaagd of ver-
volgd. Als ze hem hiervoor hadden willen vervol-
gen dan hadden ze dit al eerder kunnen doen.’ De 
nabestaanden zouden bang zijn voor zijn vrijla-
ting stelt de woordvoerder van minister Franc 
Weerwind van Rechtsbescherming, maar dat 
noemt Imamkhan onnodig. ‘Als hij vrijkomt, gaat 
Singh naar Nederland en mag hij niet eens meer 
in de VS komen. Die vrees is dus ongegrond. 
Bovendien is een ‘concrete dreiging’ absoluut 
niet aannemelijk, daar is tenslotte niets van 
gebleken tijdens zijn 38-jarige detentie.’
Singh leeft al 38 jaar gescheiden van zijn familie 
in Nederland. Door Covid heeft hij meer dan twee 
jaar geen bezoek gehad. Ook is de 77-jarige 

Nederlander meerdere keren besmet geweest 
met Covid. ‘Het is tijd om Singh recht te doen,’ 
vervolgt Imamkhan. ‘Zo vaak is Singh in de steek 
gelaten. De Nederlandse overheid heeft hem al bij 
aanvang van zijn detentie aan zijn lot overgela-
ten. Ook tijdens de rechtszaken kon hij niet op 
steun rekenen. Het is tijd om hem terug te halen 
en een einde te maken aan deze onrechtvaardige 

situatie.’
Tweede Kamer: ‘Haal Singh terug’
Het is niet de eerste keer dat wordt opgeroepen 
Singh terug te brengen naar Nederland. In 2020 
eiste de Tweede Kamer met een meerderheid van 
stemmen dat Dekker, demissionair minister van 
Rechtsbescherming, mee zou werken aan de 
terugkeer van Singh naar Nederland. De rechter 
oordeelde dat hij daartoe niet gedwongen kon 
worden. Los van de uitspraak heeft de minister 
beleidsvrijheid om in te stemmen met de straf-
overdracht, maar weigerde hij dit te doen.
Steun kreeg Singh ook van het Forum Levenslang. 
Er zijn voldoende argumenten van juridische en 
humanitaire aard om hem naar Nederland te 
brengen, stelde het Forum Levenslang. De organi-
satie noemde zijn hoge leeftijd, de ernstige medi-
sche klachten van Singh èn het feit dat hij al zo 
lang zijn straf ondergaat. ‘Door Singh gedeti-
neerd te laten in een uitzichtloze situatie heeft 
hij feitelijk levenslang,’ aldus Imamkhan. 
Minister Weerwind maakte 1 juni bekend dat 
Jaitsen Singh binnen enkele maanden vrij kan 
komen. Na 38 jaar gevangenisstraf gloort er hoop 
op terugkeer naar Nederland. PrisonLAW heeft in 
het belang van Singh zelf geen ruchtbaarheid 
willen geven aan de aankondiging voor zijn 
mogelijke vrijlating, vertelt zijn advocate Rachel 
Imamkhan. ‘Het gaat er nu om dat er zorgvuldig 
wordt gehandeld. De zaak is precair en er is nog 
geen definitief besluit genomen. Het besluit kan 
ook teruggedraaid worden.’

Nabestaanden eisen een 
onderzoek naar seksueel 

misbruik dat meer dan 40 
jaar geleden zou hebben 

plaatsgevonden

Singh leeft al 38 jaar gescheiden 
van zijn familie in Nederland

Het is nog geen gelopen race voor Jaitsen Singh
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Zit uw ISD-maatregel muurvast? 

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

strafrecht advocaat & gedragswe-
tenschapper te Amsterdam 

Mobiel nummer: 06.10913855 

Dini van het Noorden

In de krant las ik onlangs dat er in ons land de laatste tijd meer gedetineerden 
tot levenslang worden veroordeeld. Meer dan ooit zelfs, en de vraag is dus 
of er iets veranderd is in ons rechtssysteem. Worden de rechters strenger? 
Of is er zoveel meer zware criminaliteit dan eerder? En denken de rechters 
dat levenslange opsluiting wel eens afschrikwekkend zou kunnen werken? 
Persoonlijk geloof ik niet zo in het afschrikwekkend effect van strenge 
straffen. In Amerika, bijvoorbeeld, is bij mijn weten nooit gebleken dat zware 
straffen de misdaadcijfers doen verlagen. Zelfs de doodsstraf is blijkbaar niet 
afschrikwekkend genoeg. 

Hoewel executies niet vaak meer 
worden uitgevoerd zitten er momen-
teel toch nog zo’n 2500 gevangenen in 
de dodencellen. Bij een flink aantal 
van hen zal de doodstraf waarschijn-
lijk worden omgezet in levenslang. 
Bijvoorbeeld bij gevangenen met een 
licht verstandelijke beperking, psychi-

atrische patiënten, en ook diegenen 
die ten tijde van de misdaad minder-
jarig waren, zullen niet worden geëxe-
cuteerd. Stel je voor: je bent een tiener 
van zeventien jaar, en verslaafd. Je 
gezinssituatie is op z’n zachts gezegd 
niet om over naar huis te schrijven. Of 
kort gezegd: er zijn thuis grote proble-
men. Op een gegeven moment gaat 
het helemaal mis en vermoord je je 
gezinsleden. Je wordt opgepakt, je 
krijgt in eerste instantie de doodstraf, 
en komt vast te zitten in de dodencel. 
Daar zit je een aantal jaren, want 
hoewel die doodstraf vanwege je jeug-
dige leeftijd is omgezet naar levens-
lang is er geen plaats op de afdelingen 
voor levenslanggestraften. Maar op 
een dag is het dan toch zo ver: Je gaat 
naar een ‘levenslang unit’ en je 
ervaart een gevoel van grote vrijheid, 

want je mag werken. Met medegevan-
genen in een bus naar een of andere 
fabriek en de hele dag hard werken. 
Geen tijd om na te denken en te pieke-
ren, maar bezig zijn en ’s avonds moe 
je bed in duiken. 

Depressie
Helaas houdt het werk na een poosje 
op, de fabriek gaat sluiten en je mede-
gevangenen en jij zitten vrijwel de 
hele dag lamlendig een beetje televi-
sie te kijken, te kaarten, te lezen, te 
ruziën. Kortom, de verveling slaat toe, 
en met de verveling en de sleur komen 
ook de gevoelens van eenzaamheid 
meer tevoorschijn. Want behalve je 
medegevangenen is er vrijwel 
niemand om mee te praten, je sores 
bij kwijt te kunnen. Bezoek komt er 
niet, vrienden en familieleden willen 
niets van je weten. Een corresponden-
tie-organisatie zorgt er uiteindelijk 
voor dat je een ‘penpal’ krijgt. Iemand 
die je brieven en kaartjes stuurt. Zij 
schrijft ook naar vijf kerken in je 
omgeving: misschien kunnen zij 
helpen om een vrijwilliger te vinden 
die jou wél wil bezoeken? Geen van de 
kerken reageert. Je eenzaamheid lijkt 

om te slaan in een depressie, het gaat 
slecht met je. Hulp vanuit de gevange-
nis is niet te verwachten. Er is niet of 
nauwelijks, zoals in ons land, geeste-
lijk verzorging. In deze gevangenis is 
geen enkele vorm van hulpverlening. 
Het gaat dus niet goed met je, maar op 
een dag is er weer werk voor je. Arbeid 
is voor jou een soort bezigheidsthera-
pie. Je zou misschien kunnen zeggen 
dat werk voor jou een middel is om 
een levenslange straf te overleven.

Wachten op post, een bezoek, een 
telefoontje
Maar als werken niet mogelijk is, hoe 
overleef je dán zo’n lange straf in de 
gevangenis? In Amerika mogen ter-
doodveroordeelden niet werken en 
velen leven al tientallen jaren in een 
dodencel. Hun leven bestaat vooral uit 
wachten. Wachten op post, een 
bezoek, een telefoontje van familie, 
bericht van de advocaat. En zo gaan de 
jaren wachtend voorbij. Maar toch 
zijn er veel terdoodveroordeelden en 
levenslang gestraften die hun dagen 
op een zinvolle manier doorbrengen. 
Ik heb het dus niet over de ‘gangs’, de 
bendes. En ook niet over hun leiders 
die hun criminele activiteiten van 
vroeger nu achter de tralies voortzet-
ten. Nee, het gaat mij om de ‘levens-
kunstenaars’. Zij besteden hun tijd 
aan zaken waar ze niet rijk, maar wel 
blij van worden. Zoals tekenen, schil-
deren, gedichten schrijven, lezen, stu-
deren, zelfontwikkeling. Zo is er een 
gevangene die tegenwoordig teksten 
schrijft voor een familielid die rapper 
is. Ook helpen gevangenen vaak mede-
gevangenen met het lezen en schrij-
ven. In elke gevangenis zijn immers 
laaggeletterden en anderstaligen. 

Rijtje adviezen
Om een lang verblijf in een gevange-
nis zo goed mogelijk te doorstaan 
volgt hier een rijtje adviezen van ver-
schillende levenslang gestrafte en ter-
doodveroordeelde Amerikaanse 
‘penpals’: 

Blijf bezig. Ontwikkel jezelf, lees, 
studeer. Hou op die manier je brein 
lenig. Luister naar muziek waar je blij 
van wordt. Geniet van een mooie film. 
Schrijf een verhaal, of word 
verhalenverteller. 
Zoek vrienden, zowel binnen de muren 
als daarbuiten. Ook al ben je zelf ooit 
teleurgesteld geraakt in vriendschap. 
Vrienden zijn ook maar mensen, ver-
wacht dus wel een waardevolle, maar 
geen volmaakte vriendschap. En 
probeer zelf een goede vriend te zijn.
Help mensen die hulp nodig hebben, 
maar dring geen hulp op. 
Als je van kunst houdt, verdiep je daar 
dan in. Probeer zelf kunstwerken te 
maken, vraag advies aan iemand die je 
daarbij kan helpen. En als je happy 
wordt van het creëren van kunst, ga 
daar dan mee door. Luister dan maar 
niet te veel naar negatieve kritiek, maar 
wél naar positieve. Positieve kritiek is 
doorgaans goedbedoeld, en vaak zeer 
leerzaam.
Dit waren dus adviezen van 
Amerikaanse gevangenen met wie ik 
schrijf. De meeste van deze gevange-
nen zijn al op leeftijd. En een paar van 
hen zitten al meer dan veertig jaar 
achter de tralies. Maar ze klagen 
nooit, ze houden zich liever bezig met 
dingen die voor hen belangrijk zijn. 
Twee van de mannen hopen al tiental-
len jaren op een spoedige vrijlating. 
Misschien is het die hoop die hen op 
de been houdt. En anderen hebben 
ondanks alles hun gevoel voor humor 
nooit verloren. Een bezig brein, hoop 
en humor. Dat zijn waarschijnlijk de 
beste recepten voor een langdurig 
maar leefbaar bestaan achter de 
tralies.

Hoe overleef je levenslang?

De ‘levenskunstenaars’ besteden hun tijd aan 
zaken waar ze niet rijk, maar wel blij van worden

Dini van het Noorden 
wil graag weten hoe 

gedetineerden de 
aanwezigheid van 

vrijwilligers in ‘hun’ PI of 
instelling ervaren

Er is niet of nauwelijks, 
zoals in ons land, 

geestelijk verzorging

Zij besteden hun tijd 
aan zaken waar ze 
niet rijk, maar wel 

bij van worden

Hulp vanuit de 
gevangenis is niet 

te verwachten
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Van de redactie

Den Haag - De Inspectie Justitie en 
Veiligheid is overwegend positief over 
manier waarop de reclassering haar 
adviestaak uitvoert. 
Reclasseringsadviezen zijn over het 
algemeen bruikbaar en uitvoerbaar. 
Ze kunnen bijdragen aan een veiligere 
samenleving. De Inspectie JenV signa-
leert in haar onderzoek ‘Op maat advi-
seren’ ook diverse knelpunten. Die 
leiden ertoe dat een advies mogelijk 
onvoldoende aansluit op een ver-
dachte en zijn of haar problemen. Zo 
gebruikt de reclassering bij verdach-
ten of veroordeelden de meldcode hui-
selijk geweld en kindermishandeling 
onvoldoende met als gevaar dat er 
geen hulp komt voor mogelijke 
slachtoffers. 
De reclassering bestaat uit drie orga-
nisaties: Reclassering Nederland, 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ 
en Leger des Heils Jeugdbescherming 
en Reclassering. Hun adviezen over 
verdachten en veroordeelden dienen 
(herhaling van) crimineel gedrag te 
verminderen en te voorkomen. Denk 
daarbij aan een locatieverbod of een 
gedragstraining. De reclassering stelt 
in opdracht van het Openbaar 
Ministerie (OM) en de rechtbank 

adviezen op over verdachten of ver-
oordeelden. Daarmee kunnen OM en 
rechtbank beoordelen welke straf of 
welke vrijheden voor een terugkeer in 
de maatschappij passen bij deze 
personen.
Rechtbank en OM zijn over het alge-
meen positief over de bruikbaarheid 
en uitvoerbaarheid van adviezen. Om 
de kwaliteit te waarborgen zorgt de 
reclassering intern voor voldoende 
afstemming en controle.
Elke reclasseringsorganisatie heeft 
haar eigen specialisme. Maar niet in 
alle gevallen lijkt de opdracht voor 
een advies bij de juiste adviseur 
terecht te komen waardoor bijvoor-
beeld de inzet van een enkelband in 
huiselijk geweldzaken niet altijd 
wordt overwogen.
Het OM en de rechtbank geven niet 
altijd aan waar de adviseur op moet 

letten (bijvoorbeeld de financiële situ-
atie). Hierdoor kunnen verwachtin-
gen van OM en rechtbank als 
opdrachtgevers en de reclassering 
uiteenlopen. Verder zijn er onvol-
doende reclasseringsmedewerkers 
om álle opdrachten uit te voeren 
waardoor de reclassering moet 
kiezen welke opdracht zij wel of niet 
direct uitvoert.

Diverse knelpunten
De Inspectie JenV keek speci-

fiek naar drie thema’s; het 
adolescentenstrafrecht, 

huiselijk geweld en elek-
tronische monitoring 

oftewel de enkel-
band. Zij zag daar 

diverse knelpun-
ten omdat de 
voorgeschreven 

werkwijze niet altijd wordt gevolgd.
Zo gebruikt de reclassering de zoge-
heten meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling onvoldoende 
waardoor hulpverlening mogelijk 
achterwege blijft. Terwijl het ver-
plicht is om in alle gevallen, ongeacht 
het delict, na te gaan of sprake is van 
huiselijk geweld en/of kindermishan-
deling. Nu gebeurt dat niet bij alle 
zaken, meestal door tijdsdruk die 
adviseurs ervaren.
Bij advisering over verdachten tot 23 
jaar weegt de reclassering volgens het 
inspectie-onderzoek niet altijd goed 
onderbouwd af wat beter bij de 
jongere past: jeugdstrafrecht of vol-
wassenstrafrecht. Het maakt nogal 
verschil wat wordt geadviseerd. Het 
jeugdstrafrecht legt het accent op 
‘leeftijdsadequate ontwikkeling’; een 
ontwikkeling van jongeren die past 

bij hun leeftijd. En niet zozeer op 
straffen zoals bij 
volwassenenstrafrecht.
Probleem in het jeugdstrafrecht is 
dat de daarbij horende hulpverlening 

voor jongeren vaak ontoereikend of 
niet beschikbaar is. Zo is er te 

weinig personeel en zijn er te 
weinig plaatsen voor de jonge-
ren. De reclassering kan wel 

jeugdrecht en daarmee hulpver-
lening adviseren maar dan moet die 

hulp er dan ook wel zijn. Anders valt 
de jongere tussen wal en schip.

Urgentie
De Inspectie JenV vindt het van het 
grootste belang dat de reclassering 
voor elk advies nagaat of sprake is van 
huiselijk geweld en/of kindermishan-
deling, zoals is voorgeschreven. Dit 
moet met urgentie worden uitge-
voerd, vindt zij. Ook dient de reclasse-
ring bij jongeren tot 23 jaar goed af te 
wegen of die volgens het jeugdstraf-
recht of het volwassenstrafrecht 
moeten worden veroordeeld. Om 
kwalitatief goede adviezen op te 
stellen die ook uitgevoerd kunnen 
worden, beveelt de Inspectie JenV de 
minister voor Rechtsbescherming 
aan om te zorgen voor voldoende 
mensen bij de reclassering. Ook moet 
hulpverlening beschikbaar zijn voor 
jongeren voor wie dat wordt 
geadviseerd.

Inspectie Justitie en Veiligheid signaleert ook diverse knelpunten

Positieve geluiden over 
Reclassering Nederland 

Probleem in het 
jeugdstrafrecht is dat 
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beschikbaar is
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die ook uitgevoerd 
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aan om te zorgen voor 
voldoende mensen 
bij de reclassering
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Gewenst gedrag werd beloond met extra recreatie, met onderwijs, met psychosociale hulp

Straffen en belonen in de bajesen
Jaap Brandligt

Den Haag/Amsterdam - Nu alweer een tijd geleden introduceerde 
het toenmalige kabinet Rutte /Asscher het motto eigen 
verantwoordelijkheid. In de bajesen betekende dat dat gewenst 
gedrag werd beloond met extra recreatie, met onderwijs, met 
psychosociale hulp. In 2009 werd het programma modernisering 
gevangeniswezen bedacht. De crux in dat programma is dat 
de detentie zo werd ingericht dat gedetineerden de eigen 
verantwoordelijkheid voor resocialisatie zelf ter hand zou nemen. 
Dat alles binnen wat heet en persoonsgerichte aanpak.

Er kwam meteen kritiek op van 
onder anderen prof.mr.dr. 
Miranda Boone criminologe aan 
de Universiteit Leiden en mr.dr. 
Wiene van Hattum, verbonden aan 
de Universiteit Groningen. Zij 
zeiden dat activiteiten die bij onge-
wenst gedrag wegvielen, ook 
onder de noemer resocialisatie 
vallen. Afijn: de vraag deed en doet 
zich voor of een systeem van pro-
moveren en degraderen een goede 
gedachte is. Boone en anderen 
stellen de vraag naar de beleids-
theorie van het systeem van pro-
moveren in degraderen in een 
artikel over ‘promoveren en degra-
deren in detentie’. 

Een niet-kunner
Nog maar even. Het systeem kent 
een basisprogramma en een plus-
programma. Als je je niet goed 
gedraagt - rood gedraagt – blijf je 
in het basisprogramma of word je 
teruggezet naar het basispro-
gramma. Plus-gedetineerden 
zitten elf uur meer buiten hun cel 
dan basisgedetineerden. Rood 
gedrag is bijvoorbeeld het veroor-
zaken van stank of vervuiling dan 
wel bijvoorbeeld fysieke agressie. 
Je bent plus als je deelneemt aan 
programma’s als Reflector en Kies 
voor Verandering (KVV). Eens per 
twee weken is er een beoordeling. 
Voor een aantal groepen gedeti-
neerden is plus onbereikbaar. Als 
ze zitten op een uitgebreide bevei-
ligde inrichting, op de EBI of de 
terroristenafdeling. Ook als je psy-
chisch niet capabel genoeg bent – 
forensisch of psychiatrisch - dan 

kun je geen plusser worden. Maar 
als je in een gewone bajes een niet-
kunner bent, maak je toch kans 
een plusser te zijn. 
Boone c.s. merken op dat het hand-
haven van de orde en de veiligheid 
binnen de bajesen een hogere pri-
oriteit heeft dan het geven van 
extra verantwoordelijkheden aan 
gedetineerden. Op zichzelf een 
herkenbaar dilemma in de 
bajesen. En er wordt geïnvesteerd 
in gedetineerden die gemotiveerd 
en kansrijk zijn. 

Jeugdstrafkamp
In het onderzoek van Boone c.s. 
spikkelen zo af en toe ook allerlei 
vragen op naar de werking van het 
systeem. Voor de weldenkende 
opvoeder is het overduidelijk dat 
hij door straffen en belonen (het 
uitblijven van straffen) geen opge-
voed kind krijgt. Daar is empathie 
voor nodig en aandacht. Meer dan 
straffen en belonen. Opvallend in 
dit verband is dat de bedenkers 
van de systematiek zelf opmerken 
dat op het moment dat bij vrijla-
ting er niet meer gestraft en niet 
meer beloond wordt, de effecten 
snel afnemen. Niet zo raar voor 
wie nog weet heeft van ooit een 
jeugdstrafkamp in Den Dolder 
waar de meest groene jongeren 
het meest recidiveerden. Kwestie 
van slim en aangepast zich gedra-
gen. Wat meer gestoorde types 
vaak niet kunnen en die komen 
dan in het rood terecht. Een feno-
meen dat we uiteraard ook in de 
bajesen aantreffen. 
In de argumenten voor straffen en 

belonen wordt ook beperking van 
detentieschade genoemd. Dat is te 
vaak aan de aandacht ontsnapt. 
Ook al omdat niet wordt gedefini-
eerd wat detentieschade nu eigen-
lijk is. Wel wordt geschreven dat 
zelfstandigheid van gedetineer-
den en de mogelijkheid om zelf 
initiatieven te nemen detentie-
schade voorkomen. Dat is niet 
geheel nieuw. Als je detentie-
schade hospitaliseren noemt, weet 
iedereen in de gezondheidszorg 
dat langdurig opnemen tot hospi-
taliseren leidt. En dus ook het weg-
nemen van verantwoordelijkhe-
den in de bajesen tot detentie-
schade. Dat die beperking zich tot 
de plussers beperkt is dan wel 
weer opvallend. 
Basisgedetineerden zijn klaarblij-
kelijk geen detentieschadezorg. 
Het zijn de gedetineerden die al in 
hoge mate zelfredzaam zijn die 
profiteren. Of dat goed komt door 
het systeem van belonen en straf-
fen, is volgens Boone c.s. maar zeer 
de vraag. De benadering sluit wel 
aan bij de politieke hype dat ieder-
een voor zichzelf verantwoordelijk 
is en dat als je dat niet kunt dat je 
eigen schuld is.

Bezoekvrijwilligers
Te vaak blijft buiten het zicht dat 
de rol van de PIW’ers bij geslaagde 

resocialisatie evident is. In het 
jargon heet dat motiverende beje-
gening. Meer dan straffen en 
belonen via een afvinklijstje is tijd 
voor een goed gesprek en de kwali-
teit om een goed gesprek te voeren 
essentieel. Motiveren om te veran-
deren dat zijn belangrijke resulta-
ten. Te weinig wordt daarbij 
gebruik gemaakt van bezoekvrij-
willigers die als geen ander 
doordat ze niet in het systeem 
functioneren gedetineerden berei-
ken. Maar dat denken heeft geen 
enkele plaats in het denken over 
straffen- en belonen. 
En dan de licht verstandelijk 
beperkten (LVB-ers). Kunnen die 
voldoende zelfredzaam zijn of 
horen ze bijna automatisch tot de 
verliezers in het systeem van ver-
antwoordelijk zijn voor je eigen 
dat zo onder dit denken hangt? 
Het failliet van dit denken wordt 
maatschappelijk steeds vaker vast-
gesteld ondanks dat veel bureau-
cratische procedures erop gena-
geld zijn. De afstand tussen de 
burger die niet alles kan en de 
overheid die dat niet-kunnen je 
eigen schuld vindt, knelt steeds 
meer. Dat is uiteraard ook zo in de 
bajesen. Boone en de anderen 
komen dan ook tot de conclusie 
dat ‘het systeem van promoveren 
en degraderen’ te voorbarig is. Dat 

geldt met name voor de aanslui-
ting van het generieke systeem op 
individuele gedetineerden’. Zij 
willen meer onderzoek naar de 
onbedoelde effecten van dit belo-
ningssysteem op verschillende 
gedetineerden doelgroepen. Hou 
voorlopig op met dit neoliberale 

systeem en zorg voor meer kwali-
teit van bejegening in de bajesen. 
Geef de PIW’ers de kans en de tijd 
om zich daartoe te kwalificeren. 
Betaal ze beter. Dan lost ook niet 
alles op, maar versterkt wel de 
kwaliteit binnen de bajesen. Meer 
dan quasi objectief belonen en 
straffen.

Wiene van Hattum, veteraan onder de 
criminologen

Handhaven van de orde en de 
veiligheid binnen een hogere 

prioriteit heeft dan het geven van 
extra verantwoordelijkheden 

aan gedetineerden

Hou voorlopig op 
met dit neo-liberale 

systeem en zorg 
voor meer kwaliteit 

van bejegening 
in de bajesen
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Straffen (4): speciale rechtbank kan voortaan gratie verlenen aan levenslanggestraften

Levenslang: Barbaars en Onmenselijk 
Toine Bakermans

Rotterdam -Toen in 1870 de levenslange gevangenisstraf werd ingevoerd als een alternatief voor de 
doodstraf die toen werd afgeschaft zou je denken dat dit een verlichting van de straf zou zijn. Dat is echter 

niet het geval. Men vond toen dat je er met de dood eigenlijk goed vanaf kwam. Levenslang is dus een 
zwaarder middel en dus onmenselijk en barbaars. Men zou perspectief moeten bieden. Nabestaanden 

zullen denken: gratie niet voor de moordenaar van mijn zoon, dochter of geliefde familielid.

Engeland Schotland en Wales 
kennen een zeer uitgebreide 
wetgeving voor de levens-
lange gevangenisstraf, met 
een vastgestelde minimum-
duur voor bepaalde delicten 
en keuze-elementen, waar 

rechters kunnen bepalen hoelang de straf 
duurt. Dit is het zogenaamde tariff-systeem. 
Daar is levenslang vanaf vijftien jaar, maar 
dat kan net zo goed 25 jaar zijn en dan gaat 
het over een minimum. Is het gedrag goed 
dan kan men vier jaar voor het einde van 
die minimumstraf doorfaseren naar Top-
End. In die vier jaar ga je geleidelijk aan de 
maatschappij in en kom je uiteindelijk vrij, 
met de garantie van een baan en een 
woning.
In Nederland kan de koning ook gratie ver-
lenen. Als er gratie wordt verleend kun je de 
levenslange gevangenisstraf omzetten in 
een tijdelijke straf. En dan, ja dan ben je vrij, 
maar is er dan gewerkt aan re-integratie? 
Niet echt, dus als het systeem veranderd 
dan moet je daar goed over nadenken en bij 
de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn ze 
daar niet erg goed in. Er zijn wel program-
ma’s zoals ‘kiezen voor verandering’. 

Voorlopig zit er iemand die voor dit pro-
gramma heeft gekozen in een tentje te 
wonen uit protest voor PI Dordrecht. Jaren 
zat deze man tussen vier muren in de 
gevangenis, eenmaal vrij kon hij nergens 
heen. Ja, je kunt wel naar een daklozenop-
vang, maar is dat de oplossing? Dit gaat niet 
eens over levenslang gestraften. Maar voor 
elke categorie in de gevangenis is veel op te 
lossen bij het moment van in vrijheid 
gesteld worden. Zoals werk en inkomen, 
huisvesting, financiën en schulden, een 
geldig identiteitsbewijs, een zorgverzeke-
ring en zo mogelijk ook zorg.

Gratie in Nederland 20ste Eeuw
Op 13 december 1967 werd Hans van Zon in 
zijn Utrechtse woning gearresteerd. Het 
bleek de aanzet tot het ‘moordproces van de 
eeuw’ dat tien dagen zou duren en waar de 
gehele internationale pers op afstormde. 
Iedereen wilde die meedogenloze, keurig in 
driedelig pak gestoken jongeman, die 
mensen afslachtte als konijnen, zien. Een 
seriemoordenaar die in zo’n kort tijdsbe-
stek zoveel slachtoffers ombracht, was des-
tijds ongekend. Het moordwapen, een door 
Hans zelf gegoten loden pijp, lag ter 

bezichtiging in het gerechtsgebouw. Hans 
van Zon werd in maart 1970 tot levenslang 
veroordeeld wegens twee moorden, een 
roofmoord en een poging tot roofmoord. 
Hans van Zon trouwde met Riet, voormalig 
groepsleidster, tijdens zijn detentie in de 
Psychiatrische Observatie Kliniek in 
Utrecht.
In 1986 kreeg Hans van Zon gratie, een 
meervoudig moordenaar van roofmoorden. 
Dat was eigenlijk voor het laatst in de 20ste 
eeuw.

Hans van Zon na zijn gratie.
Na zijn vrijlating in 1986 toerde hij rond met 
een auto vol tweedehands goederen. Ook 
probeerde hij op de zwarte markt in 
Beverwijk zelfgedraaide houten ornamen-
ten te verkopen. Toen De Telegraaf daarach-
ter kwam, werd dat onmogelijk. 
Anonimiteit werd Van Zon niet gegund. Zijn 
verleden bleef hem achtervolgen. Elke over-
treding, hij zat nogal eens dronken achter 
het stuur, was voorpaginanieuws. In de 
jaren na zijn gratie woonden Hans en Riet 
in de kop van Groningen, Riet, die hem tien 
jaar lang had bezocht in gevangenissen en 
tenslotte in de Van Mesdagkliniek, was van 

Zeist naar Wirdum verhuisd. Na hun eerste 
contacten via brieven, telefoontjes en 
bezoeken in zijn cel, kwam Hans tijdens zijn 
verlof bij haar inwonen. Toen al begonnen 
de problemen. Hans was iemand die alle 
aandacht opeiste. Een dwingeland, een man 
van uitersten. Gekweld door visioenen uit 
het verleden maakte hij stuk wat mooi was. 
Onvermogen maakte hem destructief en 
gewelddadig. Uiteindelijk scheidden ze, 
maar overal waar Riet ging wonen, woonde 
Hans korte tijd later ook. Op het laatst 
bewoonden ze een flat in Delfzijl. Riet 
8-hoog en Hans op de twaalfde verdieping 
waar hij in hetzelfde tempo doorging haar 
leven te beheersen. Riet is een intelligente, 
buitengewoon spontane, lieve en vooral 
dappere vrouw. Ze heeft haar leven willen 
geven voor Hans en willen afmaken waar ze 
ooit aan is begonnen. Ze had door haar 
huwelijk met Hans een belangrijke stap 
gezet. Riet was nu immers ook voor het 
leven ‘getekend’. Dat merkte ze pas echt 
toen Hans vanuit de Van Mesdag hier kwam 
wonen. Eigenlijk begint een straf pas bij de 
invrijheidstelling. Bij Hans kwam toen pas 
alles los. Hij ontbeerde de discipline en de 
bescherming van het gevangenisleven: Hij 

Nabestaanden zullen 
denken: gratie niet voor 

de moordenaar van 
mijn zoon, dochter of 

geliefde familielid.

Hans van Zon op de eerste dag van zijn proces
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was de gevangene van zichzelf geworden. 
Steun zocht hij bij Riet en als reactie op zijn 
omgeving lapte hij verder alle regeltjes aan 
zijn laars. De stoppen sloegen door. Hans 
ging steeds meer drinken. Reageerde al zijn 
woede op Riet af. Ze kon hem aan en was 
niet bang voor hem. Hans en Riet waren tot 
elkaar veroordeeld, levenslang. 
In 1997 werd met smaak bericht hoe de 
seriemoordenaar zichzelf had vastgezet: 
Van Z. was met zijn hoofd tussen de spijlen 
van zijn bed gekomen en verkeerde een 
week in die benarde positie toen de politie 
hem kwam bevrijden. In maart 1997 werd 
hij gearresteerd en dertien dagen vastge-
houden op verdenking van poging tot 
doodslag op zijn buurman in Delfzijl. Al 
snel bleek deze beschuldiging vals. Nadat 
justitie besloten had hem wegens gebrek 
aan bewijs niet te vervolgen, streed Van Zon 
tot het gerechtshof in Leeuwarden voor 
rehabilitatie. In februari 1998 kende het hof 
Van Zon wegens het ten onrechte oprakelen 
van diens verleden een bedrag van 8900,- 
gulden toe. Hans van Zon overleed aan een 
maagbloeding. Hij overleed, 56 jaar oud, op 
11 mei 1998. De dag ernaar wordt het nieuws, 
en nu voor het laatst, opnieuw door Hans 
van Zon gedomineerd. Je kunt gratie 
krijgen, maar dan moet er wel wat gebeu-
ren met het systeem. Het zal flink op de 

schop moeten.

Gratie in Nederland 21ste eeuw
Cevdet Yilmaz krijgt gratie begin 2021. Het 
is voor het eerst sinds 1986 dat de minister 
gratie verleend aan een levenslang veroor-
deelde die ruim 37 jaar in de cel door 
bracht. Een paar maanden later in hetzelfde 

jaar is het de beurt aan de tot levenslang 
veroordeelde Loi Wah Chung die na 33 jaar 
detentie is vrijgelaten.  
Voor de tweede keer gaf de inmiddels oud-
minister Dekker onlangs een tot levenslang 
veroordeelde misdadiger gratie. In beide 
gevallen met tegenzin, de VVD-er kon niet 
onder de druk uit van het hof. Er waren 

onvoldoende argumenten om het verzoek 
te weigeren. 
Minister Franc Weerwind van 
Rechtsbescherming (D66) wil de wet veran-
deren zodat niet hij, maar een speciale 
rechtbank voortaan gratie kan verlenen aan 
levenslanggestraften. Hij volgt daarmee 
een advies van de Raad voor 
Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ). Advocaten 
noemen het een keerpunt in het beleid. 
Nu is het zo dat levenslanggestraften na 25 
jaar celstraf een herbeoordeling krijgen, 
waar een advies uitkomt dat bij de minister 
belandt. Die bepaalt uiteindelijk - na 27 jaar 
- of iemand in aanmerking komt voor 
gratie. 
Volgens critici is deze ministeriële gratiebe-
voegdheid afhankelijk van politieke wille-
keur. De rechter is onpartijdig en onafhan-
kelijk en dat is een minister niet. Een minis-
ter is toch gevoelig voor politieke druk, dat 
is inherent aan zijn vak. Weerwind kan zich 
in die kritiek vinden. Weerwind: ‘Het kan te 
politiek worden en ik vind dat je dat moet 
willen voorkomen.’ 
Ik snap Frank Weerwind volkomen; soms 
zijn strafzaken te persoonlijk en draaien 
mensen de bak in voor lange tijd of levens-
lang. Dit zou niet zo moeten zijn.

Een levenslanggestrafte heeft geen wijzers nodig op de klok Aan een telraam heeft een levenslanggestrafte niet zo veel

Zelfportret van levenslanggestrafte Dave in Schotland
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Speelschema WK 2022 Groepsfase
# Dag Datum Tijd (NL) Thuis Uit Groep Stadion Uitslag

2 Ma. 21 november 2022 11.00  Senegal  Nederland A Al Thumama

3 Ma. 21 november 2022 14.00  Engeland  Iran B Khalifa Int.

1 Ma. 21 november 2022 17.00  Qatar  Ecuador A Al Bayt

4 Ma. 21 november 2022 20.00  Verenigde Staten  Wales B Ahmad Bin Ali

8 Di. 22 november 2022 11.00  Argentinië  Saudi-Arabië C Lusail

6 Di. 22 november 2022 14.00  Denemarken  Tunesië D Education City

7 Di. 22 november 2022 17.00  Mexico  Polen C Stadium 974

5 Di. 22 november 2022 20.00  Frankrijk  Australië D Al Janoub

12 Wo. 23 november 2022 11.00  Marokko  Kroatië F Al Bayt

11 Wo. 23 november 2022 14.00  Duitsland  Japan E Khalifa Int.

10 Wo. 23 november 2022 17.00  Spanje  Costa Rica E Al Thumama

9 Wo. 23 november 2022 20.00  België  Canada F Ahmad Bin Ali

13 Do. 24 november 2022 11.00  Zwitserland  Kameroen G Al Janoub

14 Do. 24 november 2022 14.00  Uruguay  Zuid-Korea H Education City

15 Do. 24 november 2022 17.00  Portugal  Ghana H Stadium 974

16 Do. 24 november 2022 20.00  Brazilië  Servië G Lusail

17 Vr. 25 november 2022 11.00  Wales  Iran B Ahmad Bin Ali

18 Vr. 25 november 2022 14.00  Qatar  Senegal A Al Thumama

19 Vr. 25 november 2022 17.00  Nederland  Ecuador A Khalifa Int.

20 Vr. 25 november 2022 20.00  Engeland  Verenigde Staten B Al Bayt

21 Za. 26 november 2022 11.00  Tunesië  Australië D Al Janoub

22 Za. 26 november 2022 14.00  Polen  Saudi-Arabië C Education City

23 Za. 26 november 2022 17.00  Frankrijk  Denemarken D Stadium 974

24 Za. 26 november 2022 20.00  Argentinië  Mexico C Lusail

25 Zo. 27 november 2022 11.00  Japan  Costa Rica E Ahmad Bin Ali

26 Zo. 27 november 2022 14.00  België  Marokko F Al Thumama

27 Zo. 27 november 2022 17.00  Kroatië  Canada F Khalifa Int.

28 Zo. 27 november 2022 20.00  Spanje  Duitsland E Al Bayt

29 Ma. 28 november 2022 11.00  Kameroen  Servië G Al Janoub

30 Ma. 28 november 2022 14.00  Zuid-Korea  Ghana H Education City

31 Ma. 28 november 2022 17.00  Brazilië  Zwitserland G Stadium 974

32 Ma. 28 november 2022 20.00  Portugal  Uruguay H Lusail

35 Di. 29 november 2022 16.00  Ecuador  Senegal A Khalifa Int.

36 Di. 29 november 2022 16.00  Nederland  Qatar A Al Bayt

33 Di. 29 november 2022 20.00  Wales  Engeland B Ahmad Bin Ali

34 Di. 29 november 2022 20.00  Iran  Verenigde Staten B Al Thumama

39 Wo. 30 november 2022 20.00  Polen  Argentinië C Stadium 974

40 Wo. 30 november 2022 20.00  Saudi-Arabië  Mexico C Lusail

37 Wo. 30 november 2022 16.00  Australië  Denemarken D Al Janoub

38 Wo. 30 november 2022 16.00  Tunesië  Frankrijk D Education City

43 Do. 1 december 2022 20.00  Japan  Spanje E Khalifa Int.

44 Do. 1 december 2022 20.00  Costa Rica  Duitsland E Al Bayt

41 Do. 1 december 2022 16.00  Kroatië  België F Ahmad Bin Ali

42 Do. 1 december 2022 16.00  Canada  Marokko F Al Thumama

47 Vr. 2 december 2022 20.00  Servië  Zwitserland G Stadium 974

48 Vr. 2 december 2022 20.00  Kameroen  Brazilië G Lusail

45 Vr. 2 december 2022 16.00  Ghana  Uruguay H Al Janoub

46 Vr. 2 december 2022 16.00  Zuid-Korea  Portugal H Education City
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Speelschema WK 2022 Achtste Finales
 # Dag Datum Tijd (NL) Thuis Uit Stadion Uitslag

49 Za. 3 december 2022 16:00 1A 2B Khalifa International Stadion, Al Rayyan

50 Za. 3 december 2022 20:00 1C 2D Ahmed Bin Ali Stadion, Al Rayyan

52 Zo. 4 december 2022 16:00 1D 2C Al Thumama Stadion, Doha

51 Zo. 4 december 2022 20:00 1B 2A Al Bayt Stadion, Al Khor

53 Ma. 5 december 2022 16:00 1E 2F Al Janoub Stadion, Al Wakrah

54 Ma. 5 december 2022 20:00 1G 2H Stadium 974, Doha

55 Di. 6 december 2022 16:00 1F 2E Education City Stadion, Al Rayyan

56 Di. 6 december 2022 20:00 1H 2G Lusail Iconic Stadion, Lusail

Speelschema WK 2022 Kwartfinales
 # Dag Datum Tijd (NL) Thuis Uit Stadion Uitslag

58 Vr. 9 december 2022 16:00 W53 W54 Education City Stadion, Al Rayyan

57 Vr. 9 december 2022 20:00 W49 W50 Lusail Iconic Stadion, Lusail

60 Za. 10 december 2022 16:00 W55 W56 Al Thumama Stadion, Doha

59 Za. 10 december 2022 20:00 W51 W52 Al Bayt Stadion, Al Khor

 

Speelschema WK 2022 Halve finales
 # Dag Datum Tijd (NL) Thuis Uit Stadion Uitslag

61 Di. 13 december 2022 20:00 W57 W58 Lusail Iconic Stadion, Lusail

62 Wo. 14 december 2022 20:00 W59 W60 Al Bayt Stadion, Al Khor

  

Troostfinale WK 2022
 # Dag Datum Tijd (NL) Thuis Uit Stadion Uitslag

63 Za. 17 december 2022 16:00 V61 V62 Khalifa International Stadion, Al Rayyan

Finale WK 2022
 # Dag Datum Tijd (NL) Thuis Uit Stadion Uitslag

64 Zo. 18 december 2022 16:00 W61 W62 Lusail Iconic Stadion, Lusail

 

Tijdsverschil Qatar en Nederland/België
Niet alleen het feit dat dit WK 
voetbal in de winter gespeeld 
wordt is even wennen. We moeten 
ook rekening houden met een-
tijdsverschil tussen onze tijd en 
Qatar. In de winter is het in Qatar 
twee uur later dan hier in 
Nederland en België. Alle boven-
staande aanvangstijden in het 

speelschema zijn in Nederlandse 
tijd. Er zijn vijf verschillende aan-
vangstijden: 11.00 uur, 14.00 uur, 
16.00 uur, 17.00 uur en 20.00 uur 
Nederlandse tijd. In onderstaande 
afbeelding kan je alle aanvangstij-
den in diverse tijdzones bekijken:
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Den Haag - ‘Tientallen jaren toe-

passing der celstraf hebben ons 

wijs gemaakt. Ze hebben ons ge-

leerd dat de nobele, van optimisme 

doortrokken verwachtingen onzer 

voorvaderen niet zijn vervuld en 

dat de celstraf allerminst geschikt 

is om de gevangene zedelijk te 

verbeteren en moreel te verheffen’. 

Dat schreef de ‘Commissie voor de 

verdere uitbouw van het gevange-

niswezen’ in 1947 in een rapport 

aan de minister van Justitie.

Mooie taal, maar in dat jaar 1947 stam-

den vrijwel alle huizen van bewaring en 

strafgevangenissen in Nederland nog uit 

de tijd dat juist alle heil werd verwacht 

van eenzame opsluiting. In alle steden 

met een rechtbank stonden indrukwek-

kende celgebouwen, aanvankelijk 

allemaal huizen van bewaring, waarvan 

die in Breda, Arnhem en Haarlem het 

meeste opvielen. Nu ook die drie wereld-

wijd unieke koepelgevangenissen geen 

gedetineerden meer herbergen, is er een 

tijdperk afgesloten dat in 1847 begon met 

de bouw van de eerste cellulaire vleu-

gelgevangenis, aan het Kleine Gartman-

plantsoen (bij de Weteringschans) in Am-

sterdam. Vleugelgevangenissen kwamen 

er aan het einde van de negentiende eeuw 

ook in steden als Den Bosch (Leuvense-

poort), Utrecht (Wolvenplein), Rotterdam 

(Noordsingel), Groningen (later Mes-

dagkliniek), Den Haag (Casuariestraat)  

en Leeuwarden (Blokhuispoort). De wet 

van 1851 waarmee het cellulaire stelsel 

werd bekrachtigd, bepaalde overigens 

dat de eenzame opsluiting slechts kon 

worden opgelegd in de gevallen waarin 

de rechter een gevangenisstraf van één 

jaar of minder uitsprak, en in geen geval 

voor langer dan de helft van de duur der 

gevangenisstraf. Geleidelijk aan werden 

de wettelijke mogelijkheden tot cellulaire 

opsluiting verder uitgebreid en parallel 

hiermee werden er steeds meer cellulaire 

gevangenissen in de rechtbanksteden 

gebouwd. 

Eenzame celstraf                                                                                                     
Na de bezettingsjaren, toen de Duitsers 

dankbaar gebruik maakten van ons cellu-

laire gevangenissen, gebeurde het tegen-

overgestelde. De eenzame celstraf werd 

steeds meer vervangen door of gecombi-

neerd met een gemeenschapsregime. Ook 

in de koepelgevangenissen die naar een 

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

punt konden worden geobserveerd. In 

feite was Benthams systeem erop gericht 

om veel mensen tegelijk in het oog te 

houden, maar die zaten in het cellulaire 

systeem juist achter de deuren. De door 

Johan Metzelaar ontworpen koepelge-

vangenissen in Breda en Arnhem zijn  

voorzien van middeleeuws aandoende 

poortgebouwen met imposante torens. 

Die ontbreken bij de door zijn zoon 

Willem Metzelaar ontworpen koepelge-

vangenis in Haarlem. De drie koepels 

werden trouwens honderd jaar later, in 

de periode van het cellentekort, nog on-

misbaar geacht en zelfs gerenoveerd. Het 

zijn nu rijksmonumenten en die mogen 

niet worden gesloopt. Het is trouwens 

zeer de vraag of er, buiten opvang asiel-

zoekers, alternatieve bestemmingen voor 

de koepels gevonden kunnen worden. 

Want eigenlijk zijn ze maar voor één doel 

geschikt:  mensen opsluiten. 

Te koop                                                                                                                   

‘Arnhem’ en ‘Haarlem’ en ook Breda 

zijn te koop, maar voorlopig nog niet. 

De koepel in Breda (ooit verblijfplaats 

van Duitse oorlogsmisdadigers) biedt 

nog huisvesting aan asielzoekers. En dat 

gaan ook ‘Arnhem’ en ‘Haarlem’ doen 

voor  350 tot 400 asielzoekers, zij het 

met de nodige tegenzin en bij gebrek 

aan beter, want de cellen zijn daarvoor 

zeker niet geschikt.Ook de oudste 

vleugelgevangenissen staan inmiddels 

leeg, kregen een andere bestemming of 

zijn afgebroken. Het Huis van Bewa-

ring  ‘Weteringschans’ in Amsterdam 

ging al in 1979 tegen de vlakte, nadat de 

Bijlmerbajes in gebruik was genomen. 

De in 1856 gebouwde gevangenis aan 

het Wolvenplein in Utrecht bleef nog tot 

2014 in gebruik. Het huis van bewaring 

in Den Bosch staat, net als het Paleis van 

Justitie, als rijksmonument leeg sinds 

2008. De voormalige strafgevangenis in 

Groningen (later Mesdagkliniek), die ook 

werd ontworpen door Johan Metzelaar 

(compleet met toegangspoort en torens), 

is eveneens een rijksmonument. Dat geldt 

ook voor de oude celgebouwen in Utrecht 

en Leeuwarden. De voormalige gevange-

nissen (en rijksmonumenten) in Hoorn en 

Almelo kregen een horecabestemming. 

Afschrikwekkende symbolen                                                                                
In zijn veelgelezen boekje ’Achter slot en 

grendel’ schreef de Utrechtse strafrechts-

geleerde prof. dr. R. Rijksen in 1968: 

‘De meeste gevangenissen liggen als 

een gesloten, massief blok in het drukke 

gedoe van de stad. Zij lijken een symbool 

van de gevangenisstraf, onaantastbaar, 

onveranderlijk’. Dat beeld is duidelijk 

veranderd. De oude gevangenissen en 

huizen van bewaring zijn inmiddels uit 

de binnensteden verdwenen. En zelfs de 

eerste naoorlogse nieuwbouw (Overmaze 

en Bijlmerbajes) is of wordt afgedankt. 

De nieuwere en nieuwste gevangenis-

sen en huizen van bewaring zijn (maar 

veel minder opzichtig) te vinden in de 

aloude rechtbanksteden Rotterdam, 

Arnhem, Leeuwarden, Almelo,  Zwolle, 

Zutphen, Dordrecht en Middelburg. Maar 

nu en straks ook in de buitenwijken van 

slaapsteden, forensenoorden en dorpen:  

Zoetermeer, Alphen aan de Rijn, Krimpen 

aan de IJssel,  Almere, Lelystad, Zaans-

tad, Zwaag, Heerhugowaard, Nieuwegein, 

Vught, Sittard, Grave, Evertsoord, Horst 

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

huizen. Die gebouwen ogen niet meer als 

afschrikwekkende symbolen van misdaad 

en straf. Maar of de gedetineerden zich 

daarin prettiger voelen dan vroeger in de 

historische stadsbajesen is zeer de vraag.                                                           

Hans Smits is oud-verslaggever van 

Vrij Nederland en Het Parool.
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misdaad en straf

KOEPELS VOOR ASIELZOEKERS

Hans Smits

Koepelgevangenis Haarlem. Koepelgevangenis Breda.

Koepelgevangenis Arnhem

Adverteren in deBonjo 
brengt u in de bajes

Geautomatiseerde 
buitenspel 
waarschuwing
Van de redactie 

Doha (Qatar) - Tijdens de wed-
strijd wordt de technologie van 
de bal en de camera’s zo gecombi-
neerd, dat de videoscheidsrech-
ters een geautomatiseerde waar-
schuwing krijgen als de bal wordt 
ontvangen door een speler die op 
dat moment in buitenspelpositie 
staat. Voordat de scheidsrechter 
op het veld geïnformeerd wordt, 
valideren de videoscheidsrech-
ters de automatische buitenspel-
waarschuwing. Deze check is 
handmatig, er wordt dan 
gekeken naar de automatisch 
gecreëerde buitenspellijn die 
gebaseerd is op de berekende 
posities van de ledematen van de 

spelers. Deze check kan binnen 
enkele seconden gedaan worden, 
waardoor sneller en nauwkeuri-
ger beslissingen omtrent buiten-
spel genomen kunnen worden. 
Om de semi-automatische bui-
tenspeltechnologie mogelijk te 
maken, worden er twaalf speciale 
camera’s geplaatst onder het dak 
van ieder WK stadion. Deze came-
ra’s zijn in staat om de bal te 
volgen en tot 29 datapunten van 
elke individuele speler te maken. 
Dit gebeurt vijftig keer per 
seconde, om de exacte positie van 
de speler op het veld te 
berekenen. 

Van de redactie

Herzogenaurach (D) - De officiële 
WK bal heet ‘Al Rihla’, wat ‘reis’ 
betekent in het Arabisch. Het 
ontwerp is gebaseerd op de 
Arabische cultuur en architec-
tuur. De afgelopen maanden ging 
de WK bal letterlijk ook een reis 
maken, want hij bezocht tien 
wereldsteden ter promotie van 
het WK. Uit data en testen in 
diverse laboratoria is gebleken 
dat dit de meest snelle bal tot nu 
is. De bal zou moeten uitblinken 
op het gebied van snelheid, 

nauwkeurigheid en stabiliteit in 
de lucht. Er is ook aan het milieu 
gedacht. Door gebruik te maken 
van enkel lijm en inkt op water-
basis is de bal de meest duurzame 
uit de WK geschiedenis. 
Daarnaast zal Adidas één procent 
van de omzet van deze nieuwe Al 
Rihla bal doneren aan Common 
Goal, een stichting opgericht 
door de Spaanse voetballer Juan 
Mata, die zich inzet voor diverse 
voetbalprojecten in de wereld.

‘Al Rihla’ is duurzame en 
snelle bal op het WK
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Speelstad Doha,  
centrum van het WK 2022 

met vier WK stadions
Van de redactie 

Doha - De hoofdstad is de belangrijkste speelstad tijdens het WK 
voetbal in Qatar. Dat is niet verwonderlijk, want de stad is ook veruit 
de belangrijkste van het emiraat. De stad telt tegenwoordig ruim 
800.000 inwoners en is de economische motor van het land. Zo 
landen alle vluchten van Qatar Airways op het hypermoderne nieuwe 
Hamad International Airport. In Doha is genoeg te zien: bezoek het 
Fort uit de negentiende eeuw, het museum voor Islamitische Kunst, 
of vergaap je aan de luxe in de Pearl of Qatar. De stad Doha ligt aan 
de Perzische Golf. Doha is ook de sporthoofdstad van het emiraat. Zo 
werden in 2011 vier stadions in de stad gebruikt voor de Aziatische 
voetbalkampioenschappen. In eerste instantie was het de bedoeling 
dat er in Doha in maar liefst zeven verschillende stadions gespeeld zou 
worden. Inmiddels is dit aantal definitief teruggedrongen naar vier.

Daarvan zijn er 
drie speciaal 
voor deze 
wereldkampi-
oenschappen 
gebouwd en is 
de ander sterk 

gemoderniseerd. Op het grootste 
stadion (Khalifa International 
Stadium) na, hebben alle andere 
stadions in Doha een capaciteit 
van rond de 40.000 toeschouwers.

Stadion Doha:  
Khalifa International Stadium
Het al bestaande Khalifa 
International Stadium kreeg voor 
het WK voetbal in 2022 een flinke 
opknapbeurt. Het in 1976 
geopende stadion biedt tijdens het 
WK voetbal plaats aan 40.000 toe-
schouwers. Het nationale voetbal-
elftal van Qatar speelt hier zijn 
thuiswedstrijden. In het Khalifa 
International Stadium werd in 
2011 ook de finale van het Aziatisch 
voetbalkampioenschap gespeeld.

Stadion Doha:  
Al Thumama Stadium
Dit stadion biedt ook plaats aan 
40.000 toeschouwers. Het Al 
Thumama Stadion herbergt 
groepswedstrijden, achtste finales 
en een kwartfinale.

Stadion Doha: Stadion 974
Dit stadion in Doha is vanaf de 
grond af aan opgebouwd op een 
kunstmatige kaap in de haven van 
de stad. Het doet met een capaci-
teit van net geen 40.000 toeschou-
wers nauwelijks onder voor het 
Education City Stadium of het 
Sports City Stadium. Het door 
Albert Speer & Partners modulair 
ontworpen stadion zal na het WK 
weer ontmanteld worden.

Stadion Doha:  
Education City Stadium
Dit stadion is omgeven door uni-
versiteiten. De hele omgeving 
straalt kennis en educatie uit. Er 
zullen straks 40.000 toeschouwers 
in dit stadion passen. Nadat de 
laatste wedstrijd in dit stadion 

gespeeld is, wordt de capaciteit 
gereduceerd tot 20.000 en worden 
de 20.000 zitplekken gedoneerd 
aan een derdewereldland.

Speelstad: Lusail
Lusail City is een stad die van de 
grond aan af gebouwd is. De naam 
Lusail is vooral bekend van het 
gelijknamige circuit, waar sinds 
2004 de motor GP wordt verreden. 
Lusail is enkele jaren geleden 23 
kilometer ten noorden van Doha 
komen te liggen en is onderdeel 
geworden van de gemeente Al 
Dayaan. De nieuwe stad is op een 
gebied van 35 vierkante kilometer 
gebouwd en zal ongeveer 250.000 
inwoners krijgen. Naast woonge-
bieden komen hier ook kantoren, 
winkels, opgespoten eilanden en 
ontspanningsmogelijkheden zoals 
een golfbaan.

Lusail Iconic Stadium
Het spiksplinternieuwe Lusail 
Iconic Stadium heeft de grootste 
capaciteit van alle stadions tijdens 
dit WK. Hier worden dan ook de 
belangrijkere wedstrijden 
gespeeld. Onder meer een halve 
finale en de finale van het 
WK wordt hier gespeeld. Het Britse 
architectenbureau Foster + 
Partners tekende voor het ontwerp 
van dit stadion, met onder meer 
drie ringen en een zadelvormig 
dak. Er kunnen volgens dit 
ontwerp ruim 80.000 
toeschouwers in dit bijna 
helemaal ronde stadion plaats 
nemen.

Speelstad: Al Khor
Al Khor is één van de belangrijkste 
steden van Qatar. De stad heeft 
ruim 200.000 inwoners en ligt 57 
kilometer ten noorden van de 
hoofdstad Doha. Het staat vooral 
bekend om zijn grote verzameling 
moderne en historische mos-
keeën, en is voor toeristen daar-
naast interessant vanwege de vele 
stranden. Al Khor wordt momen-
teel geregeerd door de lokale Emir, 
Sheikh Khawar Bin Ahmed 
Althani.

Al Bayt Stadium
Het nieuwe Al Bayt Stadium kan 
ruim 60.000 toeschouwers herber-
gen. Het stadion heeft een asym-
metrisch ontwerp in de vorm van 
een zeeschelp, met overdekte zit-
plaatsen voor alle toeschouwers. 
De lokale voetbalclub Al-Khor zal 
voor en na het WK voetbal in Qatar 
gebruik maken van dit stadion.

Speelstad: Al-Wakrah
Het oorspronkelijke vissersdorp Al 
Wakrah is inmiddels uitgegroeid 
tot een stad met ongeveer 30.000 
inwoners. De stad ligt even ten 
zuiden van Doha en heeft een 
omnisportvereniging (Al-Wakrah 
Sports Club), waarvan de voetbal-
club meedoet in de hoogste divisie 
van Qatar. Al Wakrah is nu vanuit 
Doha met de bus te bereiken, en 
zal tijdens het WK ook op het 
spoornetwerk van Qatar zijn 
aangesloten.

Al Janoub Stadium
Met de bouw van het 40.000 zit-
plaatsen tellende Al Janoub 
Stadium is in 2014 begonnen. Het 
wordt ook wel het Saoud bin 
Abdulrahman Stadium genoemd. 
Het nieuwe bouwwerk vervangt 
een ouder stadion van de plaatse-
lijke voetbalclub.
De bedoeling is om na afloop van 
het WK het stadion te ontdoen van 
de tweede ring, waardoor een 
capaciteit voor zo’n 20.000 fans 
van Al-Wakrah SC overblijft. Het 
nieuwe Al Wakrah Stadium is ont-
worpen door de inmiddels overle-
den Brits-Iraakse architecte Zaha 
Hadid, die onder meer het London 
Aquatics Centre ontwierp. Haar 
ontwerp van Al Wakrah Stadium is 
niet geheel onomstreden, aange-
zien het volgens sommigen sterke 
gelijkenis toont met een vulva.  

Speelstad: Al Rayyan
Al Rayyan staat bekend om zijn 
liefde voor geschiedenis en lokale 
cultuur. Maar is ook bekend door 
de voetbalclub Al Rayyan (zeven-
voudig landkampioen van Qatar 
en voormalig werkgever van onder 
meer Frank en Ronald de Boer). De 
stad ligt dichtbij Doha en is een 
van de meest traditionele steden 
in Qatar.

Ahmad Bin Ali Stadion
De thuishaven van voetbalclub 
Al-Rayyan is gemoderniseerd, 
zodat er tijdens de 
wereldkampioenschappen voetbal 
plaats is voor bijna 40.000 
toeschouwers.

Lusail Iconic Stadium

Education City Stadium

Al Bayt Stadium

Khalifa International Stadium

Al Janoub Stadium

Al Thumana Stadium

Dit is het grootste stadion: Lusail Iconic Stadium / toeschouwers: 80.000

In dit stadion Al Thumana speelt Nederland tegen Senegal

Nederland speelt in het Al Bayt stadion tegen Qatar
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Van de redactie

Groningen - Er is in de media volop aandacht 
voor de levenslange gevangenisstraf. Men 
wil willen weten hoeveel levenslanggestraf-
ten er nu precies zijn en hoe vaak de straf 
wordt opgelegd. Samen met studenten van 
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 

probeert Het Forum Levenslang de getallen 
zo precies mogelijk bij te houden en in 
kaart te brengen. Dit is een overzicht per 
augustus 2022. Er zitten 41 levenslangge-
straften de straf uit. Dertien van hen zitten 
al langer dan twintig jaar en vijf van hen al 

langer dan 25 jaar.
15* anderen zijn ook veroordeeld tot een 
levenslange gevangenisstraf maar zij zijn in 
beroep gegaan of in cassatie. Hun zaak 
wordt dus nog een keer bekeken door het 
hof (10 pp) of de Hoge Raad (5 pp). In een 

grafiek zien die getallen er zo uit. Nummer 1 
is een staafdiagram van 1968-2022, nummer 
2 is een lijndiagram van 1957-2022.

Even voor de goede orde:

Aantal levenslanggestraften per juli 2022

1. Aantal levenslanggestraften in Nederlandse penitentiaire inrichtingen, 1968-2022. 

In de laatste (blauwe) lijn zijn de 15 levenslanggestraften die nog wachten op behandeling van hun zaak in hoger beroep of cas-
satie opgeteld bij de 41 onherroepelijk veroordeelden.

2. Aantal levenslanggestraften in Nederlandse penitentiaire inrichtingen 1957-2022 

Na de Tweede Wereldoorlog slonk het aantal levenslanggestraften doordat geregeld gratie werd verleend en de levenslange 
gevangenisstraf weinig werd opgelegd. Tussen 1975 en 1982 was Hans van Z. de enige levenslanggestrafte. Hij zat zijn straf toen 
uit in de Van Mesdagkliniek.
W.F. van Hattum 13 juli 2022
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1. Ken het recht
2. Ken het dossier
3. Verplaats je in je cliënt
4. Verplaats je in de rechter
5. Kies de juiste woorden

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

Daarnaast staan wij u graag 
terzijde in procedures bij:

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

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

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

Wij houden deze  
volgorde voor ogen:

Impact detentie raakt niet alleen veroordeelde
Violette Steijvers van Orselen

Velzen - ‘De Nederlandse rechter straft te licht’. Dit is een leus die 
geregeld voorbijkomt, ook in de media. Echter, uit diverse onderzoeken 
blijkt dat de Nederlandse rechter helemaal niet zo licht straft als de 
leek denkt. Uit een bepaald onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren 
dat wanneer respondenten meer informatie over de dader en het 
gepleegde delict verkrijgen zij in veel gevallen onder de straf die de 
rechter heeft opgelegd gaan zitten. 

De tendens waar 
het heden-
daagse strafkli-
maat in zit, is 
dat de strafmaat 
voor bepaalde 
delicten, zoals 

doodslag aan veranderingen zijn 
onderworpen. Ook komt de 
gestrafte niet meer zomaar na het 
uitzitten van twee derde van zijn 
gevangenisstraf in aanmerking 

voor een Voorwaardelijke 
Invrijheidstelling (v.i). Daarbij 
moet de gedetineerde actief 
werken aan zijn terugkeer in de 
vrije samenleving waarvoor het 
systeem van promoveren en degra-
deren - ook wel bekend als het 
stoplicht model- in het leven is 
geroepen. Echter, treft men door-
middel van de gevangenisstraf 
niet enkel de veroordeelde -of in 

een eerder stadium de verdachte- 
maar ook zijn of haar familie en/of 
vrienden. Uiteraard niet buiten 
kijf gelaten waarom de gevange-
nisstraf in het leven is geroepen. 
De veroordeelde dient gestraft te 
worden voor hetgeen hij gedaan 
heeft, vergelding. Daarnaast dient 
er in Nederland van de gevange-
nisstraf generale en preventieve 
werking uit te gaan. De straf moet 
de veroordeelde afschrikken nog-

maals een delict te plegen en daar-
naast moet het ook de mensen in 
de maatschappij afschrikken om 
dergelijke vergrijpen te begaan. 

Recht op een vader 
De persoon in de familiaire of 
vriendschappelijke kring van de 
verdachte of dader die los staat 
van het gepleegde feit heeft 
hiermee te dealen. Denk dan 

bijvoorbeeld aan de situatie 
waarbij de vader van drie kinderen 
is veroordeeld voor een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf van 
24 maanden voor een bepaald feit. 
In dit geval zal de zorg voor de drie 

kinderen dit tijdsbestek de volle-
dige verantwoordelijkheid van de 
vrouw worden.
Veelgehoorde argumenten zijn dat 
de persoon in kwestie -in dit geval 
de man- hier zelf voor heeft 
gekozen. Echter, de partner van 
deze persoon -in dit geval de 
vrouw- heeft hier veelal niet voor 
gekozen en toch wordt zij gecon-
fronteerd met de situatie. Ook kan 

gesteld worden dat zij de relatie 
dan moet beëindigen. Echter, is dit 
daadwerkelijk een oplossing en is 
de situatie zo zwart-wit? De kinde-
ren van partijen hebben eveneens 
recht op een vader in hun leven. Zij 
zullen evengoed recht hebben op 
het onderhouden van contact met 
hun vader. Soms blijkt echter wel 
in de praktijk dat ouders de gevan-
genis te confronterend vinden 
voor hun kinderen en daarom de 
schaarse bezoekmomenten geen 
doorgang willen laten vinden. 
Gelukkig zijn veel gevangenissen 
wel bezig om deze bezoekmomen-
ten zo kindvriendelijk mogelijk 
vorm te geven. 

Bezoekregelingen summier

Nederland heeft, zeker in vergelij-
king met ons buurland België, vrij 
sobere regelingen met betrekking 
tot het bezoek. Alleen naar de 
wetstekst kijkend zijn ook de 
regels omtrent telefonie schaars. 
Gelukkig laat de praktijk zien, 
afgezien van de hoge kosten die 
hiermee gepaard gaan, dat er 
meer mogelijk is aan telefoneren 
dan minimaal tien minuten per 

week. De bezoekregelingen die de 
meeste inrichtingen in Nederland 
bieden zijn dan wel weer erg 
summier te noemen. In het meren-
deel van de gevangenissen heeft 
de gedetineerde recht op één en 
maximaal twee uur bezoek per 
week. Dit is zeer summier 
wanneer dit vergeleken wordt met 
de wettelijke uren waarop een 
gedetineerde in België recht heeft. 
Dit zijn minimaal drie bezoekmo-
menten van minimaal één uur per 
week, waarvan een bezoekmo-
ment in het weekend moet vallen. 
Indien de persoon in kwestie nog 
niet veroordeeld is, en hij nog aan-
gemerkt dient te worden als ver-
dachte, betreft dit zelfs dagelijks.  
De ruimere mogelijkheden voor 
contactmomenten met de gedeti-
neerden binnen de muren van de 
gevangenis hebben mogelijk ook 
positieve effecten op de resociali-
satie van de gedetineerde. Immers, 
niet valt te verwachten dat iemand 
die geruime tijd buiten zijn gezin 
heeft gestaan hier onmiddellijk en 
zonder problemen zijn draai weer 
binnen kan vinden. Of dat, zoals in 
het hiervoor genoemde voorbeeld, 
de kinderen de vader weer meteen 
‘accepteren’. 

De straf moet 
de veroordeelde 

afschrikken 
nogmaals een 

delict te plegen

Gelukkig zijn veel gevangenissen bezig om bezoekmomenten zo kindvriendelijk mogelijk vorm te geven.
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Adverteren in de Bonjo 
brengt u in de bajes

Werklast gemeenten toe neemt

Met de Bij-regeling hou je boeven in de gaten
Van onze redactie

Den Haag -De Bij-regeling staat voor Regeling Bestuurlijke 
Informatievoorziening Justitiabelen. Na de moord op Anne Faber* vond 
de toenmalige minister voor Rechtsbescherming het nodig maatregelen 
te nemen die risico op uitgeleidingen te verminderen. Zoals dat altijd 
gaat als er een incident is. Dan moeten er dingen bedacht worden. 
Het is de bestuurlijke reactie. In dit geval richtten de pijlen zich op de 
BIJ-regeling.

De Bij-regeling 
zorgt ervoor dat 
burgemeesters 
informatie over 
(ex-)gedetineer-
den krijgen die 
naar hun 

gemeente verhuizen: plegers van 
ernstige zeden-en geweldsdelic-
ten, tbs’ers met dwangverpleging 

en jongvolwassenen met een PIJ-
maatregel, Plaatsing in een inrich-
ting voor Jeugdigen. Dat allemaal 
vanwege de openbare orde en vei-
ligheid. Aan Regioplan werd 
gevraagd na te gaan of er verbete-
ringen mogelijk en wenselijk zijn. 
Bij de voorgestelde aanpassingen 
is de relatie met de moord op Anne 
Faber niet duidelijk. Wel duidelijk 

wordt, dat het de bedoeling is 
meer controle te hebben over ex-
gedetineerden. In dat kader past 
de mogelijkheid nog niet onher-
roepelijk veroordeelden onder de 
regeling te brengen. Dat kan tech-
nisch, zegt Regioplan. Het bete-
kent wel dat er een flinke toename 
van Bij-meldingen zal zijn. En dat 
er als iemand niet onherroepelijk 
veroordeeld wordt, correcties 
moeten worden uitgevoerd. Dat 
kan natuurlijk met enige bureau-
cratie. Of iemand dan echt uit het 
systeem verdwijnt, is maar de 
vraag weten we inmiddels. En het 
doet wat met de privacy.

‘Vlaggen’
De burgemeester kan ook speci-
fieke ex-gedetineerden willen 
‘vlaggen’, over hen informatie 
krijgen. Dat kan dan ook nog om 
een delict gaan dat buiten de Bij-
categorie valt. Die kunnen immers 
ook verstoringen van de openbare 
orde opleveren. De bekende glij-
dende weg van controle op 
ex-gedetineerden. 
Dan kun je ook nog het aantal mel-
dingen verhogen door meer Bij-
meldingen bij verlofgang en regi-
mefasering. Een mens ziet het voor 
zich: nog meer papieren in een 
toch al overbelaste gemeentelijke 
bureaucratie. Regioplan noemt 
ook nog meldingen over uit het 
buitenland terugkerende veroor-
deelden, meldingen bij terro-
risme, stalking en brandstichting. 
En ook nog meldingen aan een 
aantal gemeenten, niet alleen de 
gemeente waar de betrokkene 
vandaan komt, maar ook waar hij 
wellicht verblijft. Regioplan 

constateert terecht dat door al die 
wijzigingen de werklast van de 
gemeenten toe neemt en je je dus 
af moet vragen wat al die wijzigin-
gen bijdragen aan de mogelijkhe-
den van grote gemeenten die over-

laden worden en bij kleinere 
gemeenten die de staf niet hebben 
om dit aan te kunnen. Regioplan 
merkt ook op dat het kunnen 
‘vlaggen’ door gemeentes merk-
waardige vormen van rechtsonge-
lijkheid oplevert en dat de privacy 
van ex-gedetineerden er bepaald 
niet door wordt bevorderd 
doordat er nogal wat wordt uitge-
wisseld. En je zult maar uiteinde-
lijk niet veroordeeld worden en 
toch in de systemen zitten. 
Maar er is al regelgeving die con-
trole mogelijk maakt, stelt 
Regioplan vast. Bij de Wet Straffen 
en Beschermen is informatiede-
ling met burgemeesters geïntro-
duceerd over de terugkeer van 
gedetineerden met een hoog reci-
diverisico. Dan is er ook nog de het 
voorstel Wet gegevensverwerking 
samenwerkingsverbanden die het 
mogelijk maakt om in het kader 
van zorg en veiligheid aan veilig-
heidsproblematiek te werken. Dan 
gaat het zeker ook over ex-gedeti-
neerden die nu buiten de Bij-
regeling vallen. Er is dus al allerlei 

controlesystematiek, stelt 
Regioplan vast. Om daar dan nog 
meer aan toe te voegen, het lijkt 
allemaal slechts een behoefte aan 
controle, veiligheid en regelen. 
Regioplan wijst erop – gelukkig – 
dat de nadruk moet liggen op 
zorgvuldige omgang met straf-
rechtelijke persoonsgegevens in 
het ambtelijk apparaat en bij 
ketenpartners. Of de toeslagenaf-
faire dat niet voldoende heeft 
geleerd. En – het is gezegd door 
Regioplan – voorkomen moet 
worden dat ex-gedetineerden 
onnodig lang met hun delicten 
worden geassocieerd, ten koste 
van de resocialisatie en re-integra-
tie. Niet doen dus, dit allemaal, dit 
controlesyndroom.

*Op 17 juli 2018 werd Michael P. door 
de rechtbank Midden-Nederland 
veroordeeld tot 28 jaar 
gevangenisstraf en tbs met 
dwangverpleging voor het 
verkrachten en doden van Anne 
Faber. In het hoger beroep op 5 juli 
2019 veroordeelde ook het gerechts-
hof Arnhem-Leeuwarden hem tot 
deze straf. De verdachte stelde tegen 
deze uitspraak beroep in cassatie in. 
De Hoge Raad verminderde op 23 
juni 2020 de gevangenisstraf met 
vier maanden. Naast de resterende 
27 jaar en acht maanden is ook tbs 
met dwangverpleging nu definitief.

Voorkomen moet 
worden dat ex-
gedetineerden 
onnodig lang 

met hun delicten 
worden geassocieerd, 

ten koste van de 
resocialisatie en 

re-integratie 

En je zult maar 
uiteindelijk niet 

veroordeeld worden 
en toch in de 

systemen zitten
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We straffen steeds zwaarder
Van de redactie

Den Haag - Frank van Tulder van de Raad voor de Rechtspraak heeft 
in 2019 geconcludeerd dat rechters steeds zwaarder straffen. Maar 
niet voor alle daden. Soms wordt er minder zwaar gestraft. Van 
Tulder keek naar de periode tussen 1998 en 2018. Daarna is het niet 
minder geworden, de strafzwaarte.
Gemiddeld werd in 2018 elf procent zwaarder gestraft dan in 1998.
Zedendelicten en geweldsmisdrijven werden 65 procent zwaarder 
bestraft.
In drugszaken - de uitzondering - werd twintig procent minder 
zwaar gestraft.
De straffen voor brandstichting verdubbelde.
Moord en doodslag werden meer dan zeventig procent zwaarder 
bestraft.
Verkrachting meer dan twintig procent.
Maar rijden met een ingenomen rijbewijs werd twintig procent 
minder zwaar bestraft.

Geen afscheid kunnen nemen

Amsterdam - Het is 16 december. Een gedetineerde 
– de klager dus – doet een verzoek tot incidenteel 
verlof om afscheid te kunnen nemen van zijn 
zieke opa. Op 29 december beslist de directie dat 
dat mogelijk is. Maar die dag ging de opa dood. Op 
die dag berichtte DV&O dat door capaciteitsgebrek 
geen uitvoering gegeven kon worden aan de 
beslissing van de directeur. Ook de uitvaart op 30 
december kon niet worden bijgewoond. Ook in de 
weken erna kon klager niet met incidenteel verlof 
om te kunnen rouwen met de familie. 
De beklagrechter stelt vast dat klager inderdaad 
op 16 december het verzoek indiende. Op 20 
december verstrekte hij aanvullende documenten 
waaruit bleek dat de opa nog maar kort te leven 
had. ER was dus haast geboden. Op 24 december 

werd de aanvraag pas in behandeling genomen. 
Wat er tussen 16 en 24 december met de aanvraag 
is gebeurd, weet niemand. Er gebeurde niks in die 
tijd. Op 29 december werd de aanvraag bij DV&O 
ingediend. Die kon niet helpen. De directie had 
niet van tevoren geïnformeerd of vervoer moge-
lijk was. Dat had wel gemoeten, stelt de beklag-
rechter vast. Dan had de directie geweten dat 
DV&O niet kon helpen en had de directie kunnen 
kijken of er ander vervoer te regelen was. Dat de 
afstemming pas plaats na de instemming op 29 
december. 
Alles bij elkaar geen voorbeeld van hoe is goed 
kan lopen. Dat vindt de directie van de betrokken 
PI zelf ook. En de beklagrechter.

Directeur gaf onvoldoende invulling aan zorgplicht.

Onterecht in meerpersoonscel 
Van de redactie

Nieuwegein - Klager is op 6 decem-
ber 2021 overgeplaatst vanuit JC 
Zaanstad naar PI Nieuwegein. In JC 
Zaanstad zat klager sinds drie jaar 
in een Eén Persoons Cel (EPC). 
Klager stelde dat hij al deze tijd 
een contra-indicatie had voor de 
plaatsing in een Meer Persoons Cel 
(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 con-
tra-indicatie meer had en op 31 
december 2021 is hij in een MPC 
geplaatst. Klager stond toen nog 
op de wachtlijst voor de psycho-
loog. In januari 2022 heeft een psy-
choloog 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 omstandig-
heden 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 geschikt-
heid voor plaatsing in een MPC, 
alvorens klager te laten plaatsen in 
een MPC. De beklagrechter is der-
halve van oordeel dat de directeur 
onvoldoende invulling heeft 
gegeven aan zijn zorgplicht. De 
beslissing om klager in een MPC te 
plaatsen. Hoe het ging, dient dan 
ook als onredelijk en onbillijk te 
worden aangemerkt. 

Isoleercel 
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 een-
persoonscel. In Nieuwegein wordt 

hij nu gedwongen in een MPC 
geplaatst, omdat hij geen contra-
indicatie 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 gees-
telijk zwaar voor hem.
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 dat 
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 lichame-
lijke klachten. De medische dienst 
heeft aangegeven dat klager per 21 
december 2021 geen contra-indica-
tie 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.

Strafcel
Op 3 januari 2022 heeft klager nog-
maals medegedeeld dat hij zich 
niet kan verenigen met de plaat-
sing in een MPC. Klager heeft in 
die navolgende dagen meerdere 
personeelsleden gesproken over 
zijn plaatsing in een MPC, waaron-
der het afdelingshoofd. Op 3 
januari 2022 heeft hij aangegeven 
dat hij nogmaals een afdelings-
hoofd 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 heeft klager aan-
gegeven alsnog mee te werken aan 
de plaatsing in een MPC. Op grond 
van het voorgaande is gebleken 
dat klager geen contra-indicatie 
had voor plaatsing in een MPC. Om 
die reden is de directie van 
mening dat de plaatsing in een 
MPC niet onredelijk en onbillijk is 
en wordt verzocht het klaagschrift 
ongegrond te verklaren.
 Het is zo dat de directeur de 
bevoegdheid heeft een gedeti-
neerde een verblijfsruimte toe te 
wijzen in de inrichting die de 
directeur beheert. De directeur 
moet bij de beslissing een geen 

belangenafweging maken en alle 
relevante feiten en omstandighe-
den daarbij moet betrekken. 

Aannemelijk
De beklagrechter stelt vast dat 
klager op 6 december 2021 vanuit 
JC Zaanstad is overgeplaatst naar 
PI Nieuwegein. Het is de beklag-
rechter ambtshalve bekend dat 
gedetineerden bij binnenkomst in 
PI Nieuwegein worden opgeroe-
pen voor de intake van de medi-
sche dienst. Tijdens deze intake 
wordt onder andere beoordeeld of 
een gedetineerde geschikt is voor 
plaatsing in een MPC. Klager gaf 

ter zitting aan dat hij deze intake 
inderdaad heeft gehad en vervol-
gens van 6 december tot 31 decem-
ber 2021 in een EPC verbleef. De 
directie benoemt vervolgens in 
het verweerschrift dat de medi-
sche dienst heeft aangegeven dat 
klager per 21 december 2021 geen 
contra-indicatie had voor de plaat-
sing in een MPC. Of dit is besloten 
aan de hand van de intake is de 
beklagrechter niet geheel duide-
lijk, maar de beklagrechter acht 
dit wel aannemelijk.
De beklagrechter constateert dat 
terwijl klager in de MPC verbleef, 
heeft hij omstreeks 14 januari 2022 
een gesprek gehad met zowel een 
psycholoog vanuit PI Nieuwegein 
als een psycholoog vanuit JC 
Zaanstad, waarna omstreeks 23 
januari 2022 is besloten om klager 
alsnog een contra-indicatie toe te 
kennen en klager weer in een EPC 
te plaatsen.

Onvoldoende invulling zorgplicht
De RSJ heeft in een uitspraak van 
16 september 2021 geoordeeld dat 
de directeur onvoldoende invul-
ling heeft gegeven aan de zorg-
plicht, nu niet is gebleken dat de 
directeur nader onderzoek heeft 
verricht naar de stelling van 
klager dat hij in een eerdere 
inrichting een contra-indicatie 
had. In deze zaak is eveneens niet 
gebleken dat de directeur heeft 
meegewogen dat klager stelt dat 
hij al drie jaar over een contra-
indicatie beschikte. Uit de 

omstandigheid dat een psycho-
loog uit JC Zaanstad klager 
omstreeks 14 januari 2022 heeft 
bezocht én vervolgens is besloten 
dat klager alsnog een contra-indi-
catie kreeg, maakt de beklagrech-
ter op dat het onderzoek pas zorg-
vuldig 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 vol-
doende omstandigheden bekend 
op grond waarvan de directeur 
eerst onderzoek had moeten ver-
richten naar de contra-indicatie in 
de eerdere inrichting en/of een 
psycholoog had moeten raadple-
gen 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 onvol-
doende 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. 
(bron: kenniscentrum commissie 
van toezicht) 

*Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing, afgekort tot EMDR, is 
een therapie voor mensen die last 
blijven houden van de gevolgen van 
een schokkende ervaring, zoals een 
ongeval, seksueel geweld of een 
geweldsincident.

De beklagrechter 
zal het beklag 

gegrond verklaren
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Het onnut van 
voorlopig  
vast zetten

Van de redactie

Amsterdam - Heel velen die met 
de politie voor een veronder-
steld ernstig misdrijf in aanra-
king komt, weet hoe het gaat. Je 
komt vast te zitten nog voordat 
de rechter heeft bepaald of je 
straf krijgt. Soms worden 
onschuldigen opgesloten. Of 
iemand zit langer in voorlopige 
hechtenis dan de uiteindelijke 
gevangenisstraf. Hilde 
Wermink van de Universiteit 
Leiden vraagt zicht af of je voor-
lopige hechtenis niet beter 
thuis uit kunt zitten. Dat scheelt 
veel opsluitingen. En kosten. En 
je ontmoet geen criminelen, je 
kunt blijven werken, je houdt 
een band met familie, vrienden 
en de rest van je netwerk. En als 
je onschuldig bent, wordt 
gevangenisbezoek je bespaart.

Beklagrechter: er is sprake van onredelijk strenge 
bestraffing, plaatsing in strafcel onterecht
Den Haag - Een telefoon op 
cel, dat mag niet. Dat weet 
eenieder. Dus ook de klager 
van de zaak hieronder. Toch gaf 
de beklagcommissie in kwestie 
hem gelijk en kreeg hij dus een 
gepaste vergoeding van ruim 87 
euro.

De klager en zijn verhaal
Ik mag gewoon niet in een strafcel 
worden geplaatst. Ik heb een paar 
keer in mijn jonge jaren iets meege-
maakt in de Inrichting Stelselmatige 
Daders (ISO) en sindsdien mag ik 
daar niet meer in. In mijn Huis van 
Bewaring-tijd heb ik in Nieuwegein 
gezeten, dat ging om dezelfde straf. 
Toen ben ik ook een keer in de ISO 
geplaatst, is de psycholoog gekomen 
en ben ik er per direct uitgehaald. Ik 
moest de straf toen uitzitten op mijn 
eigen cel, zonder persoonlijke 
spullen, maar wel met telefoon en 
een tv.  
In JC Zaanstad waren ze daarvan op 
de hoogte en toch heb ik die ISO-
plaatsing gekregen. Doordat ik 
doordraaide in de ISO, heb ik ook 
geprobeerd mezelf iets aan te doen. 
Dit had nooit mogen gebeuren en 
het is de verantwoordelijkheid van 
JC Zaanstad. Elke psycholoog weet 
dat ik niet in de ISO mag zitten 
vanwege mijn eigen veiligheid. U 
vraagt of er tijdens de ISO-plaatsing 
in JC Zaanstad een psycholoog is 
langsgekomen. Ja, dat klopt. Zij 
heeft geadviseerd dat ik zo kort 
mogelijk in de ISO moest verblijven 
en dat ik in de ISO voldoende ont-
spanning moest krijgen. De direc-
teur heeft toen gezegd dat ik toch in 
de ISO moet blijven, tot ik zou 
worden overgeplaatst. Dat heeft dus 
7 tot 8 dagen geduurd. De psycho-
loog was het daar niet mee eens. Zij 
heeft geadviseerd dat ik er zo 
spoedig mogelijk uit zou worden 
gehaald. 

Claustrofobie
In JC Zaanstad zat ik op een speciale 
afdeling vanwege mijn claustrofo-
bie. U geeft aan dat ik wel krijtjes 

heb gekregen, en boeken. Dat klopt 
inderdaad, maar dat is pas na een 
paar dagen gebeurd; volgens mij na 
drie of vier. De eerste dagen is er 
niets gebeurd. Ik ben eerst naar een 
reguliere ISO gebracht. Toen is er een 
aantal incidenten gebeurd en ben ik 
naar een andere ruimte gebracht, 
met cameratoezicht. Daarna heb ik 
krijtjes gekregen, maar dat werkt 
niet bij mij en dat weet de psycho-
loog ook. Ik heb echt afleiding nodig, 
zoals zappen op de tv. Na die krijtjes 
heb ik twee boekjes gekregen. Maar 
ook dat werkt niet, want zolang kan 
ik me niet concentreren. Na een 
aantal dagen heb ik een tv gekregen, 
maar op één zender afgestemd en 
zonder afstandsbediening. De psy-
choloog had wel geadviseerd dat ik 
een afstandsbediening zou krijgen. 
U vraagt of die maatregelen hebben 
geholpen? Nee, dat hebben ze niet. 
Tot de laatste dag ISO ben ik doorge-
draaid. PIW’ers zijn ook een aantal 
keren de ISO ingevallen. Die direc-
teur die mij deze sanctie heeft opge-
legd, was nieuw en werkte daar een 
aantal weken. Elke andere directeur 
had een andere beslissing genomen, 
want die kenden mij al langer. Ik 
kreeg niet de mogelijkheid een 
andere directeur te spreken. 
Vervolgens is mij verteld dat ik naar 
Nieuwegein werd overgeplaatst, 
omdat ik daar een telefoon op cel 
heb en dat dus een fijne afleiding 
voor mij is. 

Psychiater is geen psycholoog
U vraagt of het klopt dat ik niet gelijk 
onder cameratoezicht ben geplaatst. 
Dat klopt, dat was niet direct. Eerst 
kwam, nadat ik een aantal uur in de 
ISO had gezeten, de psychiater 
langs, maar de psychiater is geen 
psycholoog. De psycholoog kwam 
pas de volgende dag en die advi-
seerde om mij er zo snel mogelijk uit 
te halen. Ik heb tevoren niet nage-
dacht dat ik een sanctie zou kunnen 
krijgen als ik een telefoon op cel 
had. Dat is mijn probleem: ik denk 
niet na over de gevolgen. Ik dacht 
alleen aan mijn re-integratie. Ik 

moest een aantal dingen regelen, 
zoals een verlofadres, etc. en dat 
was moeilijk. Daarom heb ik beslo-
ten een telefoon op cel te nemen. 
Want het is voor mij goed als ik zo 
snel mogelijk uit de gevangenis kom. 
Ook de psycholoog vindt dat.

De advocaat en zijn verhaal
Klager heeft van 5 tot 12 augustus 
2021 gezeten, dus in beginsel zeven 
dagen. Klager heeft een tv op cel 
gehad. Dus in eerste instantie denk 
je: voldaan aan redelijkheid en bil-
lijkheid en er wordt gewoon veertien 
dagen ISO opgelegd, wat vrij stan-
daard is wanneer contrabande 
worden aangetroffen op cel. 
Vervolgens wordt er enigszins reke-
ning gehouden met klager, want hij 
heeft uiteindelijk een tv op cel 
gehad. Dus dan denk je dat is 
voldaan aan de redelijkheid en bil-
lijkheid, maar dat is niet het geval. 
Klager zat op een speciale afdeling 
in JC Zaanstad en het was bekend 
dat hij niet in de ISO mag worden 
geplaatst. Ik begrijp dat een sanctie 
moet volgen, maar de sanctie die 
dan wordt opgelegd, is veertien 
dagen ISO. Ze erkennen ook dat ze 
oog hebben voor de toestand van 
klager, want ze plaatsen hem onder 
cameratoezicht. Maar dan alsnog? 
Als ze waarnemen dat er iets 
gebeurt en ze gaan naar binnen, zijn 
ze al te laat. Ze anticiperen er dus 
wel op en dat laat zien hoe ernstig 
het is. Er is niet gekeken naar alter-
natieven. Uiteindelijk hebben ze de 
duur van de ISO-plaatsing verkort, 
krijtjes gegeven en een televisie, 
maar er waren zoveel andere sanc-
ties mogelijk, die beter hadden 
gepast. Bijvoorbeeld uitsluiting, 
degradatie of de straf uitzitten op 
eigen cel. De situatie van klager 
wordt dus niet ontkend en zelfs 
onderschreven in het verweerschrift. 
De directie had dus niet in redelijk-
heid tot die beslissing kunnen 
komen. De compensatie in de vorm 
van korter in de ISO, krijtjes en de tv, 
is dan een doekje voor het bloeden. 
Er wordt gelijk gekozen voor de 

zwaarst mogelijke sanctie en dat is 
in het geval van klager echt onrede-
lijk. Het voelt voor hem ook heel 
dubbel: hij is gestraft wegens het 
hebben van een telefoon op cel en 
wordt vervolgens overgeplaatst 
naar een inrichting, juist omdat hij 
daar een telefoon op cel heeft. 
Volledigheidshalve deel ik nog mee 
dat ook bezwaar is ingediend tegen 
die overplaatsing. Klager zat op een 
speciale afdeling in JC Zaanstad en 
die is er niet in Nieuwegein. 
Bovendien is klager naar aanleiding 
van deze straf ook nog gedegra-
deerd, en dan nog die dagen in ISO; 
dat is niet redelijk

De directeur en zijn verhaal
Door de directie wordt niet ontkent 
dat klager lijdt aan een ernstige 
vorm van claustrofobie en dat dit 
bekend is bij de medische dienst en 
de psycholoog. De directie heeft in 
een schriftelijke reactie de klacht 
gemotiveerd betwist en verzocht 
deze ongegrond te verklaren. Ter 
zitting heeft de directie toegelicht 
dat klager tijdens het horen heeft 
aangegeven dat hij niet in een straf-
cel geplaatst kan worden, omdat 
een strafcel hem verward maakt. Hij 
heeft toen niet aangegeven dat hij 
zichzelf iets wilde aandoen. Op 
advies van de psycholoog heeft 
klager middelen gekregen om te ont-
spannen, namelijk krijtjes en een 
boek. De psycholoog heeft niet gead-
viseerd dat klager direct uit de straf-
cel geplaatst moest worden. De straf 
van klager is na zeven dagen strafcel 
beëindigd wegens overplaatsing.  

De beklagrechter en zijn verhaal
Hoewel het in bezit hebben van con-
trabande ongeoorloofd en straf-
waardig gedrag is, is sprake van een 
onredelijk strenge bestraffing. Bij het 
opleggen van de straf is onvol-
doende rekening gehouden met de 
omstandigheid dat klager in een 
medische situatie zat, die zorgelijk 
was. Klager had, gezien zijn ernstige 
vorm van claustrofobie, niet in een 
strafcel geplaatst mogen worden. 

Dat hij op een gegeven moment 
krijtjes, een boek en een tv heeft 
gekregen, doet hier niet aan af. 
Bovendien blijkt niet uit de stukken 
dat alternatieven zijn overwogen, 
zoals verblijf op eigen cel. Het beklag 
zal daarom gegrond worden ver-
klaard. De beklagrechter is van 
oordeel dat sprake is van een onre-
delijk strenge bestraffing en dat 
klager niet in een strafcel geplaatst 
had mogen worden. De beklagrech-
ter overweegt daartoe dat uit de 
stukken niet blijkt dat alternatie-
ven, zoals verblijf op eigen cel, zijn 
overwogen. 

(Bron: Kenniscentrum commissie 
van toezicht)
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Mannen en vrouwen voor  
de rechter
Van de redactie

Amsterdam - Interessant. Er is een databank con-
sistente straftoemeting. Er is een wat oudere 
analyse. Uit 2007. Daarin lezen we dat vrouwen 
achttien procent lagere straffen krijgen dan 
mannen als er sprake is van geweld. Sommige 
straffen vallen zelfs de helft lager uit dan voor 
mannen. Ook als de zaken vergelijkbaar zijn. 
Voorbeeld: moord en doodslag werden tussen 
1991 en 2004. Vrouwen kregen 1,7 jaar minder. 
Rechters straffen zwaarder als het slachtoffer 
een vrouw is dan wanneer het een man is. Dan 
valt de straf 0,9 jaar langer uit dan wanneer het 
een man is.

Uitspraak ontbeert zorgvuldige en deugdelijke motivering

Boeiende smartphone-zaak 
Van de redactie

Amsterdam - Wat eraan voorafging? Een klager heeft beklag ingesteld tegen de 
beslissing hem te degraderen naar het basisprogramma voor de duur van 26 weken. 
Hij had een smartphone in zijn cel. En dat mag niet. De betreffende beklagcommissie 
heeft het beklag gegrond verklaard, omdat de beslissing tot degradatie de duur 
van dertien weken te boven gaat en heeft de directeur opgedragen een nieuwe 
beslissing te nemen. De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld bij 
de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Dat levert een 
boeiende zaak op met een belangrijk besluit. 

De directeur kan zich niet verenigen met 
de overweging van de beklagcommissie 
dat een periode van 26 weken zeer lang is 
en dat dit klager niet stimuleert om in 
deze periode goed gedrag te vertonen, 
nu hij geen kans maakt op promotie 
voor de duur van 26 weken, terwijl dat 
juist wel het doel moet zijn. Alsmede de 
overweging een terugplaatsing voor de 
duur van 26 weken slechts in uitzonder-
lijke gevallen voorkomt. Voorts ontbeert 
de uitspraak een zorgvuldige en deugde-
lijke motivering nu de beklagcommissie 
niet motiveert in welke uitzonderlijke 
gevallen een terugplaatsing voor de 
duur van 26 weken voorkomt. Voorts 
heeft de beklagcommissie niet gemoti-
veerd waarom zij de duur van dertien 
weken passend acht, terwijl de directeur 
in zijn beslissing wel gemotiveerd heeft 
waarom hij de duur van 26 weken in 
klagers geval passend acht. Door in de 
uitspraak expliciet op te nemen dat de 
degradatie, voor zover deze de duur van 
dertien weken te boven gaat, te lang is, 
bepaalt de beklagcommissie dat voor de 
gedraging van klager (het in bezit 
hebben van een smartphone) een uitslui-
ting voor de duur van dertien weken wél 
passend zou worden geacht. Hiermee is 
geen sprake meer van een marginale 
toetsing, nu de beklagcommissie hier-
door de inhoud van de beslissing zelf 
bepaalt. Daarbij is mede van belang dat 
de wetgever het bepalen van de duur van 
de uitsluiting van deelname aan het 
plusprogramma uitdrukkelijk aan de 
directeur heeft toebedeeld, om welke 
reden de beklagcommissie nimmer de 
duur van de uitsluiting had mogen 
bepalen. Voorts is de beslissing wel vol-
doende gemotiveerd. Klager was in het 
bezit van een smartphone die hij ook 
nog eens heeft uitgeleend aan een 
andere gedetineerde. Daarbij biedt het in 
bezit hebben van een smartphone de 
mogelijkheid om criminele activiteiten 
voort te zetten en de mogelijkheid om 
belangen van slachtoffers ernstig te 
schaden. 

Contact met thuisfront
De directeur heeft onvoldoende gemoti-
veerd waarom hij langer dan zes weken 
is teruggeplaatst naar het basispro-
gramma. De directeur dient te motive-
ren waarom hij een gedetineerde voor 
een langere periode dan zes weken in het 
basisprogramma plaatst en daarbij dient 
de directeur ook een aantal factoren mee 
te wegen. In het besluit tot terugplaat-
sing ontbreekt echter een dergelijke 
motivering. Daarbij overstijgt de duur 
van de degradatie de redelijke termijn. 
Een degradatie voor de duur van 26 
weken motiveert een gedetineerde niet 
om weer terug te keren naar het 

plusprogramma. Volgens de directeur 
biedt een smartphone de mogelijkheid 
om criminele activiteiten voort te zetten, 
echter is dit niet gebeurd en ook niet 
gebleken. Het bezit van een smartphone 
hoeft daar niet direct iets mee te maken 
te hebben. Een telefoon zal eerder 
gebruikt worden voor contact met het 
thuisfront. 

Crimineel handelen
Op klagers cel is een smartphone aange-
troffen, wat ontoelaatbaar gedrag ople-
vert. Voor de duur van de degradatie 
overweegt de beroepscommissie dat 
indien de directeur aanleiding ziet om 
een langere periode dan de minimale zes 
weken in acht te nemen, hij dit besluit 
dient te motiveren. De directeur heeft 
zijn besluit tot terugplaatsing naar het 

basisprogramma voor de duur van 26 
weken als volgt gemotiveerd: klager 
heeft door middel van het bezit van een 
smartphone zich de mogelijkheid ver-
schaft om ongecontroleerd, door middel 
van tekst, beeld en geluid, criminele acti-
viteiten voort te zetten in de breedste zin 
van het woord. Ook heeft klager hiermee 
de mogelijkheid gecreëerd om de belan-
gen van anderen in het algemeen en 
slachtoffers in het bijzonder ernstig te 
schaden. Doordat klager de smartphone 
aan een andere gedetineerde heeft over-
handigd, heeft hij daarmee niet alleen 
de orde, rust en veiligheid in de inrich-
ting in gevaar gebracht, maar heeft hij 
ook de medegedetineerde gefaciliteerd 
tot voortgezet crimineel handelen door 
hem de beschikking te geven over een 
mobiele telefoon met internetmogelijk-
heden. Daarbij heeft de directeur meege-
wogen dat klager pas twee maanden in 
de inrichting verbleef en in die periode 
al twee keer ontoelaatbaar gedrag heeft 
vertoond. 

Beroep ongegrond verklaart
De beroepscommissie overweegt dat het 
bezit van een smartphone wellicht de 
mogelijkheid biedt tot voortgezet crimi-
neel handelen in detentie, maar dat dit 
niet daadwerkelijk altijd het geval zal 
zijn. De enkele mogelijkheid alleen is 
onvoldoende om dit mee te laten wegen 
in de beslissing om een langere periode 
dan de minimale 6 weken in acht te 
nemen. Indien de directeur dit mee had 
willen laten wegen in zijn beslissing, had 
hij onderzoek moeten verrichten om te 
achterhalen of er daadwerkelijk sprake is 
geweest van voortgezet crimineel hande-
len in detentie. Hetzelfde geldt voor de 
mogelijkheid die een smartphone zou 
kunnen bieden om de belangen van 
anderen, en slachtoffers in het bijzonder, 
te schaden. De mogelijkheid alleen is 
onvoldoende, het kan pas meewegen in 
de beslissing als het aannemelijk is 
geworden dat dat ook daadwerkelijk is 
gebeurd. Met de beklagcommissie is de 
beroepscommissie van oordeel dat de 
directeur onvoldoende heeft gemoti-
veerd waarom hij klagers terugplaatsing 
naar het basisprogramma voor de duur 
van 26 weken, wat ruim vier keer de 
minimale duur is, passend acht. Voorts 
overweegt de beroepscommissie dat des 
te langer de duur van de terugplaatsing 
naar het basisprogramma is, des te meer 
verwacht mag worden van de directeur 
ten aanzien van de motivering van de 
beslissing.  
De beroepscommissie hecht eraan op te 
merken dat in het stelsel van promove-
ren en degraderen het van belang is dat 
een gedetineerde gedurende de periode 
waarin hij in het basisprogramma ver-
blijft kan werken aan verbetering van 
zijn gedrag voor zijn re-integratie en dat 
hij in het belang van die re-integratie na 
verloop van tijd bij goed gedrag in aan-
merking kan komen voor promotie. 
Degradatie is niet bedoeld als een disci-
plinaire straf. Op basis van de informatie 
in het dossier acht de beroepscommissie 
in dit geval de beslissing tot degradatie 
voor de duur langer dan dertien weken 
naast onvoldoende gemotiveerd ook 
onredelijk en onbillijk. De beroepscom-
missie zal het beroep gelet op het voor-
gaande ongegrond verklaren. 

(Bron: Kenniscentrum Commissie van 
Toezicht augustus 2022)

Het onnut van voorlopig  
vast zetten

Amsterdam - Heel velen die met de politie voor 
een verondersteld ernstig misdrijf in aanraking 
komen, weten hoe het gaat. Je komt vast te zitten 
nog voordat de rechter heeft bepaald of je straf 
krijgt. Soms worden onschuldigen opgesloten. 
Of iemand zit langer in voorlopige hechtenis 
dan de uiteindelijke gevangenisstraf. Hilde 
Wermink van de Universiteit Leiden vraagt zicht 
af of je voorlopige hechtenis niet beter thuis uit 
kunt zitten. Dat scheelt veel opsluitingen. En 
kosten. En je ontmoet geen criminelen, je kunt 
blijven werken, je houdt een band met familie, 
vrienden en de rest van je netwerk. En als je 
onschuldig bent wordt gevangenisbezoek je 
bespaart.

Maximumstraffen,  
een weetje

Van de redactie

Den Haag - Hoelang moet je in Nederland zitten? 
Maximumstraffen?
Voor een racistische opmerking, zes maanden.
Als je inbreker bent, een jaar.
Als je in een computer inbreekt, twee jaar.
Een valse bommelding dan wel een verdacht 
pakketje achterlaten, vier jaar.
Als je een 5G mast gesloopt hebt, zes jaar.
Brandstichting kost meer. Twaalf jaar. Als je 
mensen in gevaar brengt, vijftien jaar. Als er 
iemand bij dood gaat dertig jaar.
Verkrachting is duur. Twaalf jaar.
Doodslag levert je vijftien jaar op.
En moord, levenslang.
Maximum dus. Het is aan rechters om de straf 
vast te stellen. 

Beslissing tot 
degradatie voor de 

duur langer dan 
dertien weken 

naast onvoldoende 
gemotiveerd ook 

onredelijk en onbillijk 

Mobiele telefoon  aangetroffen bij celinspectie
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Maar het is goed om ze nog eens op een rij te hebben

Vreselijk opwindend en nieuw zijn de 
bevindingen van WODC-onderzoekers niet

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 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. Een 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. 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 jeugdi-
gen’ de reci-
dive van jeug-

dige daders veroordeeld in 2008 
tot en met 2017 en ex- Justitiële 
Jeugd Inrichting (JJI)-pupillen vrij-
gekomen uit een inrichting in 
2008 tot en met 2017, in beeld 
gebracht. Hierbij is gekeken naar 
verschillen tussen subgroepen in 
recidiveprevalentie, recidivefre-
quentie en recidiverisico. De (twee-
jarige) recidiveprevalentie is het 
aandeel dat binnen twee jaar reci-
diveert. Zo recidiveert zestig 
procent van de mannelijke ex-JJI-
pupillen en dertig procent van de 
vrouwelijke ex-JJI-pupillen binnen 
twee jaar. 
Wat feitjes: Mannen die recidive-
ren doen dat vaker per jaar dan 
vrouwen die recidiveren. Hoe 
sneller mensen voor het eerst reci-
diveren, hoe hoger het recidiveri-
sico. Mannen hebben – zo blijkt 

- een twee keer zo groot recidiveri-
sico als (vergelijkbare) 
vrouwen. Behalve een verschil 
tussen mannen en vrouwen, 
worden ook voor andere achter-
grondkenmerken 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 recidi-
veprevalentie, een hogere recidi-
vefrequentie en een hoger recidi-
verisico dan jeugdigen zonder 
eerdere delicten en jeugdigen met 
een eerste justitiecontact op 
hogere leeftijd. Ook gezinsken-
merken zoals het aantal broers en 
zussen en buurtkenmerken zoals 
criminaliteit en stedelijkheid en 
(niet) werken of naar school gaan 
zijn risicofactoren voor recidive. 
Inzicht in deze risicofactoren voor 
recidive kan – zeggen de onderzoe-
kers - worden gebruikt om inter-
venties 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 aan-
geboden. Denken ze. 

Jeugdzorg
Het zal niet verbazen dat het huis-
houden 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 eenou-

dergezinnen, in gezinnen met een 
laag huishoudensinkomen en in 
gezinnen met veel broers of 
zussen hebben een hogere recidi-
veprevalentie, een hogere recidi-
vefrequentie en een hoger recidi-
verisico. Ook jeugdigen met een 
tienermoeder hebben een hoger 
recidiverisico. Deze gezinskenmer-
ken hangen samen met minder 

ouderlijk toezicht, wat de kans op 
jeugdcriminaliteit vergroot. 
Maatregelen die (juist deze) gezin-
nen ondersteunen bij de opvoe-
ding kunnen mogelijk recidive 
voorkomen. Dat zou een mooie 
taak voort jeugdzorg zijn, ware het 
niet dat jeugdzorg juist in kwets-
bare gezinnen niet vreselijk popu-
lair is.
Ach, vreselijk opwindend en nieuw 
zijn de bevindingen van de onder-
zoekers niet. Maar het is goed om 
ze nog eens op een rij te hebben. 
Zoals dat jeugdige justitiabelen 
die werken of die een opleiding 
volgen een lagere recidivepreva-
lentie hebben, een lagere recidi-
vefrequentie en een lager recidive-
risico dan jeugdigen die niet op 
school zitten of werken. Ook onder 
voortijdig schoolverlaters is de 
recidive hoger. De oplossingen van 
de onderzoekers 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 maat-
regelen die jeugdige justitiabelen 
helpen bij het vinden en behouden 
van een opleiding, stage of baan 
kunnen recidive voorkomen gaan 
buiten het papier om geen potten 
breken. 
Tussen buurten met veel en weinig 
criminaliteit is het verschil in reci-
diverisico toegenomen in de 
onderzochte periode. Onder jeug-
digen met eerdere delicten en 
jeugdigen in buurten met veel cri-
minaliteit was de recidive al hoger 
dan onder first offenders en 

jongeren woonachtig in buurten 
met minder criminaliteit. De 
onderzoekers denken dat dit 
wordt verklaard door meer gericht 
politiewerk, waarbij de politie zich 

sterker richt op frequente daders 
en op hotspots; buurten met hoge 
criminaliteitscijfers. Het kan ook 
dat jeugdige justitiabelen met 
eerdere delicten en in buurten 
met veel criminaliteit in toene-
mende mate last hebben van een 
negatief label of een stigma, waar-
door zij minder kansen hebben op 
bijvoorbeeld een stage of baan. 
Wanneer deze kansen worden 
afgesneden, vergroot dit de kans 
dat jeugdigen opnieuw de fout in 
gaan of kiezen voor een criminele 
carrière. Ervoor zorgen dat jeugdi-
gen na een veroordeling of een ver-
blijf in een JJI een nieuwe start 
kunnen maken zonder gestigmati-
seerd te worden, kan mogelijk 
helpen om te voorkomen dat de 
verschillen in recidive verder toe-
nemen. Dat zal zo zijn.

Mannen hebben 
– zo blijkt - een 

twee keer zo groot 
recidiverisico als 

(vergelijkbare) 
vrouwen

Verschil in 
recidivetrends  
onder jeugdige 

justitiabelen

De Hunnerberg in Nijmegen is een van de vier locaties van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI). Deze locatie heeft 
plaats voor 72 jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Dit is de enige locatie waar ook meisjes verblijven.

Luchtplaats JJI Teylingereind
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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

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

MAAK JIJ STRIPS? 

SCHRIJF JIJ VERHALEN? 

MAAK JE TEKENINGEN  

OF GEDICHTEN?

STUUR HET NAAR BONJO!

Bos en Lommerplein 270
1055 RW Amsterdam

WASSENAAR 
STRAFRECHTADVOCATUUR 

FIGHT 
FOR 
FREEDOM 
TEL: 073 - 302 00 05 

WASSENAARSTRAFRECHT.NL 

De Wet Langdurig toezicht onder toezicht

Tegen verwachting in meer tbs-
maatregelen met verpleging 
Van de redactie

Den Haag - De Wet langdurig toezicht (Wlt) 
– wie kent hem niet? -werkt in sommige 
gevallen zoals door de wetgever verwacht, 
maar in sommige gevallen zijn de resul-
taten anders dan verwacht. Dat blijkt uit 
het eerste monitoronderzoek naar de Wet 
langdurig toezicht, waarmee sinds 2017 
langer toezicht kan worden gehouden op 
veroordeelden.

Het doel van de Wlt is het voorko-
men van recidive van zeden- en 
zware geweldsdelinquenten met 
een gevangenisstraf en/of een 
maatregel terbeschikkingstelling 
(tbs). In de eerste monitor onder-
zocht het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) de 
toepassingen van de wet van 2017 

(toen de wet gedeeltelijk in 
werking trad) tot en met 2020.
De Wlt bestaat uit drie onderdelen. 
Het eerste deel gaat over de moge-
lijkheid tot ongemaximeerde ver-
lenging van de voorwaardelijke 
beëindiging van de tbs-maatregel 
met verpleging. Het aantal keren 
dat werd gestart met voorwaarde-
lijke beëindiging is in de eerste 
drie jaar van de Wlt gedaald. Dit is 
tegen de verwachting van de wet-
gever, die juist had verwacht dat 
dit zou toenemen. Verder ver-
wachtte de wetgever dat het aantal 
keer dat een tbs-maatregel met 
verpleging wordt opgelegd zou 
afnemen, dat de behandelduur 
zou afnemen en dat meer tbs-
maatregelen zouden eindigen. Uit 
de cijfers blijkt echter dat de tbs-
maatregel met verpleging vaker 

werd opgelegd en dat er minder 
tbs-maatregelen eindigden. 

Stijging
Het tweede deel van de Wlt gaat 
over ex-gedetineerden die voor-
waardelijk in vrijheid zijn gesteld. 
Voor hen is de proeftijd bij de voor-
waardelijke invrijheidstelling (v.i.) 
minimaal een jaar geworden en 
zijn er verlengmogelijkheden van 
de proeftijd mogelijk. De instroom 
van v.i.-zaken is in de eerste drie 
jaar van de Wlt groter dan in de 
jaren daarvoor. Er zijn ook meer 
veroordeelden die de gevangenis 
verlaten met een detentieduur van 
meer dan 1 jaar, waarmee deze stij-
ging deels kan worden verklaard. 
Het aantal v.i.-zaken met bijzon-
dere voorwaarden is in de eerste 
drie Wlt-jaren gedaald ten 

opzichte van de jaren daarvoor, in 
tegenstelling tot de verwachting 
van de wetgever. Daartegenover 
staat dat, in lijn met de verwach-
ting van de wetgever, het gemid-
deld aantal bijzondere voorwaar-
den per persoon is gestegen, net 
als het gemiddeld aantal bijzon-
dere voorwaarden dat een vorm 
van zorg betreft. Het aantal verlen-
gingen van de proeftijd in 2018 en 
2019 komt overeen met de 
verwachtingen.

Terroristen
Het derde deel betreft een zelfstan-
dige toezichtmaatregel, die kan 
worden opgelegd aan zowel gede-
tineerden als aan tbs-gestelden, de 
Gedragsbeïnvloedende en 
Vrijheidsbeperkende Maatregel 
(GVM). Het aantal opleggingen van 

de GVM in de eerste twee jaar van 
de Wlt is achtergebleven bij de ver-
wachting van de wetgever, maar is 
in 2020 bijna verdubbeld ten 
opzichte van de verwachtingen. De 
GVM is in 2018 en 2019 voorname-
lijk opgelegd aan de door de wet-
gever aangeduide doelgroep van 
zeden- en geweldsdelinquenten, 
waarvan vier mogelijk ook uitrei-
zende zedendelinquenten. De toe-
passing bij weigerende verdachten 
komt slechts één keer voor en bij 
terroristen is geen GVM opgelegd. 
Daarmee is de toepassing van de 
GVM bij deze laatste twee doel-
groepen zodanig klein dat deze 
(nog) nauwelijks kan bijdragen 
aan de oplossing van de weiger-
problematiek noch aan toezicht 
bij terroristen.
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Van de redactie

Amsterdam - Het wil wat, de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. 
We hebbende zogeheten Mr Big-methode, we hebben andersoortige 
infiltratie. Je kunt zeggen dat justitie nauwelijks middelen schuwt om 
aan successen te komen. De opsporingsmethoden noemen we dan 
bijzondere opsporingsmethoden. Soms zijn er ook successen.

Het ontrafelen 
van de crypto-
communicatie 
is er een goed 
voorbeeld van. 
In de voortdu-
rende compe-

titie tussen politie en criminaliteit 
is er ook niks tegen om met elkaar 
het gevecht aan te gaan. Het wordt 
dan een soort Ajax – Feijenoord. 
Het wordt ingewikkelder als infil-
tratie leidt tot persoonlijke onge-
lukken. De zelfmoord van een 
infiltrant die deel uitmaakte van 
Werken onder Dekmantel (WOD) is 
er een voorbeeld van. In een 
rapport van de Commissie 
Brouwer wordt uitgebreid geana-
lyseerd hoe het met de betrokken 
infiltrant mis kon gaan. Voor de 
ouderen onder ons roept het her-
inneringen op aan de Commissie 
Van Traa die uitgebreid verhaalde 
hoe infiltranten deel uit gingen 
maken van het criminele netwerk 
zelf en voor eigen inkomsten bij-
voorbeeld in de drugshandel 
gingen. In het geval dat tot veel 
opschudding leidde bij Werken 
onder Dekmantel ontstond er een 
relatie tussen de vrouw die 

geschouwd moest worden en de 
infiltrant die haar moest schou-
wen om meer te weten te komen. 
Tsja, zo zie je maar dat niets een 
man vreemd is, zeker niet als de 
man een vrouwen-man is zoals in 
het rapport Uit het Zicht van de 
Commissie Brouwer te lezen is. 

Maar, we weten al sinds Van Traa 
dat dit soort risico’s er altijd in zit. 
Maar anders dan ten tijde van Van 
Traa wordt nu niet geconcludeerd 
dat je maar beter met dit soort 
opsporingsactiviteiten kunt 
stoppen, wordt er nu in betere 

protocollering het grote heil 
gevonden. Politiechef Dros van de 
Landelijke Eenheid: ‘We zijn tot de 
conclusie gekomen dat de tot nu 
toe genomen maatregelen onvol-
doende toekomstbestendig zijn. 
Gezien de toenemende vraag en de 
ambitie ten aanzien van de aanpak 
van zware criminaliteit is een her-
ontwerp van het stelsel en een 
nieuwe WOD-organisatie met een 
stevig fundament noodzakelijk’.

Zware ingreep
Geweldig dit soort reacties. Alom 
als een organisatie faalt, ligt het 
niet aan de doelen, maar gaan we 
de procedures verbeteren. Hoe je 
ooit voorkomt dat een infiltrant 
(conform de bevindingen van Van 
Traa) zelf drugs gaat dealen of hoe 
je voorkomt dat in het geval dat nu 
leidt tot reorganisatie dat iemand 
een intieme relatie opbouwt met 
de vrouw waarmee hij moet 
optrekken, ach dat voorkomen 
kun je eenvoudig niet. Als iets niet 
deugt, moet het beter en gaat het 
niet weg. Binnen de nieuwe orga-
nisatie staat de medewerker cen-
traal. Er komen nieuwe kaders en 
nieuwe normen. Er wordt 

geprofessionaliseerd. De organisa-
tiestructuur wordt toekomstbe-
stendig (zal eens niet). Er komen 
betere instructies. Betere werkpro-
cessen, beter leiderschap, betere 
personeelszorg. Nogmaals politie-
chef Dros: ‘Ik besef dat dit een 

zware ingreep is. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit ervoor zorgt dat 
het belangrijke werk in de toe-
komst voortgezet kan worden. Het 
feit dat er een breed draagvlak is, 
geeft vertrouwen en onderstreept 

bovendien het nut en de noodzaak 
van een nieuwe Werken Onder 
Dekmantel-organisatie’. 

Bijverschijnselen
De minister van justitie en veilig-
heid heeft inmiddels besloten dat 
de Landelijke Eenheid wordt opge-
splitst in twee landelijke eenhe-
den. ‘De herinrichting van de orga-
nisatie van het werken onder dek-
mantel past in de transitie van de 
Landelijke Eenheid en maakt er 
integraal onderdeel van uit’. 
Heerlijke managementtaal, eigen-
lijk taal uit de oude doos. We 
weten inmiddels dat organisaties 
en hun functioneren niet beter 
worden als je het staketsel veran-
dert. Zoals Weggeman ooit zei: 
‘Harkjes tekenen, kan iedereen.’ 
Maar een organisatie laten functi-
oneren langs de menselijke maat 
is iets anders. En het is de vraag of 
je mensen zo op het scherp van de 
snede hun werk moet laten doen. 
Dat leidt tot de afweging of deze 
opsporingstechnieken toelaatbaar 
zijn. En als je het blijft doen, wees 
dan alert op de bijverschijnselen. 

(Zie ook pagina 10 en 11)

Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkaspelen was voorzitter van de Commissie Brouwer. Op de foto bij RTV Noord-Oost Frieland.

Hoe voorkom je ooit dat een infiltrant zelf drugs gaat dealen?

Strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Heerlijke 
managementtaal, 
eigenlijk taal uit 

de oude doos

En het is de vraag 
of je mensen zo op 
het scherp van de 
snede hun werk 
moet laten doen
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Ingrediënten (4 personen)

* 800gr kip,  (b.v. kippenbouten) 
* 1 grote ui, gesnipperd
* 2 knoflookteentjes, gesnipperd
* 1 eetlepel baharat (specerijenmix)
* 1 theelepel kurkuma
* 1 groene chili- of jalapeñopeper, zonder 

zaadlijsten en gesnipperd
* 2cm verse gember, geraspt
* 2 roma-tomaten, in blokjes (of een klein 

blikje tomatenblokjes à 200gr)
* 1-2 loomi, enkele gaatjes erin geprikt 

(alternatief: 1theelepel sumac en het sap 
van een halve limoen + limoenrasp van 
een hele limoen)

* 1 kaneelstokje
* 3 kruidnagelen of 1theelepel 

kruidnagelpoeder
* 4 kardemompeulen, geplet (of 1theelepel 

kardemompoeder)
* 4 medjoul dadels
* 500ml kippenbouillon (van 

bouillonblokje)
* Zout en versgemalen peper
* 400gr basmatirijst
* Platte peterselie en koriander, grof gehakt
* Olie om in te bakken
* een eetlepel rozen water
* geroosterd amandel schaafsel

 Bereiding
Bestrooi de kippendelen met zout en peper 
en braad aan in olie en haal ze uit de pan.

Fruit de ui en laat in 5-10 minuten 
karameliseren.

Voeg knoflook, geraspte gember en jalape-
ñopepertjes toe en fruit twee minuten mee.

Voeg baharat en kurkuma toe en roer door.

Leg de kip erop.

Prik wat gaatjes in de loomi en voeg die toe, 
samen met de tomatenblokjes, het kaneel-
stokje, de kruidnagelen, de kardemompeu-
len en de rozijnen. NB De rozijnen maken 
het lekker zoet. Als je er niet van houdt, laat 
je ze lekker weg. Ik heb ze wel toegevoegd 
en vond dat heel lekker.

Voeg kippenbouillon toe, verwarm en laat 
drie kwartier tot een uur zachtjes sudderen 
op laag vuur met de deksel op de pan. NB Ik 
gebruikte kippenbouten en drumsticks. De 
drumsticks zijn sneer gaar en die heb ik er 
na ca. 35 minuten uitgehaald. De bouten 
hebben ca. 50 minuten gesudderd.

Verwijder de loomi, het kaneelstokje en 
liefst ook de kruidnagelen en kardemom 
(als je ze kunt vinden; bij mij dreven ze rede-
lijk bovenop, dus kon ik ze makkelijk verwij-
deren). Verwijder de kip en hou warm onder 
aluminiumfolie.

Voeg de rijst toe en kook 15-20 minuten 
zachtjes mee. NB Mijn rijst (basmati van 
Tilda) moet normaal 10-12 minuten koken. 
De rijst heeft op deze manier echter wat 
meer garingstijd nodig dan normaal. Proef 
tussentijds even. Voeg nog wat water toe als 
het geheel te droog is om de rijst goed in te 
kunnen koken. Uiteindelijk moet de rijst 
wel alle vocht hebben geabsorbeerd.

Leg de kip op de rijst als de rijst gaar is en 
verwarm nog een paar minuten met de 
deksel op de pan.

Voeg peterselie en/of koriander toe en 
serveer meteen: rijst onderop een schaal of 
de borden, kip erop.

Besprenkel vlak voor het serveren met wat 
rozenwater voor een extra Arabisch tintje 
en met geroosterd amandelschaafsel.

RECEPT

De keuken van Qatar

Machboos
Van de redactie

Machboos is een traditioneel recept uit 
Qatar: rijst gekookt met verschillende 
kruiden, verschillende soorten vlees of vis, 
noten en dadels. Dadels zijn onmisbaar in 
het Midden-Oosten en worden veel gebruikt 
in zowel zoete als hartige gerechten. Verder 
zijn baharat en loomi ingrediënten die de 
smaak van het Midden-Oosten typeren.

Loomi
De zwarte limoenen (soms ook 
citroenen) worden na het 
plukken gekookt in gepekeld 
water. Dit zorgt ervoor dat de 
vrucht niet gaat schimmelen. 
Hierna worden ze gedroogd in 
de zon of een machine, waar-
door het vocht uit de vrucht 
trekt en een hard, zwartbruin 
balletje overblijft. Het geldt als 
een van de belangrijkste 
smaakmakers uit de Midden-
Oosterse keuken. Je kunt het 
toevoegen aan kookvocht van 
bijvoorbeeld rijst, of je stampt 
en maalt de loomi fijn en 
gebruikt het poeder .

Dadels
Dadels groeien aan de dadelpalm, 
die oorpronkelijk uit het Midden-
oosten komt. de palmen houden 
van een droog klimaat maar 
willen wel in een vochtige grond 
staan.
Er zijn veel verschillende rassen. 
Hier bij ons zijn de bekenste de 
deglet nour: goudgeel van kleur, 
half-droge textuur, niet heel zoet.
Hallawi: helderbruin van kleur, 
zacht en heel zoet.
Medjoul: groot, dik, vlezig en zoet

Baharat
Een mix van kruiden die veel 
wordt gebruikt heet baharat wat 
letterlijk specerijen betekent.Je 
kunt het kant-en-klaar kopen in 
de (Oosterse) supermarkt  of zelf 
maken door  komijn, zwarte 
peper, paprika poeder, koriander-
zaad, kruidnagel, nootmuskaat, 
kaneel, gedroogde munt en kar-
demonpeulen fijn te stampen in 
een vijze. bewaar het mengsel in 
een goed afsluitbare pot.
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Mediteren alternatieve oplossing voor veel 
voorkomende problemen gedetineerden

Ronald Bos

Amsterdam - In zijn boek vertelt Cuong Lu over de wekelijkse bijeenkomsten van een uur, 
waarvoor de gevangenen zich kunnen aanmelden. Dat was het begin van de afdeling 
Boeddhistische Geestelijke Verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), naast de 
andere levensbeschouwingen. Tijdens dat uur vroeg hij de deelnemers stil te zitten om 
hun gedachten tot rust te brengen. Dat is een van de belangrijkste oefeningen van het 
boeddhisme. 

Voor de meeste mensen is dat 
geen eenvoudige opgave, en 
zeker niet voor gedetineer-
den met veel pijnlijke 
gevoelens over hun veroor-
deling en zorgen over hun 
familie en vrienden.  

Volgens Cuong Lu is mediteren een alterna-
tieve oplossing voor veel voorkomende pro-
blemen van gedetineerden, zoals depressieve 
gevoelens en slaapproblemen. De gebruike-
lijke medicatie met slaappillen en antidepres-
siva lossen volgens hem de oorzaak niet op. 
Als het aan Cuong Lu ligt zouden gevangenen 
‘in een ideale gevangenis de dag beginnen 
met samen mediteren’ en hij adviseert ‘gevan-
genen om te mediteren voordat ze naar bed 
gaan. De meesten slapen veel beter als ze 
eerst twintig tot dertig minuten in stilte 
zitten.’

Vreugde
In zijn boek beschrijft Cuong Lu de behande-
ling van gedetineerden die goed is aangesla-
gen, die baat hebben gehad bij zijn behande-
ling. Maar deze zal zeker niet voor iedereen 
geschikt zijn. De gedetineerde zal moeten 
meegaan in de visie van de boeddhistische 

begeleider. Cuong Lu schrijft dat gevangenen 
leiding nodig hebben om ‘hun eigen pijn en 
de pijn die ze anderen hebben aangedaan te 
kunnen voelen.’ Een van de gevangenen ver-
telde: ‘Tijdens het mediteren ervoer ik 
vreugde, Cuong, niet alleen in mijn hoofd 
maar ook in mijn lichaam.’ Daar moet de 
gevangene dan wel voor open staan. 
‘Gevangenen zijn vaak over heel veel dingen 
ontevreden,’ schrijft Cuong Lu, ‘ook over het 
eten dat ze krijgen voorgeschoteld. In 
Nederlandse gevangenissen krijgen ze elke 
dag een magnetronmaaltijd in een plastic 
bakje. Ik heb van gevangenen gehoord dat het 
naar niets smaakt en geen enkele voedings-
waarde heeft.’ Dat is een bekend thema in 
onze krant, het zijn de bekende zwarte 
bakken! Volgens Cuong Lu smaakt het eten 
beter ‘wanneer we leren mediteren’. Hij advi-
seerde een van de deelnemers te mediteren 
tijdens het eten en de tv uit te zetten, omdat 
‘sommige gevangenen hun televisie 24 uur 
per dag hebben aanstaan.’ Hij adviseerde hem 
ook ‘er dertig keer op te kauwen alvorens het 
door te slikken. Hij deed het en merkte dat 
het voedsel ergens toch wel smaak had.’ Tja, 
hier vliegt Cuong Lu naar mijn mening uit de 
bocht. Het is tenslotte niet voor niets dat er 

een eind komt aan de zwarte bakken. 
Veel gevangenen vertelden Cuong Lu dat ‘het 
ergste van in de gevangenis zitten is dat je van 
je dierbaren verwijderd bent en dat je je kin-
deren niet kunt zien opgroeien.’ Dat geldt 
voor de langgestraften met een gezin. Het is 
belangrijk voor ze om contact te hebben met 
het thuisfront. ‘Als er contact is, is er geluk. 
Gevangenen geven ongelooflijk veel geld uit 
aan telefoongesprekken; de telefoontarieven 
in de gevangenis zijn schrikbarend hoog.’ Hij 
vindt dat de wetgever de telefoontarieven in 
de gevangenis zou moeten verlagen. Daar 
helpt geen meditatie tegen, en hij heeft 
natuurlijk gelijk. Zijn ervaringen zijn van een 
tijd geleden en er zijn de laatste jaren geluk-
kig mogelijkheden om goedkoper te bellen. 
Cuong Lu pleit ook voor betere begeleiding: 
‘De gevangenis is uiteraard bedoeld om een 
straf uit te zitten, maar om individuele en 
sociale problemen op te lossen, hebben 
gevangenen begeleiding nodig.’ Of dat bege-
leiding op een boeddhistische manier zou 
moeten zijn, kan een gevangene beoordelen 
na het lezen van dit boekje, waarin ook uitge-
breid wordt ingegaan op de boeddhistische 
weg naar geluk. 

BOEKEN

LE
ZE

N

De top 10
van beste boeken die  
met de gevangenissen te 
maken hebben:

* Biografie van de bajes. De 
roerige geschiedenis van de 
Bijlmerbajes. 

* De Boeddha in de bajes. 
Bijzondere gesprekken in de 
Nederlandse gevangenis: een 
boek vol hoop en 
levenslessen.

* Gevangenissen in oorlogstijd 
1940-1945. 

* Gevangen in Iran. Een verhaal 
van hoop vanuit de beruchte 
Evin-gevangenis in Teheran 

* Veenhuizen van onder de pet. 
Wat gebeurde er vanaf 1960 
in en om de gevangenissen 
van Bajesdorp Veenhuizen?

* Ahmet Altan, Ik zal de wereld 
nooit meer zien. 
Aantekeningen vanuit de 
gevangenis.

* Grand Hotel de Bajes. Andries 
Bik groeit op tussen de pros-
tituees als oudste zoon van 
seksondernemer Jan Bik.

* Guantanamo dagboek. 
Onthutsend verslag van een 
man die al jarenlang 
onschuldig gevangen zit.

* Paupers en boeven. 200 jaar 
strafkolonie Veenhuizen.

* Levenslang in Thailand. Het 
huiveringwekkende verhaal 
van Pedro Ruijzing.

(Op de website allesoverboeken.nl)

Op zoek naar nieuwe boeken over gevangenissen 

vond Bonjo ‘De 10 beste boeken over de gevange-

nis en gevangenisverhalen’ (zie kader). Hieronder 

een bespreking van De Boeddha in de bajes, dat 

als tweede op de lijst staat. Het is geschreven 

door Cuong Lu (1968), die zes jaar als geestelijk 

verzorger in Nederlandse gevangenissen werkte. 

Cuong Lu is op twaalfjarige leeftijd vanuit Viet-

nam naar Nederland geëmigreerd. Hij deed hier 

Oost-Aziatische studies en werd later ingewijd als 

Boeddhistisch monnik. Volgens hem is het moge-

lijk ‘vrij en gelukkig’ te zijn in de gevangenis. Dat 

klinkt onvoorstelbaar, maar hij schrijft dat op 

grond van zijn ervaringen met gedetineerden die 

in zijn boek - met gefingeerde namen - ook aan het 

woord komen. 



33oktober 2022

Daamen, advocaten.

Van de redactie 

Maastricht/’s-Hertogenbosch - Gerard de Jonge, Hettie 
Cremers en Judith Serrarens hebben het weer voor elkaar 
gekregen. Ze hebben het Bajesboek vernieuwd. Het bajes-
boek dat onmisbaar is voor gedetineerden die willen 
weten wat hun rechten en plichten zijn. 

Het bajesboek dat in alle bibliotheken, re-inte-
gratiecentra van de bajesen en de huizen van 
bewaring aanwezig hoort te zijn opdat gedeti-
neerden de benodigde informatie kunnen 
lezen over hun dagprogramma, over contacten 

met familie, over mogelijkheden tot verlof en 
tot strafonderbreking, over disciplinaire straf-
fen en de (on)terechtheid ervan. En natuurlijk 
hoe het zit met beklag en beroep.
Kortom: het is de onmisbare bajesbijbel. Niet 
alleen trouwens voor de gedetineerden, maar 
ook voor vrijwilligers die met gedetineerden 
dingen doen, voor advocaten als handzaam 
hulpmiddel, voor maatschappelijk werkers 
voor zover betrokken bij detentie en bij de 
periode na detentie. En niet te vergeten de 

achterblijvers die erin kunnen lezen hoe ze 
met de mannen en vrouwen achter de tralies 
contacten kunnen houden. Kortom; eenieder 
die iets met detentie te maken heeft, kan er 
zijn voordeel mee doen.

(Uitgegeven bij Boom uitgevers. Zowel als boek 
als als e-book. Bajesboek, handboek voor gedeti-
neerden en hun hulpverleners. ISBN Bork 978 94 
6212 702 9 en voor het e-book ISBN 978 90 5189 
9672)

Het vernieuwde bajesboek is er

Napolitaanse onderwereld

Roberto Saviano: ‘Ik leef nog’
Amsterdam - In 2006 schokte Roberto Saviano 
Italië en de wereld met zijn onthullingen over de 
Napolitaanse onderwereld in zijn boek Gomorra. Hij 
kreeg te horen dat hij hooguit een paar weken onder 
politiebewaking zou moeten leven, maar vanaf die 
dag veranderde het leven van Saviano voorgoed.

In Ik leef nog doet Saviano openhartig 
verslag van zijn bewogen leven, waarin hij 
altijd over zijn schouder moet kijken. In 

deze ijzingwekkende, autobiografische 
graphic novel gaat de schrijver de dialoog 
aan met de tekenaar – de veelgeprezen Asaf 
Hanuka – en kijkt hij op unieke wijze terug 
op zijn jeugd, zijn onderzoek naar de 
maffia en de roerige jaren sinds het ver-
schijnen van Gomorra. In zijn meest per-
soonlijke boek tot dusver gaat Saviano 
opnieuw op zoek naar de waarheid, en dit 
keer toont hij de wrede werkelijkheid van 

zijn eigen leven. Dit is het verhaal van een 
overlever die weigert zich over te geven. 
Reacties: The New York Times: ‘Na het lezen 
van Saviano kijk je nooit meer hetzelfde 
naar Italië en de globale markt.
Dagblad De Morgen (België): Een schok-
kend en meeslepend boek.’
Uitgeverij Unieboek Spectrum / auteur: 
Roberto Saviano
ISBN: 9789000384617 /  prijs: € 24,99 
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Horizontaal 
1. Draagbaar - 6. Bladgroente - 12. Russische rivier - 14. Paardengang - 15. Kus - 16. Aftrek - 18. Foto - 
19. Belofte - 20. Onfraai - 21. Per persoon per dag - 22. Eerste vrouw - 24. Zeerover - 26. Europese 
Kampioenschappen (afk.) - 28. De 31ste van deze maand wordt Halloween gevierd - 30. Romeins keizer - 
31. Deel van sportschoen - 32. Bezittelijk vnw. - 34. Dat is dit feest voornamelijk voor kinderen. - 38. 
Regeringsreglement - 40. Assistent in opleiding - 41. Neon - 42. Uitroep van droefheid - 44. Uitgehold 
met een lampje erin - 47. Guitig - 50. God van de liefde - 51. Zangstem - 53. Bijbelse figuur - 55. Getal - 
57. Huivering - 58. In zake - 59. Plant - 61. Vallei - 63. Bijzonder onderwijs (afk.) - 65. Ter attentie - 66. 
Mening - 69. Geleuter - 70. Bevrijder. 
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mogelijke kleding en Smink opdoen. - 7. Laatstgenoemde - 8. Dakbedekking - 9. Schoeisel - 10. Schurk - 
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Vertrek - 51. Vervoermiddel - 52. Laatstleden - 54. Schriftelijk stuk - 55. Onbekende - 56. Korf - 60. 
Wilde haver - 61. Aanwijzend vnw. - 62. Deel van vinger - 64. Persoonlijk vnw. - 67. Public relations - 
68. Fries riviertje. 
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Boef zoekt 
ZO WERKT HET CONTACTBUREAU
1. Je stuurt je advertentie naar Bonjo contactbureau, Bos en 
Lommerplein 270, 1055 RW Amsterdam. 2. Bonjo stuurt de 
advertentie naar een beoorde lings  commissie. Deze moet 
goedkeuring geven voor plaatsing. 3. Bij goedkeuring plaatst Bonjo 
je advertentie in deBonjo en/of op de website. 4. Een reactie op een 
advertentie stuur je naar Bonjo contactbureau. Vermeld hierbij 
wel het advertentienummer anders kunnen wij je reactie niet 
doorsturen. Doe een postzegel op de enveloppe en stuur ’m op. 5. 
Als je reageert maar niet wilt dat je adres bekend wordt, vermeld je 
adres dan niet in je brief maar op een bijgevoegd papiertje. Zonder 
je adres kunnen wij geen reacties naar je terug sturen. Een eerlijk 
verhaal scoort het best. Dus schrijf een brief met daarin je interesses, 
hoe lang je nog moet, wat je graag wilt en wat weer niet. Ieder die de 
site bezoekt weet dat hij/zij met een gedetineerde te maken heeft. 
Transparanter kan niet!

1930
Lieve vrijgezelle dames. Ik goeduit-
ziende man van 39 half surinaams 
en half ghanees zoek langs deze 
weg een serieuze dame die op zoek 
is naar haar geluk. Ik ben niet uit 
op een onenightstand. Ik zoek 
iemand om samen mee oud te 
worden en wie weet in de toe-
komst samen kids te krijgen. Ik 
ben nu al 3 jaar single ben 1.85 lang 
en weeg 100 kilo. Ik heb 24 tattoos 
gezet in een studio van een vriend.
Ik sport 3x per week en luister 
graag naar muziek van leon 
bridges tot asap rocky traviscol of 
een hendrik lamer. ik ben netjes 
en zie der verzorgd uit. Kleur of 
leeftijd maakt mij niet uit. Ik ben 
aangemeld voor een tbs kliniek in 
Rotterdam de Kijverlanden sta nu 
op de wachtlijst. Daar kan ik door-
deweeks en in het weekend bezoek 
ontvangen. Ik zit nu in de Pi 
Zaanstad en kan ik 24/7 bellen en 
schrijven en hebben ook hier 
skype. Ik heb genoeg foto,s jij 
hopelijk ook. Als jij serieus ben 
dan hoor ik het wel hugs en kisses 
Michel.

2022
Hi Boys, wij zijn 2 spontane gezel-
lige leuke dames die samen een 
straf uitzitten. Ondanks deze situa-
tie zien wij het leven positief in. 
Daarom lijkt het ons leuk en gezel-
lig om met een leuke man te 
schrijven om zo samen de detentie 
door te komen. Wij zijn allebei 32 
lentes jong en we staan vollop in 
de bloei van ons leven. Spreekt dit 
jou aan? lijkt het jou met ons te 
schrijven aarzel dan niet pak die 
pen en introduce yourself. Onze 
intresse gaat uit naar donkere 
mannen. Groetjes van N&J XXX.

2023
Dag dames. Ik ben M. ik ben op dit 
moment gedetineerd in PI 
Nieuwegein. Ik ben op zoek naar 
een leuke dame om mee te schrij-
ven en misschien wel meer, zoals 
beeldbellen wat tegenwoordig 
mogelijk is. Ik ben een leuke spor-
tieve man goodlooking al zeg ik 
het zelf ben 26 jaar oud en doe veel 
aan sport. Ik hou van lachen en 
koken en ben der ook wel goed in. 
Zoek een dame met wie ik kan 
lachen en serieuzer gesprekken 
kan voeren en die net als mij voor 
veel dingen open staat en der van 
houd om dingen te ontdekken en 
nieuwe ervaringen te delen.Ben jij 
die dame en spreek ik jou aan 
stuur mij maar een bericht en ik 
reageer altijd terug. Stuur mij een 
een foto dan krijg je ook een foto 
terug M.

2024
Hey daar tijger. Ik ben een vlotte 
jongen op zoek naar een leuke 
dame om contact mee te hebben. 
Ik ben sportief goed gebouwd 1.80 
lang en weeg 90 kilo ben donker 
getint good looking al zeg ik het 
zelf. Hou van koken en al zeg ik het 
zelf ik kan lekker koken hou ook 
van lachen en lullen. Want 1 dag 
niet gelachen is 1 dag niet geleefd.
Beetje gek maar niet gestoord. 
Overal het beste van maken toch? 
Ik heb meer te vertellen maar daar 
voor moet je me maar schrijven. 
Ben jij Pittig knap teder sensueel, 
ik weet er wel raad mee. Ik reageer 
altijd dus niet verlegenen schrijf 
tot dat je kramp in je vingers 
krijgt. Zie graag een foto bij jou 
brief en jij krijg er zeker 1 terug 
groetjes.

2025
Hallo lieve meiden ik ben John en 
ben 33 jr. Momenteel verblijvende 
in het PCB TeBrugge Belgie. Ik heb 
mooie lichte blauwe ogen en kort 
blond bruin krullend haar. Mijn 
bijnaam is Little John precies 
omdat ik 1.98 lang bent. Om mijn 
gedachten binnen de muren te 
kunnen verzetten ben ik op zoek 
naar een pen vriendin(en) om je 
beter te leren kennen. Ik sta open 
voor alles want ik ben reeds 3 jaar 
vrijgezel. Wanneer ik de gevange-
nis ooit mag verlaten wil ik een 
volledig nieuw leven opbouwen 
samen met mijn zoontje van 6 jaar. 
Wil jij mij beter leren kennen 
stuur dan gerust een brief ik ant-
woord altijd terug als ik van jou 
een brief krijg. Vele groetjes en tot 
schrijfs Little John.

2026
Hey Dames mijn naam is Lucien 
ben een hele knappe jonge vent 
ben 20 jaar en zoek een hele spon-
tane vrouw. Waar ik leuk mee kan 
schrijven en wie weet smaakt het 
wel naar meer. Ik sta open voor 
een relatie en zit gedetineerd in de 
PI Dordrecht. Ik heb nog eventjes 
te gaan, maar ik ga je een leuke 
tijd bezorgen.Stuur mij een brief 
met een leuke foto graag dan 
stuur ik er ook een terug of meer-
dere.Trouwens ik ben van suri-
naams en antiliaanse afkomst. Ik 
heb gevoel voor humor.Leuke 
dame wacht niet langer en stuur 
me een brief. Ik hou niet van 
smoot talk. Graag een dame van 18 
plus.En we komen der samen wel 
uit en ben een amsterdammer.

2027
Hallo ik ben Ed lengte 1.65 en 65 
kilo ben sportief gebouwd sport 
graag en heb tatoeages en heb 
bruine ogen en heb mijn haar 
laten groeien sinds ik in detentie 
zit. Ik moet nog 18 maanden. Ik 
ben een goed verzorgende sociale 
man met levenservaring. Ik hoop 
via deze weg een leuk ,knap en een 
verzorgende dame te leren kennen 
(Ras speelt geen rol)zodat we 
mekaar kunnen schrijven en wie 
weet. Als jij mij schrijft zou ik een 
foto op prijs stellen en stuur ik ook 
mijn foto na je toe. Goeie vibe tot 
schrijfs!!!

2028
Hallo dames ik ben Michiel ik ben 
een spontane man en ben 54 jaren 
jong. Ik heb blauwe ogen en heb 
een atletische figuur omdat ik elke 
dag sport. Ik doe aan fitness en 
boxen. Mijn hobby,s zijn koken en 
zingen. Ben jij die spontane vrouw 
die met mij wil schrijven over de 
dagelijkse dingen. Hoe jij het daar 
heb en hoe jou leven daar er uit 
ziet. Dat jij in detentie zit maakt 
mij niets uit. Iedereen verdiend 
een tweede kans en ik oordeel niet 
over jou delict. Voel jij je aange-
sproken over mijn oproep schiet 
dan in de pen en schrijf mij een 
brief. ik stuur als jij jou adres erbij 
zet altijd jou een brief terug. Hoop 
snel wat van jou te ontvangen veel 
liefs Michiel...

2029
Mijn naam is Lucien uit zuid 
Limburg Ik zit een lange tijd uit in 
PI Roermond moet nog ongeveer 3 
jaar. Ben 37 jaar kale kop groene 
ogen 1.75 lang 81 kilo. Hou van 
wandelen en sporten en darten. 
Heb zelf 3 dochters regelmatig zie 
ik mijn dochters. Ik zoek een leuke 
penvriendin voor een leuke 
contact. En wie weet wat de toet-
komst brengt voor een vriend-
schap of wie weet een relatie. 
Spreek jou dat aan stuur gerust 
een brief iedereen verdient een 
tweede kans. Hopelijk tot gauw.

2030
Hoi leuke dames . Wie van jullie 
wil er leuke lieve en spontane 
brieven schrijven. Mijn naam is 
Joost en ben 40 jaar jong en leef-
tijd is voor mij niet belangrijk. Ben 
zelf single doordat mijn ex vrien-
din is overleden aan suikerziekte.
Ben wel zeer lief en zorgzaam. 
Door deze ervaring boefie blijF IK 
wel waar onder dat innerlijk veel 
belangrijker is dan uiterlijk! 
Natuurlijk is dat wel mooi meege-
nomen ben een slanke jongen van 
1.75 lang en 65 kilo en blauwe ogen 
en donkerblond haar en ben nog 
zeer jong van uiterlijk. Ik reageer 
op alle brieven en mocht je geen 
postzegel zelf kunnen kopen dan 
stuur ik die wel. Zit in PI 
Middelburg en je mag mij echt 
alles vragen foto heb ik niet maar 
als je reageerd heb je mijn achter-
naam en krijg je via buiten op 
mijn facebook foto te zien.Tot 
schrijfs groetjes liefs kuzzz Joost...

love

liefde

lobi

amor

amour

Verras je 
kind met 
een kerst-
cadeautje

0800 331 05 68 
(gratis en niet geblokkeerd).

Voor kinderen in Nederland tot 18 jaar, 
met toestemming van andere ouder. 

Sluitingsdatum: 09-12-2022.

cinta
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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 kun-
nen ons gratis bereiken op: 
0800-9336464 (0800-WEENING)

We speak English
Wir sprechen Deutsch
Nous parlons Français

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

'Scherp en Doordringend'

Mr. MARTIN IWEMA
Strafrecht en Detentierecht

ook pro deo  -  overal in het land

tel: 06 4640 5371
mail: iwema@fiadvocaten.nl

FeinerIwema Advocaten
Westersingel 50 B
3014 GV Rotterdam

ADVERTEREN IN DE BONJO
BRENGT U IN DE BAJES!

marion@bonjo.nl   -   020 66 59 420   -   Bos en Lommerplein 270   -   1055 RW Amsterdam


