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The essence of journalism is 
a discipline of verification.  
Bill Kovach & Tom Rosenstiel in 

‘The Elements of Journalism’

Onterecht in detentie? Claim vergoeding!

Schadevergoeding na 
vrijspraak: hoe werkt dat?
Jordi l’Homme

Begin januari bood het Openbaar Ministerie excuses aan in de zaak van de Pettense 
campingmoord. De verdachte in deze zaak, de Duitser Frank Vick, werd in mei 
2021 vrijgesproken, nadat hij op dat moment al drie jaar van zijn leven in de cel 
had doorgebracht. Met regelmaat komt het in de strafpraktijk voor dat personen 
(achteraf) ten onrechte in detentie hebben verbleven. Een excuus is dan niet het 
enige waar een verdachte recht op heeft. Er bestaat in Nederland daarnaast ook een 
wettelijke procedure voor het verkrijgen van schadevergoeding. In dit artikel neemt 
strafrechtadvocaat Jordi L’Homme u mee in deze wettelijke procedure aan de hand 
van het verhaal van Brahim, die twee jaar onterecht vastzat wegens een verdenking 
van het importeren van cocaïne. 

In 2015 kenden rechters bijna 17.600 keer 
een schadevergoeding toe aan ex-verdach-
ten voor onterechte hechtenis of onterecht 
gemaakte kosten. Dat is bijna vier keer 
zoveel als in 2004. Actuelere cijfers zijn nog 
niet beschikbaar. Bij veel gedetineerden 
leeft de vraag hoe zij, wanneer bijvoorbeeld 
een vrijspraak zal gaan volgen, een schade-
vergoeding kunnen ontvangen. 

Laat mij u meenemen in de casus van 
Brahim, die twee jaar in de P.I. Lelystad in 
voorlopige hechtenis heeft gezeten wegens 
een verdenking van het importeren van 
cocaïne. Brahim is door het gerechtshof 
integraal vrijgesproken en er wordt geen 
cassatie ingesteld door het Openbaar 
Ministerie (hierna: OM). De zaak wordt 
daarmee onherroepelijk. Brahim’s voorlo-
pige hechtenis was al lang voor de uit-
spraak van het gerechtshof geschorst. Hij 
was dus op vrije voeten en had inmiddels 
zijn dagelijks leven weer opgepakt. Na de 
onherroepelijke vrijspraak wijst zijn advo-
caat hem op de mogelijkheid van 
schadevergoeding. 

Schade in soorten
Het Wetboek van Strafvordering (hierna: 
Sv) onderscheidt grofweg twee soorten ver-
goedingen van schade die je hebt geleden 
door een strafzaak: enerzijds de vergoeding 
van de kosten die je hebt gemaakt voor je 
advocaat (artikel 530 Sv) en anderzijds de 
vergoeding van schade door ondergane 
inverzekeringstelling, klinische observatie 
of voorlopige hechtenis (artikel 533 Sv). 
Deze laatste vorm van vergoeding van 
schade staat in dit artikel centraal. 

In artikel 533 Sv is – kort gezegd – 
bepaald dat wanneer een strafzaak eindigt 
zonder oplegging van straf of maatregel, de 

rechter op verzoek van de ex-verdachte een 
vergoeding van schade kan toekennen. 

Daarvan is onder meer sprake wanneer 
iemand integraal wordt vrijgesproken of 

wanneer het OM de zaak seponeert. Brahim 
kan hier dus aanspraak op maken, nu hij 
door het gerechtshof integraal en onher-
roepelijk is vrijgesproken. Brahim en zijn 
advocaat zullen vanaf het moment dat de 
zaak onherroepelijk is binnen drie 
maanden een verzoek tot schadevergoe-
ding moeten indienen bij het gerechtshof. 
Het is belangrijk om deze termijn scherp in 
de gaten te houden.

Hoe veel schadevergoeding?
Brahim gaat met zijn advocaat om tafel 
zitten en bespreekt wat er qua schadever-
goeding gevorderd kan worden. Zijn advo-
caat wijst hem erop dat het niet 100 procent 
zeker is dat het gerechtshof de gevraagde 
schadevergoeding ook zal toekennen. Het 
gerechtshof zal moeten vaststellen of er 
redenen van billijkheid (is het redelijk?) 

Elk jaar in 
duizenden gevallen 

schadevergoeding aan 
ex-verdachten uitgekeerd

Na straf DOOR 
met je leven 

    Fotoproject 
ex-gedetineerden

zijn om schadevergoeding toe te 
kennen. Daarbij kan ook worden 
gekeken naar hoe Brahim zich 
gedurende het strafproces heeft 
opgesteld. 

Het gerechtshof kan dan bijvoor-
beeld oordelen dat Brahim door 
zijn proceshouding (bijvoorbeeld 
het afleggen van een valse beken-
tenis, liegen of pas heel laat met 
een sluitend alibi komen terwijl 
dat eerder had gekund) eigen 
schuld heeft aan het feit dat hij zo 
lang in voorlopige hechtenis heeft 
moeten zitten. 

Er wordt bij de toekenning van 
schadevergoedingen gewerkt met 
zogenoemde ‘normbedragen’. Dat 
zijn bedragen die worden vastge-
steld door de rechtspraak. Zo geldt 
op dit moment een bedrag van 130 
euro voor iedere dag die je in een 
politiecel hebt doorgebracht en 
een bedrag van 100 euro voor 
iedere dag die je in een huis van 
bewaring (HvB) hebt verbleven. 
Wanneer beperkingen van kracht 
zijn geweest of wanneer je in de 
EBI (extra beveiligde inrichting) 
hebt moeten verblijven, leidt dit 
tot een extra vergoeding van 30 
euro per dag. In bijzondere situa-
ties kan van deze normbedragen 
worden afgeweken en kan er een 
hogere vergoeding volgen (bij-
voorbeeld als een vrouw tijdens 
haar zwangerschap ten onrechte 
in detentie zat).

Brahim heeft drie dagen op het 
politiebureau doorgebracht en 720 
dagen in de P.I. Lelystad. 
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Onafhankelijke krant voor het gevangeniswezen

Bedenkelijke strapatsen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de 
minister hebben bij een paar zaken de regie in 
eigen handen genomen. De meeste aandacht is er 
voor het stoppen met de samenwerking met 
eMates. Dat is de club die oog heeft gehad voor 
het belang van contacten van ingeslotenen met 
de achterban door veilige berichtenservice te 
bouwen. Jaren goed gegaan, naar ieders tevre-
denheid. Tot er iets mis ging bij de Extra 
Beveiligde Inrichting in Vught. Daar was ene 
Taghi bij betrokken. Hij zou via eMates zijn – op 
voorhand zo bestempelde – criminele activiteiten 
voortzetten. Hoe dat dan gegaan is, blijft in het 
duister. Taghi verstuurt een e-mail naar iemand 
buiten de bajes. Die wordt – zoals alle post –
gelezen voordat hij naar buiten mag. En ja, ook 
de binnenkomende e-mail wordt gelezen. Zeker 
bij iemand als Taghi. Dat dat niet gebeurd is, kan 
eMates niet verweten worden. Óf het is slordig-
heid geweest óf een functionaris heeft het 
bewust niet gelezen. Maar dat post van juist 
Taghi niet gelezen wordt, is ondenkbaar. 

Het leidde tot Kamervragen en moties waarin 
gevraagd c.q. geëist werd dat eMates niet langer 
beschikbaar zou zijn voor gedetineerden in de 
EBI en voor die op de lijst van Gedetineerden met 
een vlucht- en/of maatschappelijk risico zoals de 
terroristenafdelingen. Niet leuk, maar 
overkomelijk. 

In een motie van Elian en Knops (VVD en CDA) 
werd aangedrongen op voortzetting van iets als 
eMates want de communicatie van 

gedetineerden mocht niet in het gedrang komen. 
De minister erkent dat berichtenverkeer zoals 
eMates nuttig is voor contacten met het thuis-
front en zo bijdraagt aan een goede re-integratie. 
En zo gaat DJI nu een eigen berichtenservice ont-
wikkelen die in eigen beheer gaat draaien. Een 
bespottelijk plan, want de schuld van het inci-
dent op de EBI lag immers niet bij eMates.

Er is nog een kwestie waarin DJI overdreven 
manmoedig meent te moeten optreden. Daarbij 
gaat het om de eigen radio- en cd-speler op de cel 
van de gedetineerde. Sinds een oekaze die uitge-
komen lijkt te zijn – DJI is er niet in geslaagd die 
ons toe te sturen – moet ieder die zo’n toestel op 
cel heeft, deze uitvoeren (naar huis sturen) of 
inleveren bij de afdeling visitatie. Niet dat zo’n 
speler verboden wordt. Neen, je kunt er een 
huren van de inrichting. Kost je twee euro’s in de 
week. Systeem televisie zullen we maar zeggen. 
Kan dus fors in de papieren lopen. Maar het is 
sowieso een idiote maatregel, want bij het invoe-
ren van een cd-speler in de inrichting vond al ver-
zegeling plaats. 

Twee bedenkelijke maatregelen, waarbij het 
belang van de gedetineerde weer niet mee telt. 
Welke bochten gaat het gevangeniswezen nog 
meer maken om de wereld van gedetineerden 
nog kleiner te maken? Dat dit niet in het belang 
is van re-integratie en al helemaal niet van resoci-
alisatie maakt deze strapatsen van DJI nog veel 
erger. (JB)Oplossing Woordzoeker van pagina 34

Oplossing Puzzel van pagina 34
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Horizontaal 
1. Sar - 6. Keurmerk - 7. Deel van fuik - 9. Greenwichtijd - 11. Schandelijk - 12. Door middel van (afk.) - 
13. Vereniging in oprichting - 14. Peetvader - 15. Vroegere tentbewoner Dordrecht - 16. Slee - 17. Deel 
van gebit - 18. Het broedsel - 20. Daar - 22. Achterste - 23. Verenigde Staten - 24. Zoogdiertje - 25. 
Kindvriendelijk procesverblijf - 29. Numero - 30. Plaats in Gelderland - 31. Noot - 34. Persoon met 
aangepaste genderidentiteit - 38. Gebroeders (afk.) - 40. Geurig zaad - 42. Traag - 45. Aanmoediging - 48. 
Vader - 49. Moderne bedrijfsadministratie - 51. Nederlandse gulden - 53. Oplosmiddel - 55. Fabeldier - 
56. Kledingstuk - 58. Waterdoorlatend - 59. Regionale Omroep Oost - 60. Schoolvak - 61. Verlegenheid - 
62. Russisch heerser - 63. Nakomeling. 

Verticaal 
1. Pit - 2. Ondeskundige - 3. Kunstenares - 4. Voordat - 5. Zangvogel - 6. Koude lekkernij - 7. In Dubai 
gearresteerde maffiabaas - 8. Bedrijfsvorm - 9. Per postgiro betalen - 10. Afscheidsgroet - 12. Venetiaanse 
titel - 13. Tijdig - 16. Watergeest - 19. Uiting van kou - 21. Moeder van vermoorde Nadine - 23. Bolgewas 
- 25. Zelfstandig naamwoord - 26. Europeaan - 27. Mannetjesgans - 28. In werking - 32. Naaldboom - 33. 
IJzer (afk.) - 34. Brandgang - 35. Kleine kinderen - 36. Zojuist - 37. Bevroren dauw - 38. Gezeur - 39. 
Bleekgezicht - 41. Indisch kledingstuk - 43. Varkensgeluid - 44. Klein water - 46. Specerij - 47. Stuk hout 
- 50. Lichaamsdeel - 52. Hoeveelheid - 54. Jeugdpuistjes - 57. Onderwereld - 60. Ter attentie. 
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Minister serveert Bonjo alsnog af
“Ik zie het niet als taak van de overheid om een 
belangenvereniging van gedetineerden financi-
eel overeind te houden. (-) Daarbij hebben gedeti-
neerden in de penitentiaire inrichting verschil-
lende formele mogelijkheden om voor hun belan-
gen op te komen. Ik noem de gedetineerden- 
commissie, de beklagcommissie of via zijn/haar 
mentor.” Met deze motivatie lichtte minister 
Weerwind van Rechtsbescherming op 8 februari 
jl. de vaste Kamercommissie voor Justitie en 
Veiligheid in over zijn besluit om de subsidie voor 
Bonjo alsnog af te bouwen naar 0 euro per 2027. 
Dit kwam na zijn eerdere besluit om de subsidie 
in ieder geval voor 2023 nog overeind te houden 
als een donderslag bij heldere hemel. 

Opmerkelijk is dat de motivatie voor het afbou-
wen, zeker gezien de verwijzing naar commissies 
en mentoren in de justitiële inrichtingen, geen 

hout snijdt. Want wat Bonjo doet, is zelfs voor een 
oppervlakkige waarnemer direct herkenbaar als 
van een geheel andere orde. Sinds wanneer is het 
geen taak meer van de overheid om de resocialisa-
tie en re-integratie van de gedetineerden met alle 
haar ten dienste staande mogelijkheden te bevor-
deren? Dat is immers precies waar Bonjo succes-
vol in is en waar ze niet alleen de gedetineerden 
mee helpt maar indirect ook de samenleving, die 
er met goed gere-integreerde ex-gedetineerden 
een stuk veiliger op wordt. Bijvoorbeeld doordat 
de kans op recidive juist vanwege de inspannin-
gen van de talrijke bij Bonjo aangesloten vrijwilli-
gersorganisaties aanzienlijk vermindert.

Het valt te hopen dat de politiek deze ondoor-
dachte misslag van de minister spoedig onge-
daan maakt. (BCh)

 COMMENTAAR
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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 deo). Goede rechtsbijstand hoeft dus niet 
duur te zijn! Neem vrijblijvend contact met ons op:

Bel gratis: 0800-WEENING (0800-933 64 64).

Ronald Bos

Op de website van cateraar Vitam staan nieuwe vacatures, 
onder meer bij PI Krimpen aan de IJssel en PI de Schie. Ook 
in Middelburg, Grave, Dordrecht en Hoogvliet zijn nieuwe 
medewerkers van Vitam al actief met de nieuwe maaltijden. 
En na Alphen aan de Rijn volgen nog elf locaties. Bonjo vroeg 
plaatsvervangend vestigingsdirecteur Michael van Rijckevorsel 
(PI Dordrecht) en operationeel manager Mark Huften (Vitam) 
naar hun ervaringen van de afgelopen maanden. 

In PI Dordrecht waren er voor-
afgaand aan de invoering van 
de nieuwe maaltijden proeve-
rijen met leden van de 
Gedetineerden-commissie om 
hun wensen te onderzoeken. 
Nu worden dagelijks zo’n vier-
honderd maaltijden door 
Vitam verzorgd. Naast de ver-
schillende kant-en-klare maal-
tijden worden er ook ingredi-
entenpakketten besteld om 
zelf eten te maken. En een keer 
per maand krijgen de gedeti-
neerden een ‘feedback-kaartje’ 

bij de maaltijd waarop ze hun 
mening kunnen ventileren. De 
reacties op de kaartjes zijn 
positief: gedetineerden zijn 
tevreden over de kwaliteit en 

ook blij zelf keuzes te kunnen 
maken.  

Vervangend directeur 
Michael van Rijckevorsel 
vertelt dat in PI Dordrecht de 
enorme voedselverspilling – 
de weggegooide zwarte 
bakken – al voor de aanbeste-
ding van de nieuwe cateraars 
werd aangepakt, in overleg 
met de Gedeco. Gedetineerden 
deden vooraf vrijwillig 
afstand van de zwarte bakken, 
zodat ze niet meer werden 
geleverd en uiteindelijk in de 
kliko terecht kwamen. 

Vers naar keuze
De cateraars die zich bij DJI 
hadden aangemeld voor de 
aanbesteding zijn in PI 
Dordrecht langs geweest om 
zich voor te stellen aan de 
directie en de leden van de 
Gedeco. Nu worden er in de 
gevangenis versproducten 
naar keuze aangeboden, en in 
het Huis van Bewaring kant-
en-klaar maaltijden, ook naar 
keuze. Volgens manager Mark 
Huften (Vitam) zijn ze nog op 
zoek naar de juiste balans in 
de ingrediënten voor de pak-
ketten: gezonde voeding als 

zilvervliesrijst en bruin brood 
moeten sommigen nog aan 
wennen. En kortgeleden was 
de ‘knetterverse pastinaak’ in 
het verspakket voor velen een 
onverwachte en onbekende 
verrassing. (Voor de duidelijk-
heid: een pastinaak is een 
witte wortel met een zoete 
anijsachtige smaak, die bij-

voorbeeld in hutspot en soep 
kan worden gebruikt).

Lokale boeren
De verse groenten worden aan 
Vitam geleverd door de 
Boerschappen, een coöperatie 
die de producten bij lokale 
boeren haalt, met groenten 
van het seizoen. Zo willen ze 
ook bijdragen aan een 
gezonde levensstijl. Op de 
website boerschappen.nl kun 
je zien bij welke boeren de pro-
ducten vandaan komen. 
Michael van Rijckevorsel heeft 
met Boerschappen afgespro-
ken dat ze binnenkort een dag 
gaan meelopen om de wensen 

en reacties van de gedetineer-
den te horen. 

Voorafgaand aan de nieuwe 
maaltijden heeft PI Dordrecht 
zelf geïnvesteerd in grotere 
koelkasten voor gedetineer-
den zodat er meer verse ingre-
diënten kunnen worden 
besteld en bewaard. En er is 
een re-integratie-trainer die 
informatie geeft over gezond 
voedsel, volgens de bekende 
‘schijf van vijf’. Het stimuleren 
van het eten van gezonde 
voeding met meer groenten 
en minder vlees is daarbij uit-
gangspunt, mede op verzoek 
van de gevangenen. Maar… 
twaalf keer per jaar wordt er 
ook lekker buiten de maaltij-
den om gegeten. Zoals kortge-
leden voor iedereen pizza’s op 
verzoek. 

Het ‘nieuwe eten’ in PI Dordrecht 

Knetterverse pastinaak in het verspakket

Directeur Michael van Rijckevorsel in de keuken van PI Dordrecht

De pakketten met verse ingrediënten van Vitam

Eens in de maand 
een feedback-
kaartje bij de 

maaltijd

Kant-en-klare 
maaltijden, maar 

ook pakketten 
om zelf te koken
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De eerste twee weken van zijn 
detentie heeft Brahim in beperkin-
gen gezeten. 

Vermogenschade
Met zijn advocaat bespreekt 
Brahim ook dat hij door zijn deten-
tie twee jaar lang niet heeft 
kunnen werken. Voor zijn detentie 
werkte Brahim fulltime als 

manager bij een bedrijf dat actief 
was in de haven van Rotterdam. 
Hij verdiende hier 3.600 euro 
bruto per maand. Door de detentie 

heeft hij niet kunnen werken, 
waardoor hij vermogensschade 
heeft opgelopen. De advocaat van 
Brahim wijst hem erop dat het van 
belang is om dit in het verzoek tot 
schadevergoeding goed te onder-
bouwen, zodat het gerechtshof 
hier niet omheen kan. Brahim ver-
zamelt diverse stukken, 

waaronder zijn salarisstroken en 
jaaropgaaf, die ter onderbouwing 
van het schadevergoedingsver-
zoek kunnen dienen. 

Uitbetaling
Het verzoek tot schadevergoeding 
wordt door de advocaat van 
Brahim opgesteld, waarna dit ter 
ondertekening aan Brahim wordt 
toegestuurd. Na het ondertekenen 
wordt het ingediend bij het 

gerechtshof. 
Na de indiening wordt er vanuit 

het gerechtshof aan het OM 
gevraagd een standpunt hierover 

in te nemen. Het OM verzet zich 
tegen toewijzing van schadever-
goeding als gevolg van het gemiste 
inkomen. Er wordt een raadkamer 
ingepland bij het gerechtshof, 
waar zowel Brahim en zijn advo-
caat, als het OM verschijnen. Na 
een felle discussie eindigt de 
zitting bij de raadkamer, waarna 

het gerechtshof gaat nadenken 
over het schadevergoedings- 
verzoek. 

Veertien dagen later doet het 
gerechtshof uitspraak. De door 
Brahim gevorderde schadevergoe-
ding wordt geheel toegewezen. 
Het gerechtshof ziet gronden van 
billijkheid om ook het door de 
detentie gemiste inkomen toe te 
kennen. De staat zal een totale 
schadevergoeding van 159.210 
euro aan Brahim moeten uitkeren. 

In de praktijk blijkt het vaak 
nog enkele maanden te duren 
voordat het geldbedrag daadwer-
kelijk per bank wordt overgeboekt. 
De tijd die Brahim in detentie 
heeft moeten doorbrengen zal hij 
nooit meer terugkrijgen, dat reali-
seert hij zich. Met het schadever-
goedingsbedrag kan hij echter wel 
zijn nieuwe start verder 
vormgeven. 

Zit u in een strafzaak en heeft u 
vragen met betrekking tot schade-
vergoedingen, neemt u dan vooral 
contact op met uw advocaat. 

Jordi L’Homme is advocaat bij 
Plasman cs advocaten, Amsterdam 
en redacteur van deze krant

Advocaat Jordi L’Homme

Vergoeding per 
dag in Huis van 

Bewaring: 100 euro

Vergoeding per  
dag in de politiecel: 

130 euro

WAT? HOEVEEL? TOTAALBEDRAG?

Verblijf op politiebureau 3 dagen 3 dagen x € 130,00 = € 390,00

Verblijf in HvB 720 dagen 720 dagen x € 100,00 = € 72.000,00

Bevel beperkingen 14 dagen 14 dagen x € 30,00 = € 420,00

Gederfde looninkomsten 24 maanden 24 maanden x € 3600,00 = € 86.400,00

TOTALE SCHADEVERGOEDING: € 159.210,00

Schadevergoeding Brahim

Voorarrest in Europa
De Raad van Europa heeft recent cijfers gepubliceerd over de 
termijnen die nog niet gestraften in voorarrest doorbrengen. 
Gemiddeld is dat 4,5 maanden over alle aangesloten landen 
bekeken. In maanden gerekend scoren Slovenië (12,9 maanden). 
Hongarije (12,3), Griekenland (11,5 ) en Portugal (11) het hoogst. 
Van sommige landen is het niet bekend. In Nederland is het 
gemiddelde 3,7 maanden dat iemand in voorarrest zit. Dat valt 
eigenlijk nog best mee.

Er ontstaat een ander beeld als we kijken – en dat heeft de 
Raad van Europa ook gedaan – naar het percentage voorarres-
ters dat in detentie zit, afgezet tegen de totale gevangenispopu-
latie. Dan behoort Nederland tot de landen met een hoog per-
centage. Het hoogste zelfs, namelijk 45,2 procent. Niet bepaald 
om trots op te zijn. Italië volgt met 31,5 procent. Cyprus, 
Frankrijk, Letland en Zweden scoren ook behoorlijk hoog. 
Respectievelijk 26,5, 28,5, 26,2 en 27,7 procent. En vlak België, 
Kroatië, Luxemburg ook niet uit.

EU-LAND MAANDEN EU-LAND MAANDEN

België - Litouwen 2,8
Bulgarije 6,5 Luxemburg 5,2
Kroatië - Malta 2,4
Cyprus - Nederland 3,7
Denemarken - Oostenrijk 2,9
Duitsland - Polen -
Estland 4,7 Portugal 11
Finland 3,7 Roemenië 5,3
Frankrijk - Slowakije 3,9
Griekenland 11,5 Slovenië 12,9
Hongarije 12,3 Spanje 5,9
Ierland 2,5 Tsjechië 5,1
Italië 6,5 Zweden -
Letland -

GEMIDDELD DOORGEBRACHTE TIJD IN VOORLOPIGE HECHTENIS
AANTAL MAANDEN IN 2020

PERCENTAGE GEPLAATSTEN IN VOORLOPIGE HECHTENIS
OP HET TOTAAL AANTAL GEDETINEERDEN D.D. 31 JANUARI 2021

EU-LAND % EU-LAND %

België (23e) 38,4 Litouwen (3e) 10,9
Bulgarije (13e) 20,9 Luxemburg 43,3
Kroatië (22e) 36,3 Malta -
Cyprus (17e) 26,5 Nederland 45,2
Denemarken (24e) 41,3 Oostenrijk (9e) 20
Duitsland (12e) 20,7 Polen (4e) 12,8
Estland (7e) 19,6 Portugal (8e) 19,9
Finland (14e) 21,6 Roemenië (2e) 10,4
Frankrijk (19e) 28,5 Slowakije (5e) 15,4
Griekenland (15e) 23,5 Slovenië (21e) 33,1
Hongarije (10e) 20,4 Spanje (6e) 15,6
Ierland (11e) 20,5 Tsjechië (1e) 8,1
Italië (20e) 31,5 Zweden (18e) 27,7
Letland (16e) 26,2
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Als tbs-oplegging dreigt, staat er veel op het spel. Tbs-gestelden wonen 
zelden korter dan acht jaar in een kliniek. Daarna volgt een traject met 
de mogelijkheid van proefverlof en/of voorwaardelijke beëindiging 
van de dwangverpleging. Tbs duurt lang en kan – als het ging om een 
geweldsmisdrijf – levenslang duren. Die onzekerheid maakt dat veel 
verdachten geen tbs willen. 

Er zijn meer proble-
men. Bijvoorbeeld: 
het grote capaciteits-
probleem als het gaat 
om plekken en perso-
neel. Op 31 januari 
2023 zond de 

Minister voor Rechtsbescherming 
de Tweede Kamer een brief waarin 
hij maatregelen aankondigt om de 

capaciteitsdruk op te lossen. Maar 
de kans dat dat de komende jaren 
gaat lukken is vrijwel nihil.

Naast nadelen kent tbs ook voor-
delen. Een verdachte verdient zorg-
vuldige voorlichting. Een advocaat 
moet daar tijd in stoppen. Hierbij 
moeten nadelen en voordelen 
worden besproken.

Een voordeel is dat mensen na 
tbs veel minder vaak in herhaling 
vallen dan na gevangenisstraf. 
Mensen willen niet in herhaling 
vallen. In ruim 27 jaar in dit vak 
heb ik gezien dat de meeste cliën-
ten na tbs goed terugkeren in de 
maatschappij.

Behandeling
Een vraag van veel verdachten is 
wat er gebeurt in tbs. Een goede 
vraag.

Een tbs-kliniek is een kleine 
maatschappij op zichzelf binnen 
hoge muren. Als iemand in een tbs-
kliniek aankomt worden de eerste 
drie maanden benut om een 
behandelplan op te stellen. 
Bekeken wordt welke therapieën 
nodig zijn. Daarna start de behan-
deling. Onderdeel van behandeling 
is leven in een ‘sociotherapeutisch’ 
milieu. Dat betekent dat je samen-
leeft met andere tbs-gestelden en 
wordt begeleid in het dagelijks 
leven door een sociotherapeuten. 
Naast therapieën ga je aan het werk 
in de kliniek. Ook is er tijd voor 
ontspanning in bijvoorbeeld een 
dagactiviteitencentrum. In januari 
2023 was ik te gast in de Van 
Mesdagkliniek tijdens een etentje 
met bewoners en personeelsleden 
in een eetcafé. In een Tbs-kliniek 
kan ook worden gesport.

Een van de meest ingewikkelde 
dingen in het tbs-systeem is dat je 
er het snelste doorheen gaat als je 
samenwerking aangaat behande-
laars. Dat is niet altijd makkelijk. 
Net als in de buitenwereld loop je 
ook in tbs tegen dingen aan die je 
niet als eerlijk en rechtvaardig 
ervaart. Als je dan ook nog eens je 
vrijheid kwijt bent is het extra 
moeilijk daarmee om te gaan.

Beveiligd verlof
Als het goed gaat zal na een tot 
twee jaar worden bekeken of dat 

Wat is tbs?

Tbs (terbeschikkingstelling) is een 
maatregel om de samenleving te 
beschermen tegen mensen die mis-
drijven plegen terwijl ze lijden aan 
een ernstige stoornis of gebrekkige 
ontwikkeling. 
(Rechtspraak.nl)

Door wie wordt een 
tbs'er behandeld?

De behandeling in een tbs-kliniek 
wordt uitgevoerd door een multidis-
ciplinair team met hulpverleners als 
psychologen, psychiaters en maat-
schappelijk werkers. In de dagelijk-
se praktijk heeft de tbs'er vooral te 
maken met sociotherapeuten, die de 
gang van zaken op de afdeling behar-
tigen. Een sociotherapeut is een hbo-
opgeleide gedragstherapeut die door 
het bieden van structuur, duidelijk-
heid en veiligheid een ideale behan-
delomgeving voor de tbs'er probeert 
te creëren.

Een advocaat 
moet tijd stoppen 

in zorgvuldige 
voorlichting

Een tbs-kliniek is een kleine 
maatschappij op zichzelf

wat je in de kliniek hebt geleerd ook buiten de 
kliniek in de praktijk kan worden gebracht. Dat 
begint met beveiligd verlof. Dat is met beveiligers 
van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarna volgt 
begeleid verlof met medewerkers van de kliniek. 
Eerst met twee begeleiders en daarna met een. 

Dan volgt onbegeleid verlof. Ook dat wordt met 
kleine stapjes uitgebreid. Eerst begint men met 
verlof om naar het werk buiten de kliniek te gaan. 
Dan volgt bijvoorbeeld verlof om boodschappen te 
mogen doen. Uiteindelijk vindt onbegeleid ontspan-

ningsverlof plaats. Daarna komt verlof met over-
nachtingen in beeld. Dat kan bij een sociaal netwerk 
zijn, of in een vervolginstelling. 

Vaak volgt nog proefverlof. Dan woon je niet meer 
in de kliniek en word je begeleid door de 
reclassering.

Traject van jaren
Het nu in een paar zinnen beschreven verloftraject 
klinkt eenvoudig, maar neemt jaren in beslag. 
Uiteindelijk zal, als alles goed gaat, de dwangverple-
ging voorwaardelijk worden beëindigd. Als dat een 
jaar heeft geduurd kan – als er geen risico en/of 
stoornis meer is – beëindiging van tbs volgen.

De beschrijving die ik nu gaf is een algemeen 
verhaal. Voor ieder mens wordt op maat een traject 
gemaakt. Tbs is onzeker en duurt lang. Toch zie ik de 
meeste van mijn cliënten na tbs goed landen in de 
maatschappij. Het is cruciaal dat je na zorgvuldige 
voorlichting door je advocaat een juiste strategie 
kiest. Hoe je dat moet doen – bijvoorbeeld wanneer je 
wel of niet moet meewerken aan onderzoek door een 
psycholoog en/of psychiater – zal ik in de volgende 
Bonjo uitleggen.

Job Knoester is advocaat bij Knoester Van der Hut & 
Alberts Advocaten, Den Haag

Bij terbeschikkingstelling (tbs) staat er veel op het spel

Eerlijke voorlichting aan verdachten is cruciaal
Job Knoester
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Wij, mr. Claartje van Keulen en mr. Claudia Dirkzwager, zijn ervaren strafrechtadvocaten en oprichters
 van het kantoor Van Keulen & Dirkzwager Advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in het strafrecht. 

Ook voor pro deo bijstand kunt u bij ons terecht.

- Alle strafzaken
- TBS-zaken
- Jeugd(straf )zaken
- Zorgmachtiging (Wvggz)

A D V O C A T E N

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

De directeur moet steeds een individuele belangenafweging maken

Laptop in de cel kan soms worden toegestaan
Van de redactie

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft 
een interessante uitspraak gedaan over een zaak van een gedetineerde 
die een laptop in zijn cel wilde. Die was hem geweigerd door de 
directeur. De commissie van toezicht gaf de directeur gelijk. Maar de 
gedetineerde ging in beroep bij de RSJ.

Klager heeft een laptop nodig, 
vindt hij, voor zijn resocialisatie, 
rehabilitatie en het volgen van 
onderwijs. Klager zit levenslang. 
Over vier jaar kan hij een gratie-
verzoek indienen en hij wil zich 
daar goed op voorbereiden. Hij 
moet duidelijk kunnen aantonen 
dat hij er alles aan heeft gedaan 
om te resocialiseren. Hij wil – als 
hem gratie wordt verleend – aan 
het werk als 
Linuxsysteembeheerder en als 
webdesigner. Een handgeschreven 
brief voor het indienen van een 
gratieverzoek is niet voldoende. 
Klager heeft daar een laptop voor 
nodig, zodat hij onder meer zijn 
tekst kan delen met zijn advocaat. 
Klager heeft geen digitaal dossier. 
Hij heeft zelf al een laptop 
gekocht, maar kan hier niet over 
beschikken. Hij wil het liefst een 
laptop met internetverbinding, 
maar als dit niet mogelijk is, vol-
staat ook een laptop zonder inter-
netverbinding. Klager kan welis-
waar gebruik maken van een com-
puter bij het re-integratiecentrum 
(RIC). Dit volstaat echter niet. 
Klager kan maar beperkt gebruik 
maken van het internet, nu slechts 
enkele sites zijn toegestaan 
(‘white-list’). Klager wil een laptop 
gebruiken voor educatieve doel-
einden, en dit is niet mogelijk op 
de afdelingen waar je gebruik 
kunt maken van computers. Deze 
computers zijn te beperkt. 

De klacht
Klager krijgt steeds te horen dat 
hij misbruik heeft gemaakt van 
een eerder aan hem verstrekte 
laptop. Er is echter geen bewijs van 
oneigenlijk gebruik of dat dit 

opzettelijk is gedaan. De beschul-
diging klopt dan ook niet. Klager 
wilde een keer Linux installeren, 
maar dat ging niet goed, waardoor 
de laptop niet meer wilde starten. 
Klager heeft dit gemeld en tegen 
klager is gezegd dat het drie 
maanden zou duren voordat hij 
een nieuwe laptop zou krijgen. 
Ook is tegen hem gezegd dat hij 
zelf mocht proberen het probleem 
op te lossen. 
In het onderzoeksrapport over het 
gestelde misbruik staat niets over 
oneigenlijk gebruik van de laptop. 
Ook uit de overige stukken is de 
conclusie van oneigenlijk gebruik 

niet te trekken. Het klopt wel dat 
bij klager een keer – in 2016 – een 
telefoon op cel is gevonden. Klager 
is daarvoor gestraft. Ook als wel 
aannemelijk wordt geacht dat 
klager misbruik heeft gemaakt 
van zijn laptop, dan moet klager 
ook een keer een nieuwe kans 
krijgen. Het incident heeft in 2016 
plaatsgevonden. 

Lezing directeur
De directeur brengt ertegen in dat 

het niet noodzakelijk is dat klager 
een laptop op zijn cel heeft en dat 
een eigen laptop met internet op 
cel verboden is. Er is een onder-
wijsafdeling en een RIC waar com-
puters staan. Deze computers 
hebben een zogenaamde ‘white-
list’ van toegestane sites. Klager 
kan beperkt gebruik maken van 
deze op internet aangesloten com-
puters. Klager heeft dit eerder 
gedaan. Hij heeft geen misbruik 
van gemaakt van de computers op 
de afdeling in het RIC en de onder-
wijsafdeling. Bij het RIC kan hij 
stukken printen. Klager heeft dus 
voldoende mogelijkheden om een 
gratieverzoek in te dienen. Een 
gratieverzoek kan overigens ook 
handgeschreven zijn. 
Klager heeft in het verleden een 
laptop gekraakt en onbruikbaar 
gemaakt. Er is gerommeld met het 
besturingssysteem. Klager heeft 
hiermee misbruik gemaakt van de 
coulance om hem een laptop aan 
te bieden. Er heeft in het verleden 
een celcontrole plaatsgevonden bij 
klager. Er zijn toen twee telefoons 
en een SD-kaart in beslag 
genomen. Op de SD-kaart is een 
foto van klager in zijn cel terugge-
vonden en een Word-bestand, 
waarin verschillende, niet 

toegestane websites vermeld 
stonden. Er zijn geen andere gede-
tineerden die een laptop op cel 
hebben. Er zijn wel gedetineerden 
die tijdelijk een laptop krijgen om 
te kunnen beeldbellen. Er zijn 
andere laptops om inzage te 
krijgen in het strafdossier. Er zijn 
volgens de directeur genoeg 
andere opties om onderzoek te 
doen en te kunnen typen en 
printen ten behoeve van het gra-
tieverzoek. Er worden hoe dan ook 
geen laptops verstrekt. De vraag of 
er genoeg vertrouwen is in klager 
dat hij geen misbruik zou maken 
van zijn laptop, is dan ook niet 
relevant. 

De beoordeling 
In artikel 48, eerste lid, van de 
Penitentiaire beginselenwet is 
bepaald dat een gedetineerde het 
recht heeft op het volgen van 
onderwijs en het deelnemen aan 
andere educatieve activiteiten 
voor zover deze zich verdragen 
met de aard en de duur van de 
detentie en de persoon van de 
gedetineerde. Deze bepaling 
impliceert dat de directeur gehou-
den is tot het maken van een indi-
viduele belangenafweging. De 
afwijzende beslissing op het 

verzoek van klager houdt in de 
kern in dat de bestaande mogelijk-
heden voldoende zijn, dat klager 
eerder (mogelijk) misbruik heeft 
gemaakt van een aan hem ver-
strekte laptop en dat er – hoe dan 
ook – geen laptops worden 
verstrekt. 
De beroepscommissie is van 
oordeel dat de directeur hiermee 
niet voldoende blijk geeft van een 
individuele op de persoon van 
klager betrokken belangenafwe-
ging. Hiertoe stelt de beroepscom-
missie vast dat klager een levens-
lange gevangenisstraf ondergaat, 
hem eerder wel een laptop is ver-
strekt, uit de overgelegde stukken 
niet kan worden afgeleid dat vast 
is komen te staan dat sprake was 
van misbruik daarvan, er sprake is 
van tijdverloop sinds het gestelde 
misbruik en dat klager bereid is de 
laptop te laten verzegelen. 
Op grond van het voorgaande 
wordt het beroep van klager 
gegrond verklaard, wordt de uit-
spraak van de beklagrechter ver-
nietigd evenals de bestreden 
beslissing van de directeur. De 
directeur wordt opgedragen een 
nieuwe beslissing te nemen. 

Klager heeft een 
laptop gekocht, 

maar kan hier niet 
over beschikken
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België 2 3
Bulgarije 9 2
Kroatië 1 3
Cyprus 1 1
Denemarken 0 0
Duitsland 0 0
Estland 1 0
Finland 0 0
Frankrijk 3 4
Griekenland 2 3
Hongarije 6 18
Ierland 0 0
Italië 0 0
Letland 0 0
Litouwen 1 0
Luxemburg 0 0
Malta 1 1
Nederland 0 4
Oostenrijk 0 0
Polen 6 2
Portugal 0 0
Roemenië 46 2
Slowakije 1 3
Slovenië 0 0
Spanje 2 0
Tsjechië 0 0
Zweden 0 0

schendingen artikel:
EU-LAND

Er is ook in Nederland een dis-
cussie gaande over hoe je in de 
EBI en op de terroristenafde-
ling qua humaan gedrag 
omgaat met de ingeslotenen. 
De Raad van Europa heeft daar 
onderzoek naar gedaan. Norm 
is het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens 
(EVRM). Overtredingen van 
artikel 3 hebben te maken met 
inhumaan en vernederend 
gedrag. Bij overtreding van 
artikel 5 gaat het over het 
recht op bewegingsvrijheid en 
veiligheid. Nederland scoort 
dan wat betreft overtredingen 
van artikel 3 een 0 en artikel 5 
een 4. Opvallend is de giga 
score van Roemenië voor wat 
betreft artikel 3: 46 keer. De 
andere hogere scores zijn ook 
van oude Oostbloklanden. 
Bulgarije 9 en Polen 6. Qua 
overtredingen van artikel 5 is 
Hongarije de uitblinker: 18 
keer. Dat zijn zorgelijke scores.

3 5

(In-)Humaan gedrag in de EU

Huis van Bewaring: wat en hoe?

Een hvb is geen gevangenis
Violette Steijvers van Orselen

Dat er belangrijke verschillen zijn tussen een huis van bewaring (hvb) 
en een gevangenis, merk je als gedetineerde gauw genoeg. In een 
hvb zit je in voorlopige hechtenis en daar hoort een ander regime bij 
dan dat in de gevangenis. Maar beide vallen onder het door justitie 
helaas bij voorkeur gehanteerde begrip Penitentiaire Inrichting, PI. 
Dat is verwarrend, want penitentie betekent boete of straf en boete 
doen is pas van toepassing als je veroordeeld bent. Toch is een hvb 
principieel iets anders dan een gevangenis. Hoe zit dat?

Als je in een hvb 
zit, ben je in de 
meeste gevallen 
wel beschuldigd 
van een misdrijf, 
maar daarmee 
staat nog niet 

vast, dat je dat misdrijf ook inder-
daad begaan hebt. Dat is vanwege 
de befaamde presumptio innocen-
tis, het juridische vermoeden (een 
aanname) van onschuld. Dit is een 
belangrijk grondbeginsel van ons 
strafrecht, dat bepaalt dat iedere 
persoon voor onschuldig dient te 
worden gehouden tot het tegen-
deel is bewezen. 

Drie stappen
De gang naar de gevangenis 
bestaat meestal uit drie ‘stappen’. 
Als je bijvoorbeeld opgepakt bent 
op verdenking van wapenbezit, 
word je allereerst overgebracht 
naar de politiecel en – volgens de 
regels na maximaal tien dagen – 
van daaruit naar het hvb. Daar zal 
je als verdachte berechting 
moeten afwachten. Pas als de 
berechting is afgerond met de 

uitspraak en je in dat vonnis schul-
dig bent verklaard, is veroordeling 
een feit en kun je overgeplaatst 
worden naar een gevangenis. 

Op deze procedure zijn nog wel 
variaties mogelijk. Zo kan het bij-
voorbeeld voorkomen dat je na 
aanhouding al direct naar het hvb 
wordt overgebracht. Ook is het 
mogelijk dat een rechter-commis-
saris je voorlopig of voorwaarde-
lijk in vrijheid stelt, bijvoorbeeld 
omdat hij inschat dat je eventuele 
straf minder zal bedragen dan het 
aantal in de politiecel doorge-
brachte dagen.

Anders bij tbs of ISD
Artikel 9 van de Penitentiaire 
beginselenwet geeft weer in welke 
gevallen een persoon geplaatst 
kan worden in een hvb. Zo geeft 
het artikel aan dat de hvb’s in 
eerste instantie bedoeld zijn voor 
personen tegen wie een bevel tot 
voorlopige hechtenis is gegeven en 
wie daaropvolgend nog in afwach-
ting zijn van de berechting in 
eerste aanleg (bij de rechtbank). 
Ook als je na het vonnis hoger 
beroep of cassatie in wilt stellen, 
word je al wel overgeplaatst naar 
de gevangenis. 

Dit is echter anders als je tbs of 
een ISD-maatregel (Inrichting 
Stelselmatige Daders, van toepas-
sing als je als ‘veelpleger’ wordt 
gezien) opgelegd hebt gekregen. 
Dan zal je in het hvb blijven tot 
ook het arrest van het hof of de 
hoge raad gewezen is. Als de 
einduitspraak er is, kan het zo zijn 

dat als je een dergelijke gedrags-
maatregel opgelegd hebt gekre-
gen, dat je dan toch nog enige tijd 
in de hvb moet wachten totdat er 
plek is in de ISD-inrichting. Dan 
word je een tbs- of ISD-passant 
genoemd. 

Ook om andere redenen kan het 
voorkomen dat het langer duurt 

voordat je uit het hvb wordt over-
geplaatst. Er is niet altijd direct 
plaats in een PI of andere inrich-
ting. Het komt regelmatig voor dat 
gedetineerden tegen wie al een 
einduitspraak of eindvonnis is 
gewezen in de hvb moeten 
wachten op plaatsing. 

Gijzeling
Naast de genoemde groepen ‘stan-
daard’ gedetineerden kunnen ook 
personen, die een boete opgelegd 
hebben gekregen in een strafbe-
schikking, of een maatregel tot 
betaling van een geldbedrag aan 
de staat, geplaatst worden in het 
hvb. In dat geval gaat het om per-
sonen die gegijzeld worden, dus in 
detentie worden geplaatst totdat 
voldaan is aan de opgelegde voor-
waarde. Zo’n gijzeling kan – als het 
om betaling gaat – alleen opgelegd 
worden als de persoon in kwestie 
niet wil betalen, wat iets anders is 
dan dat hij niet kan betalen. De 
strafrechtelijke gijzeling kan 

hoogstens één jaar voortduren en 
eindigt eerder wanneer het gehele 
bedrag volledig wordt voldaan. 

En tot slot is er naast de hierbo-
ven genoemde gevallen ook een 
zogenoemde restcategorie, bij-
voorbeeld iemand die failliet is 
gegaan en die zijn verplichtingen 
ten gevolge van het faillissement 
niet nakomt. Ook dergelijke perso-
nen worden dan in een hvb 
geplaatst.  

Violette Steijvers van Orselen is 
jurist en redacteur van deze krant. 

Hoger beroep kun 
je niet afwachten 

in het hvb

Pas na veroordeling 
word je overgeplaatst 

uit het hvb

Violette Steijvers van Orselen
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Gesprek met hoogleraar penitentiair recht Sonja Meijer

‘Resocialisatie moeten we veel meer 
vanuit menswaardigheid gaan zien’
Jaap Brandligt en Boudewijn Chorus

Sonja Meijer is sinds 2020 hoogleraar penitentiair recht. Haar oratie (rede bij aanvaarding 
van de benoeming) – door Corona uitgesteld tot juni vorig jaar – ging over resocialisatie, 
de taak van justitie om veroordeelden voor te bereiden op terugkeer in de samenleving. 
Daar wilden we meer over horen en zo kwamen we in gesprek op haar kamer bij de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. Om te beginnen merkt ze op dat in de samenleving 
van vandaag-de-dag de nadruk heel erg is komen te liggen op veiligheid. Het idee, dat 
tegen alles wat als onveilig wordt gevoeld, de maatschappij beschermd moet worden. 
Zelfs als redelijk objectief vastgesteld kan worden dat er minder criminaliteit is, dan nog 
overheerst het gevoel dat er veel aan veiligheid gedaan moet worden. En dat is niet het 
enige. Aan resocialisatie blijkt zowel juridisch als in de praktijk heel wat meer te schorten.

Sonja Meijer: “Ik denk dat de afgelopen jaren 
– zeker met in ons achterhoofd de veiligheids-
ideologie van de jaren tachtig van de vorige 
eeuw – dat dat echt impact heeft gehad op het 
beleid en dat daar al heel lang en nog steeds 
nadruk op ligt en dat het resocialisatiebegin-
sel lange tijd ondergesneeuwd is. Maar het 
heeft ook een beetje te maken met de ontwik-
keling dat in de jaren zestig en zeventig onder-
zoek naar buiten kwam met als korte conclu-
sie ‘nothing works’, dat resocialiserende 
inspanningen geen effect zouden hebben. En 
ja, dan is het ook de vraag: waarom zou je 
daar vanuit het beleid nog op inzetten en nog 
energie insteken? Dat is inmiddels gelukkig 
wel gekeerd. Er ligt nog steeds een hele grote 
nadruk op veiligheid, maar we zien wel een 
opmars, in ieder geval op Europees niveau, 
van het resocialisatiebeginsel.” 

Ook in Nederland?
“Op het eerste gezicht wel, want in de Wet 
Straffen en Beschermen lijkt op reintegratie te 
worden ingezet. Ik wil het niet meteen schijn 
noemen, maar resocialisatie is veel meer dan 
je uit die wet kunt opmaken. Daarin gaat het 
namelijk teveel over het voorkomen van reci-
dive, het misdaadvrij in de samenleving terug-
keren en daarna niet opnieuw recidiveren. 
Resocialisatie is meer: er zit ook een mens-
waardigheidsaspect aan, een herstelaspect. 
Ook een psychologisch aspect, want je moet 
zelf een ontwikkeling naar herstel 
doormaken.
Het heeft ook en vooral te maken met het 
gewoon weer terugkeren in de samenleving, je 
leven op orde hebben en ook weer familieban-
den kunnen aanhalen. Er ligt nu hele grote 
nadruk op reintegratie. Dat is op zichzelf posi-
tief te noemen. Want inderdaad, het idee dat 
we vroeger hadden, dat je met je blauwe 
bundel weer op straat komt te staan, nadat je 
hebt vastgezeten, met daarin je persoonlijke 
bezittingen en een treinkaartje in je hand is 
inmiddels wel achterhaald.”

Is dat zo? Wij kennen heel veel voorbeel-
den van onvoldoende voorbereiding op 
terugkeer in de samenleving. 
“Als het goed is, is er tegenwoordig voor wie 
vrij komt wel iets aan reintegratie gedaan. 
Maar inderdaad, dat ook aan de eigenlijke 
basisvoorwaarden voor reintegratie is 
voldaan, dus dat je een dak boven je hoofd 
hebt, dat je ergens terecht kunt, dat er contact 
is geweest met de gemeente, is het ideale 
plaatje. En ja, ik weet ook dat de dingen die 
geregeld horen te worden maar zeer beperkt 
blijken te lukken in de praktijk. Resocialisatie 

is meer dan reintegratie. Het systeem van 
promoveren/degraderen werkt niet mee, de 
verlofregeling is ernstig ingekort en we 
hebben ook nog te maken met de voorwaarde-

lijke invrijheidstelling, waardoor na het uitzit-
ten van de straf de straf in feite doorloopt.” 

Verklaring omtrent gedrag
Sonja Meijer: “Resocialisatie is meer dan een 
terugkeer naar je eerdere situatie, het gaat 
juist en vooral om het terugkeren in de samen-
leving met de rechten en plichten die je hebt 
als ieder ander. Op het moment dat je nog 
jarenlang onder toezicht staat, dan ben je nog 
niet geresocialiseerd. Inderdaad: dan kun je 
vaak zelfs geen verzekering krijgen, geen ver-
klaring over je gedrag als je bijvoorbeeld vrij-
williger bij een sportclub wilt worden. 

En een gemeente als Amsterdam heeft de 
‘fijne’ regeling dat als je geen woning hebt 
dat je dan dakloos bent en je dus feitelijk 
aangewezen bent op verblijf in daklozen-
opvang, met alle risico op terugval van 
dien. 
Inderdaad: het houdt niet op na de detentie, 
want ook daarna kun je aan allerlei beperkin-
gen onderworpen worden. In Rotterdam heb 
je een verklaring omtrent gedrag (v.o.g.) nodig 
voor huisvesting. De v.o.g. is de meest bekende, 
maar als je echt gaat kijken naar wat er 
gebeurt in het leven van een ex-gedetineerde, 
dan zie je vaak dat zo iemand aan veel meer 
beperkingen wordt onderworpen.
Het frappante aan het Nederlandse systeem is 
dat in de fase tijdens de detentie heel erg 
wordt ingezet op het gedrag. Gedurende een 
vaste termijn geldt, dat voor de afgifte van een 
v.o.g. wordt teruggekeken, daarvan wordt niet 
afgeweken. Zo is de standaard terugkijkter-
mijn vier jaar. Als je zedendelinquent bent, is 
die termijn in beginsel levenslang. Het is daar-
door mogelijk om een leven lang consequen-
ties te verbinden aan een strafrechtelijke 
veroordeling.” 

U stelt in uw oratie ook dat resocialisatie 
vooral wordt bezien vanuit het oogpunt 
van de veiligheid van de samenleving en 
veel minder vanuit het welzijn van de (ex-)
gedetineerde en dat dat in strijd is met 
het Europeer Verdrag van de Rechten van 
de Mens. Wat kunnen we, wat moeten we 
daaraan doen? 
“Wat in ieder geval zou moeten gebeuren is, 
dat we dat resocialisatie-begrip breder 
moeten gaan zien dan alleen het aspect van 
reintegreren en het tegengaan van recidive. 
Dat is toch eigenlijk de kern. De rechtspraak 
van het Europees Hof laat zien dat de resociali-
satieverplichting van staten ook is gebaseerd 
op de menselijke waardigheid. We moeten dat 
breder zien, niet alleen in het belang van de 
samenleving maar ook in het belang van gede-
tineerden zelf.”

Die verplichting is toch niet wettelijk 
onderbouwd in Nederland?
“Het is inderdaad niet duidelijk of resocialisa-
tie ook echt een recht is van gedetineerden. De 
rechtspraak van het Europese Hof hierover is 
met name in ontwikkeling gekomen bij levens-
lang gestraften. Maar recent zien we ook dat 
deze verplichting wordt aangenomen voor 
veroordeelden tot een tijdelijke gevangenis-
straf. Voor hen bestaat een verplichting tot 
resocialiseren, zegt het hof. Resocialiseer je 
levenslang gestraften niet, dan kom je niet 

meer vrij. Resocialisatie is ook bijvoorbeeld 
het contact met je familie onderhouden, 
zorgen dat je scholing krijgt. En als er sprake 
is van een psychische stoornis dat je daar 
behandeling voor kunt krijgen. Want als je in 
die eerste 25 jaar voor langgestraften niet aan 
dat soort aspecten kunt gaan werken, dan 
wordt veel te laat begonnen met 
resocialisatie.”

Ook voor EBI en TA
Sonja Meijer: “Als je kijkt naar de Europese 
rechtspraak dan zie je dat die rechters bena-
drukken dat er hoe dan ook een detentieplan 
moet liggen. Ook voor levenslang gestraften 
moet zo’n plan zowel een regeling voor resoci-
alisatie als reintegratie bevatten. Dat is dus 
ook zo voor gedetineerden die in de EBI (extra 
beveiligde inrichting) zitten of in de TA 
(terroristenafdeling).”

Even terug: De begrippen resocialisatie en 
reintegratie worden vaak door elkaar 
gebruikt. 
“Ja, klopt. Reintegratie moet zich richten op de 
basisvoorwaarden. Identiteitsbewijs regelen, 
onderdak, bankrekening aanvragen, schulden 
oplossen, die dingen. Resocialisatie is een 
breder begrip. Dat zit hem in contacten met je 
familie, zorgen dat je scholing krijgt, een vak 
leren, tijdsbesteding kiezen. Daar moet aan-
dacht voor zijn vanaf het begin van de 
detentie.”

Je hebt nu het systeem van straffen en 
belonen. Als je daar goed op scoort, ga je 
gauw omhoog. Als je verslaafd bent of psy-
chisch verward – en dat zijn er best veel – 
dan ga je als eerste op rood. Dan kom je 
nooit aan verlof toe. 
“Ja dat klopt. Maar als je resocialisatie 
beschouwt als een breder begrip, dan moet je 
dat van toepassing laten zijn op álle gedeti-
neerden en kun je daar geen gedetineerden 
van uitsluiten. Je ziet dat ook bij gedetineer-
den die in een basisprogramma zitten en daar 
niet of nauwelijks uitkomen. Je kunt niet pas 
beginnen met resocialiseren op het moment 
dat je in een plusprogramma zit, het moet 
starten in het basisprogramma. Daar heb je 
het dus al over scholing en dergelijke. Dat gaat 
over de basisrechten van gedetineerden.
Wat ik problematisch vind aan dat systeem 
van promoveren en degraderen is dat je wel 
erg makkelijk buiten de boot kunt vallen van 
‘extra resocialisatie-activiteiten’, bijvoorbeeld 
meer tijd op de afdeling. Als je drugs gebruikt, 
dus ontoelaatbaar gedrag vertoont, dan is er 
is er weinig of geen beslisruimte meer voor de 
directeur en word je vrijwel automatisch 
teruggeplaatst in het basisprogramma met 
alle gevolgen voor de ontwikkeling van de 
gedetineerde van dien. Dat is niet menswaar-
dig en een ernstige beperking van de 
resocialisatiemogelijkheden.” 
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Resocialisatie 
is meer dan een 

terugkeer naar je 
eerdere situatie

Voor een 
zedendelinquent is 
de termijn voor een 

v.o.g. oneindig en 
ben je kansloos
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Nog even terug naar dat veiligheidsden-
ken dat kleeft aan de huidige interpreta-
tie van resocialisatie: hoe kunnen we 
daar tegenin gaan? Wat hebt u voor tools 
of mogelijkheden als wetenschapper om 
daar iets aan te doen? 
“Goede vraag. Ik denk dat resocialisatie kan 
bijdragen aan een veiliger samenleving. Als 
het goed gaat en tijdig wordt gestart. Als ik als 

wetenschapper kijk, kijk ik hoe het juridisch 
normatief is geregeld, bijvoorbeeld bij het 
systeem van promoveren en degraderen, dan 
ik kijk ook naar waar iemand wordt uitgeslo-
ten, waar hij of zij geen kans meer heeft als 
ex-gedetineerde.”

Vonnis beter motiveren
Sonja Meijer: “Wat wij in ander onderzoek 
hebben gedaan, is kijken hoe de straf opleg-
gende rechter door het beter motiveren van 
zijn vonnis – aan de hand van strafdoelen 
zoals resocialisatie en herstel – ervoor kan 
zorgen dat er minder vaak korte gevangenis-
straffen worden opgelegd. Want juist die korte 
gevangenisstraffen zijn vaak dodelijk voor 

resocialisatie. We hebben daarvoor met stu-
denten een onderzoek gedaan naar strafop-
leggingen. Wat blijkt? Als je anders kijkt, leg je 
vaker alternatieven op en minder vaak korte 
gevangenisstraffen. 
In Duitsland bijvoorbeeld mag je alleen een 
korte gevangenisstraf opleggen als dat in het 
belang van de resocialisatie van de betrok-
kene is. Dat is opmerkelijk, want de mogelijk-
heden voor resocialisatie bij korte straffen zijn 
in onze situatie feitelijk nihil. Waar ik wel een 
beetje huiverig voor ben: wat als die korte 
straffen afgeschaft worden, krijg je dan geen 
opwaarts effect op de strafoplegging? Als de 
rechter vindt dat een verdachte toch vast moet 
zitten, terwijl een minimumstraf van minder 
dan een maand niet meer mag, zal hij dan 
eerder geneigd zijn om dan maar een straf van 
langer dan een maand op te leggen?”

Wat betreft de niet-vrijheid benemende 
straffen: u hebt het in uw oratie over ‘reso-
cialisatie als straf’. Hoe zit het daarmee 
bij een taakstraf?
“Bij een taakstraf wordt resocialisatie meestal 
redelijk gerealiseerd. Maar je zou nog veel 
meer de koppeling kunnen maken met het 
delict dat is gepleegd en de straf die je uit-
voert. Vroeger was dat wel meer gebruikelijk. 
Ik heb begrepen van de reclassering dat men 
daar tegenwoordig ook weer meer naar toe 
wil. Maar de vraag is of dat organisatorisch 
kan. Uit oogpunt van resocialisatie zou het 
echter de voorkeur moeten krijgen.”

In uw oratie hebt u het in dit verband ook 
over morele rehabilitatie. Die begint met 
het inzien van het moreel verwerpelijke 
van je handelen. Dat is wat je van de gede-
tineerde zelf vraagt, dat hij een proces 
doormaakt richting: besef je nou wat je 
hebt gedaan? 

“Klopt, daar zit ‘m ook de kern; resocialisatie 
is een proces dat je in afstemming met je 
geweten moet doorlopen. Dat heeft een 
rechter van het Europees Hof onlangs nog in 
een opinie bij een arrest gezegd: ook voor 
levenslang gestraften geldt dat. Je moet 
kunnen toetsen hoever iemand in zo’n proces 
is en aan de hand daarvan afwegen of de vrij-
heidsbeneming op een gegeven moment kan 
worden beëindigd. Doordat je geconfronteerd 
wordt met je daden is de kans op resocialisa-
tie aanzienlijk. Bij taakstraffen is daarom de 
link tussen straf en het delict zo belangrijk. Als 
je gestraft bent voor vandalisme is het effectief 
om je eigen troep op te ruimen.” 

In de discussie over de komst van de taak-
straf kun je de vraag stellen, of de reclas-
sering daarmee niet onderdeel is gaan 
uitmaken van de ‘straffende hand’ van 
justitie in plaats van het te houden bij de 
‘helpende hand’ van reintegratie. Is de 
reclassering met de uitvoeringstaak van 
taakstraffen inmiddels niet verworden 
tot verlengstuk van Justitie? 
“In mijn oratie constateer ik, dat ook de reclas-
sering zich in haar uitvoeringstaak steeds 
meer is gaan richten op de veiligheid van de 
samenleving. Dat gaat onvermijdelijk ten 
koste gaat van het belang van de resocialisatie 
voor de ex-gedetineerde zelf.”

Streng beveiligde units
Sonja Meijer: “Niet toevallig ben ik in mijn 
andere functie bij de RSJ (Raad voor 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming) 
ook betrokken bij een advies over beveiliging 
in detentie, dat binnenkort verschijnt. Dat 
gaat over de vraag of gedetineerden in de EBI, 
de TA en andere speciale afdelingen waar veel 
ontwikkelingen plaats vinden niet óók recht 
hebben op resocialisatie-activiteiten. Er wordt 

heel vaak gezegd dat je in dat soort streng 
beveiligde units helemaal niks met resociali-
satie kunt, maar daar ben ik het stellig niet 
mee eens, want ook daar geldt resocialisatie-
plicht. Bijvoorbeeld contact met de familie, - je 
kunt iemand nooit helemaal isoleren. 
Kijk naar de jurisprudentie van het Europees 
Hof, dat zegt dat zo’n beperking een schending 
oplevert met het artikel 3 EVRM (Europees 

Verdrag Rechten van de Mens). Maar het 
gebeurt wel, kijk bijvoorbeeld naar de bewa-
king van drugsbaas Taghi door figuren met 
bivakmutsen op. Toch moet je ook op die afde-
lingen zorgen dat de rechten van gedetineer-
den worden nageleefd. Er zal daar echt een 
nieuwe balans gevonden moeten worden. En 
er zijn ook nieuwe maatregelen nodig voor 
specifieke gedetineerden die een ernstige 
bedreiging vormen. Je moet zoeken naar het 
neutraliseren van de dreiging van die gedeti-
neerden en vervolgens zorgen dat ook zij een 
dagprogramma krijgen en dat ze voldoende 
prikkels krijgen. Bij het vereiste om contact te 
kunnen onderhouden met je familie heb je ook 
te maken met het belang van kinderrechten: 
kinderen moeten in contact kunnen blijven 
staan met hun ouders.”

‘Een van ons’:  
aangrijpende voorstelling

Op initiatief van Stichting Blocknotes is de voorstelling 
‘Een van ons’ de komende tijd te zien in gevangenis-
sen en andere justitiële inrichtingen. Het is een thea-
termonoloog naar de gelijknamige succesroman van 
Christine Otten. Een aangrijpende voorstelling  over 
de dunne grens tussen goed en kwaad, over zingeving 
in tijden van crisis, over hoop als vijand en de kracht 
van kunst. Gespeeld door acteur Dennis Rudge en 
met livemuziek van Lorijn von Piekartz.

Eén man dus. Alleen in zijn cel. Hij vertelt, 
leest hardop voor uit zijn schrift. Waarvoor 
hij levenslang zit opgesloten, komen we niet 
te weten. Moet ook niet. De levenslang 
gestrafte Luc S. aan het woord. Zijn verhaal 
begint met zijn dagelijkse worsteling: hoe 
betekenis en zin te geven aan een leven 
zonder toekomst. Luc vertelt dat hij bang is 
te verdwijnen, omdat zijn herinneringen 
‘opraken’ en hij geen nieuwe maakt in de 
gevangenis. Hij denkt dat hij ‘een soort 
evenwicht’ heeft gevonden in de monotonie 
en eenzaamheid van zijn prikkelarme 
bestaan. De komst van schrijver Katrien 
Achenbach naar de Penitentiaire Inrichting, 
waar ze een schrijfgroep gaat begeleiden, 
zet iets in beweging voor Luc, maar wat 
precies? 

Hij doet niet mee aan de schrijfgroep 
omdat dat te confronterend is voor hem als 
levenslanggestrafte zonder hoop ooit vrij te 
komen, maar begint wél een geheim 

logboek te schrijven waarin hij vertelt over 
zijn dagelijkse leven, medegedetineerden, 
zijn twijfels, verlangens en herinneringen. 
Stukje bij beetje schrijft hij zichzelf terug 
het leven in. 

De voorstelling heeft in corona-tijd een 
eerste ronde gemaakt. Toeschouwers waren 
geraakt door het personage Luc en diens 
strijd zin te geven aan zijn geïsoleerde 
bestaan in de gevangenis. En er was herken-
ning met deze levenslang gestrafte man 
omdat de voorstelling raakt aan universele 
thema’s als goed en kwaad, vrijheid en 
onvrijheid. Uiteindelijk gaat het om vragen 
als: Hoe te leven? Wie te zijn? En: durf je op 
te komen voor een ander mens? En tegen 
welke prijs?

Als je verslaafd 
bent, ga je in het 
strafsysteem als 

eerste op rood

Resocialisatie is 
een proces dat je 
met je geweten 

moet doorlopen

Acteur Dennis Rudge als levenslang gestrafte (Foto: Jean van Lingen)

Luc is bang omdat zijn 
herinneringen opraken
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Verder na verblijf in een tent
In augustus/september vorig jaar vertelden we in deze 
krant over de man die in een tentje naast de PI in Dordrecht 
woonde. Toen zonder uitzicht op betere tijden, want er was 
weinig bereidheid in Dordrecht om hem verder te helpen. 
Omdat zijn tentverblijf een vorm van demonstratie was en 
het recht op demonstreren een groot recht in Nederland 
is, kwam niemand in actie om hem daar weg te halen. Het 
artikel toen liet zien hoe slecht dingen geregeld zijn als 
je niet in een bepaald stramien past. En de man – Joop 
Lambregts – paste niet in een stramien. Een probleem was 
vooral, dat hij door omzwervingen in het buitenland geen 
adres had waar hij woonde voordat hij de bajes in ging. Dus 
waren een woonplek en bijvoorbeeld een uitkering na vrijla-
ting in de verste verten niet in beeld. Hoe ging het verder?

De vraag is dan natuurlijk vooral welke rol de 
instanties – gemeente, Dienst Justitiële 
Inrichtingen – hebben gespeeld om Joop 
Lambregts weer op maatschappelijke orde te 
krijgen. Nou, huisvesten is gelukt. In Dordrecht. 
Vanaf 6 november woont Lambregts in een 
keurig flatje. Nog sober ingericht, maar een 
mens heeft niet alles nodig om zinvol in de 
wereld deel te nemen. Dat ging niet rechtsreeks 
via de gemeente. Maar de woningcorporatie 
Drechtsteden waar Lambregts zich had inge-
schreven,  werkte mee. Dat ging niet vanzelf, 
want Dordrecht hanteert het zogeheten 
Rotterdam-model. Dat betekent dat er geen 
‘moeilijke mensen’ in zo’n flat mogen. En een 

ex-crimineel is  binnen die definities een ‘moei-
lijk mens’. 

Uiteindelijk lukte het met enige beleefde druk 
van Lambregts, die bepaald niet op zijn mondje 
gevallen is. Ook een positief ondersteunende rol 
van Reedijk, de nazorgman van de gemeente, 
hielp. Wel weer een kenmerkend geval van 
bureaucratie dat de sleutel niet meteen kon 
worden overhandigd. ’t Werd vier dagen later, 
all-in the game. 

Populaire jongen
De volgende fase was dus die van de bijzondere 
bijstand, want het huis moest worden ingericht. 
Lambregts wist, dat voor een asielzoeker die een 
huis krijgt – een statushouder dus – zes tot tien-
duizend euro’s beschikbaar zijn. Hij kreeg er 
2.200 aangeboden. Daar was hij wel en niet blij 
mee, maar de regels van het re-integratieboek 
voor ex-gedetineerden zijn nu eenmaal zo. 
Lambregts – die niet gauw bij de pakken neerzit – 
hield inmiddels op TikTok een soort dagboek bij. 
En voor hij het wist, kreeg hij langs die weg aller-
lei meubels en andere noodzakelijkheden gratis 
thuis bezorgd. Een ex-crimineel kan heel popu-
lair zijn, dat blijkt dan maar weer eens. 
Inmiddels heeft hij zo’n 1600 volgers en zo’n 
16.000 likes. 

Ingewikkeld blijft in dit geval dat de 
gemeente in formele zin geen nazorg wilde ver-
lenen, terwijl hij al vanaf juli vorig jaar een post-
adres had en dan ben je volgens allerlei regels 
inwoner. Inwoners hebben recht op nazorg na 
detentie. 

Rest in het re-integratietraject nog werk. 
Lambregts heeft duidelijk aangegeven dat hij 
gezien zijn leeftijd niet in de bouw gaat werken 
of ander vergelijkbaar zwaar werk. Het liefst zou 
hij als ervaringsdeskundige in de gemeentelijke 
nazorg aan de gang gaan. Daar voelt hij zich 
nuttig. Als hij er cursussen voor moet volgen, wil 
hij dat graag doen. Die opening is er nog niet en 
of hij komt, is ook maar zeer de vraag. Maar zijn 
aanbod en zijn wens liggen er. Voorlopig houdt 
hij zich bezig met allerlei telefoontjes en vragen 
die hem uit gevangenissen bereiken over toepas-
sing van regels. Zijn faam gaat hem vooruit of 
misschien moet je zeggen achtervolgt hem. (JB)

ZIE OOK ‘VERHALEN VAN BINNEN’ OP PAG. 26.

Nieuws?
Als je de media mag geloven wordt er in Nederland steeds 
minder én steeds slechter gelezen. Dat is een verontrustende 
ontwikkeling en niet te begrijpen voor mensen die hun hele leven 
wel hebben gelezen. U, lezer van de Bonjo, leest op dit moment 
gelukkig wel.

Als oud-leraar Nederlands werd mij gevraagd een column te schrij-
ven voor de Bonjo. Maar wat willen gedetineerden eigenlijk lezen? 
Op kletskoek zit niemand te wachten. Nu wil ‘t, dat uitgerekend 
door te lezen het ‘toeval’ mij een handje hielp. 

De term ‘vergrijzende boef’ in de 
krant,  toe maar! 

De algemene strekking van het krantennieuws in Nederland is 
dat topcriminelen zelden tegen de lamp lopen. Dat de gevangenis-

sen worden bevolkt door hun loopjongens. Dat het leven in de 
gevangenis saai is. Dat je als gedetineerde afgestompt raakt. Dat 

vanwege het doel om gevangenissen humaner te maken de 
Bijlmerbajes werd ontworpen door een vrouw. Van die dingen. En 
laatst las ik nog dat café Tracé in Eindhoven de voormalige gevan-
genis Kruisberg in Doetinchem had afgehuurd om hun carnavals-
video ‘Escape from Alcatracé’ op te nemen, compleet met boeven-

pakken en bewakersuniformen. Niet echt groot nieuws. 

Oudere gevangene
In het Brabants Dagblad van 31 januari las ik een wel heel opval-
lend bericht waarvan ik me al gauw afvroeg of het wel klopte. En 
wie kan daar nu beter over oordelen dan de lezer van de Bonjo? Het 
bericht was in tweeën gesplitst. Het eerste bericht had als kop 
‘Gevangenissen moeten worden aangepast voor oudere bajesklan-
ten’ en het tweede gedeelte ‘Oudere gevangene mikpunt in de 
bajes’. Men spreekt in dit artikel over de ‘vergrijzende boef ‘. Toe 
maar! 

Twee keer een foto van de minister,  
als opvulling 

Volgens de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind 
zijn de gevangenissen niet goed toegerust op de vergrijzing. Er 
moeten rolstoeltoegankelijke cellen komen en bredere deuren en 
liften. Volgens de Raad voor Straftoepassing en Jeugdbescherming 
(RSJ) is het aantal oudere gedetineerden de laatste vijftien jaar ver-
drievoudigd. Jeugdbescherming? 

Men komt ook met cijfers. Het gaat om 600 gedetineerden van 
65 jaar en ouder op een totaal van 30.000. We hebben het hier dus 
over 2 procent waarvoor de gevangenissen aangepast zouden 
moeten worden. Kun je niet beter één bejaardenhuis realiseren 
voor deze ‘ vluchtgevaarlijke’ rolstoelers? En klopt dat cijfer 30.000 
wel? Als ik kijk naar de oplage van de Bonjo  gaat het om 10.000 
gedetineerden.

Pispaaltje
In het tweede stuk schrijft het Brabants Dagblad dat “de oudere 
gevangenen soms het pispaaltje zijn en dat ze worden afgeperst en 
gepest”. Nu haal je met dat woordje ‘soms’ je eigen sensationele 
kop compleet onderuit. En is dit eigenlijk wel nieuws? In de hele 
maatschappij wordt er ‘soms’ gepest, zeker op scholen. Verderop in 
het stuk wordt alles weer tegengesproken. Daar stelt men, dat 
volgens een enquête oudere gedetineerden niet bepaald klagen. 
Dat ze tevredener zijn dan de jongere leeftijdsgroepen over het 
leefklimaat, omgang met medewerkers, gezondheidszorg en over 
het feit dat ze zelf kunnen koken.

Nee, zulk nieuws is geen nieuws, maar bladvulling. Twee keer 
een foto van de minister voor Rechtsbescherming moet de zaak 
nog verder opvullen. De betreffende journalist had beter een stuk 
kunnen schrijven over het gegeven dat er zo weinig relevant 
nieuws over het gevangenisleven in de krant staat. Dat was pas 
nieuws geweest!

 COLUMN TON BASTINGS

EU-LAND KOSTEN EU-LAND KOSTEN

België (10e) 142,41 Litouwen (23e) 49,93
Bulgarije (25e) 6,50 Luxemburg (1e) 332,63
Kroatië (19e) 55,40 Malta - -
Cyprus (14e) 80,65 Nederland (3e) 284,00
Denemarken (6e) 66,50 Oostenrijk (9e) 145,11
Duitsland (8e) 157,72 Polen - -
Estland (15e) 77,00 Portugal (18e) 55,42
Finland (5e) 208,30 Roemenië (21e) 45,50
Frankrijk (12e) 135,37 Slowakije (17e) 56,60
Griekenland (24e) 28,00 Slovenië (13e) 114,00
Hongarije (22e) 42,00 Spanje (4e) 234,50
Ierland (7e) 200,27 Tsjechië (16e) 66,50
Italië (11e) 135,51 Zweden) (2e) 303,00
Letland (20e) 49,93

De Raad van Europa heeft onder-
zocht wat een gedetineerde in de 
verschillende Europese landen 
kost. Actueel: per eind 2021. In 
Bulgarije is dat niet veel: 6,50 euro. 
Luxemburg scoort hoog met 332,63 
euro. Daarna volgen Zweden (303,-
), Nederland (284,-), Spanje 234,50), 
Finland (208,30), Denemarken 
(205,70), Ierland (200,27) en 
Duitsland (157,72). Nederland 
neemt wat dat betreft een rede-
lijke middenpositie in.

KOSTEN GEVANGENSCHAP IN EURO'S PER DAG IN 2020
GEMIDDELD BEDRAG PER GEDETINEERDE PER DAG

Joop Lambregts

Kosten gedetineerden in Europa
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Voorzichtige inventarisatie brengt lastige problematiek in beeld

Transgenders maken zich waarschijnlijk 
niet als zodanig bekend in de bajes

Jaap Brandligt

Voor transgender personen is brede aandacht in de samenleving. Dat is nog niet echt het geval 
in de bajesen. Een transgender is iemand die een genderidentiteit heeft die niet overeenkomt 
met het biologische geslacht. Dat is in de bajesen al gauw lastig. Binnen het gevangeniswezen 

worden mannelijke en vrouwelijke gedetineerden immers gescheiden ondergebracht in mannen- of 
vrouwengevangenissen. Pauline Jacobs, docent straf(proces)recht aan de Universiteit Utrecht wilde wel 

eens weten hoe dat in zijn werk gaat. 

Er is heel weinig 
bekend over de 
omgang met trans-
gender personen in 
het gevangeniswe-
zen. Dat vindt 
Pauline Jacobs opval-

lend, ”aangezien in de internatio-
nale literatuur eerder al is opge-
merkt dat transgender gedetineer-
den kwetsbaar zijn voor 
mensenrechtenschendingen, 
onder andere vanwege een ver-
hoogd risico op discriminatie, 
intimidatie en misbruik”. De ver-
antwoordelijke Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) wilde niet mee-
werken aan een onderzoek omdat 
de geringe omvang van de groep 
transgender gedetineerden het 
onderzoek niet relevant zou 
maken. 

Om toch enig zicht te krijgen op 
de problematiek regelde Pauline 
Jacobs dat enkele ex-gevangenisdi-
recteuren, strafrechtadvocaten, 
leden van commissies van toe-
zicht, een ex-selectiefunctionaris 
en een ex-medisch adviseur van 
DJI geïnterviewd werden. 
Bovendien werden ook twee trans-
gender ex-gedetineerden geïnter-
viewd. Uit de interviews blijkt dat 
het aantal transgender gedetineer-
den hoogstwaarschijnlijk inder-
daad niet hoog is. Maar, zo consta-
teert Jacobs, we hebben eigenlijk 
geen goed beeld van hoeveel trans-
gender gedetineerden er in werke-
lijkheid zijn. “Waarschijnlijk zijn 
er transgender gedetineerden die 
zich niet als zodanig kenbaar 
maken uit angst voor een gebrek 
aan acceptatie en uitsluiting. Dit 
vermoeden wordt versterkt 
doordat het overgrote deel van de 

gedetineerden in Nederland een 
kortdurende gevangenisstaf uitzit 
(van minder dan 3 maanden). 

Onder de radar gaan
Dat er daadwerkelijk transgender 
personen zijn die gedurende hun 
tijd in de bajes ‘onder de radar 
gaan’, blijkt uit de verhalen van de 
geïnterviewde transgender ex-
gedetineerden. Zo is daar Daisy 
(niet haar echte naam), geboren 
man, maar in het dagelijkse leven 
als vrouw levend. Zij werd op basis 
van haar geboortegeslacht 
geplaatst in een mannenbajes. Ze 
liet zich aanspreken met haar 
mannelijke naam, kleedde zich 
weer als man. Zij was al die tijd 
bang om ontdekt te worden als 
transgender. Jacobs citeert haar: 
‘Ik heb het bewust niet gedeeld, 
het personeel wist het. Maar bij 
medegedetineerden weet je niet 
wat er gebeurt als ze het weten. Ik 
was bang dat als ik het zou zeggen, 
ik mishandeld zou worden’. 

Lang niet alle transgender per-
sonen hebben hun identiteit gewij-
zigd in de Basisregistratie 
Personen (BRP, tot januari 2014 
bekend als Gemeentelijke basisad-
ministratie persoonsgegevens, 
GBA), of hebben die wens of de 
mogelijkheid om dat te doen. 
Doordat de DJI niet mee wilde 
werken aan het onderzoek was het 
niet te achterhalen of er in de justi-
tiële inrichtingen ruimte is in het 
plaatsingsbeleid om iemand te 
plaatsen met een andere identiteit 
dan die welke bekend is bij de bur-
gerlijke stand. En dat terwijl de 
Raad van Europa heeft aangegeven 
dat als er sprake is van een niet-
man of niet-vrouw-identiteit, dat 
er dan naar een passende plaat-
sing (dus een plaatsing die past bij 
de door de betreffende persoon 
ervaren genderidentiteit) gezocht 
moet worden. De indruk van 
Pauline Jacobs op basis van de 
gehouden interviews is, dat dat 
niet gebeurt in Nederland. Op 
basis van de interviews die afgeno-
men zijn bij dit onderzoek komt 
een beeld naar voren dat personen 
worden geplaatst op basis van hun 
geslachtsaanduiding in de BRP. 

Spot en pesterijen
Als er al geconstateerd wordt dat 

iemand transgender is, dan vindt 
dikwijls plaatsing plaats in de 
Extra Zorg Voorziening (EZV), ook 
wel de luwteafdeling genoemd. Of 
dit gebeurt, bepaalt de directeur. 
Een plaatsing op de EZV kan nodig 
zijn ter bescherming van de gede-
tineerde zelf. Eén van de ex-direc-
teuren zegt hierover het volgende: 
“Vaak werden ze [transgender 
gedetineerden] ondergebracht in 
een beschermde omgeving of 
zorgafdeling. Meestal ook ter 
bescherming van henzelf, gedeti-
neerden zijn immers niet altijd 
vriendelijk voor elkaar en alles wat 
afwijkt is snel onderwerp van spot 
en pesterijen.” Dit overkwam een 
trans vrouw die in een mannenba-
jes werd geplaatst: deze persoon 
werd verschrikkelijk gepest en bui-
tengesloten op de reguliere afde-
ling. Hierdoor werd ze op de EZV 
geplaatst. 

Jacobs constat4eert dat trans-
gender gedetineerden vaak het 
onderwerp zijn van uitsluiting en 
pesterijen. Zo gaf een ex-gevange-
nisdirecteur in het interview een 
voorbeeld van een trans man in 
een manneninrichting die de hele 
dag in de maling werd genomen, 
gepest en buitengesloten werd, 
zodanig dat het grensde aan gees-
telijke marteling. 

Extra scholing nodig
Uit de interviews blijkt dat ook 
PIW’ers (penitentiair inrichtings-
werker) het soms lastig vinden om 
met transgender gedetineerden 
om te gaan. Jacobs pleit dus voor 
extra scholing voor hen. Overigens 
zijn de twee geïnterviewde trans-
gender ex-gedetineerden daar 
minder negatief over. 

Andere dilemma’s die zich voor-
doen bij transgender gedetineer-
den is de omgang met douchen en 
het onderzoek in en aan het 
lichaam (de visitatie) door PIW’ers. 
Transgender gedetineerden 
kunnen de wens hebben om apart 
te douchen. Er is een zaak behan-
deld door de RSJ (Raad voor 
Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming) waarbij een 
gedetineerde apart wilde 
douchen, omdat zij als trans 
vrouw bang was dat medegedeti-
neerden uit nieuwsgierigheid over 
of onder de deur zouden kijken, 

iets wat in de doucheruimtes vrij 
eenvoudig was. De RSJ oordeelde 
in die zaak dat een directeur reke-

ning dient te houden met de indi-
viduele belangen van de gedeti-
neerde en dus werd het besluit van 
de betrokken directeur dat apart 
douchen niet mocht als onredelijk 
en onbillijk aangemerkt. 

Het Europees Comité voor de 
Preventie van Foltering en 
Onmenselijke of Vernederende 
Behandeling of Bestraffing (CPT) 
van de Raad van Europa zegt nog 
iets opmerkelijks: de mogelijkhe-
den voor transgenderzorg in de 
vrije maatschappij zoals hormoon-
behandeling, chirurgie en psycho-
logische ondersteuning moeten 
ook in de bajes aanwezig zijn. Wat 
de RSJ heeft gezegd over het 
douchen zou volgens Jacobs ook 
moeten gelden voor bijvoorbeeld 
de visitaties bij binnenkomst, ook 
hierbij moet maatwerk worden 
geleverd. Ruimte voor genderdi-
versiteit vereist daarnaast scho-
ling en bewustwording van de 
werkers in de instellingen. Het is 
een taak voor de directies om daar 
in de eigen instellingen vorm aan 
te geven. 

Bij mede-
gedetineerden weet 

je niet wat er gebeurt 
als ze het weten

Wie afwijkt is al 
snel onderwerp van 

spot en pesterijen

Pauline Jacobs, universitair docent 
straf(proces)recht 

Wat is een 
transgender?

Een transgender is iemand 
die een genderidentiteit heeft 
die niet overeenkomt met het 
oorspronkeli jke biologische 
geslacht. Transgender-zijn kan 
in verschillende gradaties tot 
uitdrukking komen, van slechts 
deels (of alleen bij bepaalde 
gelegenheden) de kenmerken 
die geassocieerd worden met het 
andere geslacht overnemen, tot het 
volledig en definitief van geslacht 
veranderen door middel van een 
medische behandeling. In het 
laatste geval spreekt men ook wel 
van transseksuelen.

Daarnaast kan ook de innerlijke 
identiteit sterk variëren. Zo kan de 
term transgender mensen omvatten 
die zich non-binair, bi-gender, pan-
gender, genderfluïde, a-gender of 
van het derde geslacht noemen. Een 
biologische man die zich duidelijk 
vrouwelijk voelt, is een trans vrouw. 
In het omgekeerde geval spreekt 
men van een trans man. Dit geldt 
met name bij lichamelijke en/of 
uiterlijke geslachtsverandering.
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BEL BONJO
GRATIS!

0800
3334446

Wil je 
naar huis?

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

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

Mr. Rick Engwegen

Jaap Brandligt

Aan de rand van Middelburg, op fietsafstand van het centrum en het station liggen de landelijk gelegen 
gebouwen van de Forensisch Beschermde Woonvorm DOOR. Een veilige plek om na detentie te 

verblijven. Je moet wel van de landelijke omgeving houden. Ik was er voor de derde keer en ben steeds 
onder de indruk van de rust en overzichtelijkheid die DOOR uitstraalt. Ik sprak er met Vincent Bakker, 

de projectleider daar en met Mireille van der Linden, de woonbegeleider die van alles en nog wat regelt 
voor de mannen die er verblijven. Ze regelt praktische dingen en maakt de zorgplannen voor de mannen 

die er verblijven. Allemaal mannen, dat wel. 

Bij DOOR kunnen achttien 
mannen terecht. De meesten 
zijn verplicht om in een jus-
titieel kader een tijdje 
beschermd te wonen. In de 
laatste fase van detentie, 
maar ook na detentie. Ze 

hebben bij DOOR een inkooprelatie met jus-
titie en worden dus afgerekend op het 
aantal mannen dat er verblijft en op de 
duur van hun verblijf. Het verblijf kan ook 
vanuit een maatregel zijn, zoals bij ISD’ers 
het geval is of kan zijn (Inrichting voor 
Stelselmatige Daders). Gemiddeld zitten ze 

er een jaar tot anderhalf jaar. Ik werd bij 
mijn bezoek rondgeleid door de voorzienin-
gen die DOOR heeft en die gebruikt worden 
voor en door bewoners. 

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de 
mannen die DOOR verlaten hun leven 
buiten verder kunnen leven. Het is gewel-
dig, zeker voor mannen die niet terug 
willen naar de wereld waar het fout gegaan 
is. Bonjo noemt DOOR niet voor niks, als 
gedetineerden bellen waar ze hun leven 
weer op kunnen pakken: daar is de plek. Er 
is rust, er is werk in de omgeving, wonen is 
er minder een probleem. Kortom: goed voor 
wie de drukte wil ontvluchten en een nieuw 
leven wil opbouwen. Het verhaal van C.W. 
hierna maakt dat duidelijk. 

Werk en opleiding
Er is dagbesteding. Dat is voor gedetineer-
den geen onbekend terrein, want in de bajes 
waren ze ook met dagbesteding bezig. Bij 

DOOR zijn ze 26 uur per week met arbeid 
bezig, met educatie en met zingeving. Ik 
heb gezien hoe de moestuin wordt bijge-
houden en het terrein en de beesten erop. In 
de werkplaats worden bijvoorbeeld fietsen 
gerepareerd (vaak door de gemeente 
Vlissingen geleverd als losgeknipte fietsen), 
in opdracht van de gemeente Middelburg 
worden er bankjes opgeknapt. Als ik er 
midden op de dag binnen kom, hebben ze 
net voor hun eigen eten gezorgd en wordt er 

afgewassen. In veel opzichten is het een 
thuis, maar wel een thuis met regels. 

Eenmaal buiten DOOR worden de 
mannen niet in de steek gelaten. Als het 
nodig is, is er ambulante begeleiding vanuit 
DOOR. Via het veiligheidshuis aldaar is er 
sprake van coördinatie van de nazorg ex-
gedetineerden. Kort en goed: ik ging er weg 
met de bevestiging dat voor gedetineerden 
in die bekende laatste fase DOOR een place 
to be is. 

Het verhaal van CW maakt dat duidelijk. 
Na jarenlang drugsgebruik, giftige relaties 
en criminaliteit weet C.W. de knop om te 
zetten en gaat hij hulp accepteren. Na een 
traject van bijna drie jaar bij DOOR heeft 
C.W. zijn leven compleet veranderd. Hij 
heeft het leven van criminaliteit achter zich 
gelaten en nu een eigen huis, vaste baan en 
fijne vriendengroep. Wat is zijn omkeerpunt 
geweest en hoe is hij gekomen waar hij nu 
staat?

Voor als je echt DOOR wilt met je leven

Beschermd wonen na detentie

‘Mijn leven zag 
er allesbehalve 

veelbelovend uit’

 ‘Ik heb moeite met 
gezag, maar ze leerden 
mij ermee om te gaan’
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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 

‘Ik besef nu pas hoe diep ik eigenlijk zat’
Hoe was je leven voordat je bij FBW DOOR 
terecht kwam?
Een puinhoop… echt een puinhoop. Ik had een 
giftige relatie en beide gebruikten we veel 
drugs. Daarbij was ik een enorme thrillseeker. 
Dit kwam zowel door de drugs die ik gebruikte 
als mijn ADHD. Mede hierdoor kwam ik in de 
criminaliteit terecht. Daarnaast was het ook 
gewoon tijdverdrijf. Ik had hele dagen niets te 
doen behalve feestjes vieren en niets nuttigs 
doen. Mijn leven zag er allesbehalve veelbelo-
vend uit. Ik gebruikte drugs, omdat ik dacht 
dat het mij hielp. Ik zag het als een soort zelf-
medicatie. Het liep steeds verder uit de hand. 
Hierdoor ging ik steeds gekkere dingen doen. 
Met als gevolg dat ik uiteindelijk drie keer vast 
ben komen te zitten. De laatste keer toen ik 
vast kwam te zitten dacht ik: Als ik nog iets wil 
doen met mijn leven, dan moet ik nu aan de 
noodrem gaan trekken en een hulplijn in gaan 
schakelen.

Ik had voor de tweede keer had vastgezeten 
in een Forensische Psychiatrische Afdeling 
(FPA) voor onder andere mijn agressieproble-
men. Ik lag soms hele nachten wakker. 
Hierdoor kreeg ik een ontzettend kort lontje 
terwijl het van zichzelf al kort was. Mijn advo-
caat had de FPA geregeld, om te voorkomen 
dat ik weer naar het gevang in moest. Maar hij 
zag in dat ik meer hulp nodig had dan dat. Hij 
vond dat er eens goed naar mij gekeken moest 
worden. De FPA heeft mij ook echt wat 
gebracht, ondanks dat ik er voor mijn gevoel 
totaal niet thuishoorde. Ik leerde bijvoorbeeld 
dat ik meer voor mezelf moest opkomen en hoe 
ik mijn grenzen moest aangeven. Maar na 
mijn vier maanden daar ben ik meteen terug 
gevallen in drugsgebruik. Ik had eigenlijk ook 
niet terug naar huis moeten gaan. De omge-
ving daar was niet goed voor mij. Het was 
eigenlijk vragen om problemen.

Hoe kwam je uiteindelijk bij FBW DOOR 
terecht?
Anderhalf jaar na mijn periode bij de FPA ben 
ik voor de derde keer opgepakt. Uiteindelijk 
ben ik hier heel dankbaar voor. Soms vraag ik 
mezelf nog wel eens af waar ik anders nu 
geweest zou zijn. Maar in het begin was ik 
vooral heel boos, voor mijn gevoel was ik niet 
als enige schuldig. Daarnaast moest ik ook 
weer gaan detoxen in de gevangenis. Alles wat 
er speelde moest ik gewoon even verwerken. 
In eerste instantie probeerde mijn advocaat 
mij op schorsing vrij te krijgen, alleen was 
daarbij de vraag waar ik naar toe moest. Ik 
kon niet terug naar mijn oude omgeving, dat 
was geen goed idee. Hoewel ik dat toen zelf 
niet in zag. Ik wilde wel terug naar huis, voor 
mijn gevoel was mij net zo goed onrecht aan-
gedaan. Daarbij voelde het ook als verliezen 

als ik niet terug zou gaan. Dat voelde toen 
zwak, terwijl als ik er nu naar kijk, weet ik dat 
dat helemaal niet zo is. 

Ik besefte dat ik niet zomaar vrij zou 
komen, maar ik wist ook dat ik hulp nodig 
had. Van steeds vastzitten werd ik niet wijzer. 
Ik moest iets gaan leren waardoor ik iets 
zinvols kon gaan doen met mijn leven. 
Uiteindelijk kwam mijn casemanager met de 
optie om naar FBW DOOR te gaan. Dit leek mij 
wel wat. Dat was namelijk in de buurt bij mijn 
‘vrienden’, die achteraf geen vrienden bleken 
te zijn. Ook mijn vader woont in de regio, dus 
dat kwam goed uit. Ik heb toen een intake 
gehad en toen werd het goed gekeurd dat ik 
naar FBW DOOR zou gaan. Ik zei nog tegen 
mijn reclasseringsambtenaar, let maar op, 
binnen twee maandjes ben ik daar weg. Die 
vlieger ging niet op. Uiteindelijk heb ik een 
traject gehad van bijna drie jaar.

Wat heeft FBW DOOR jou gebracht?
Het begin was heel moeilijk. Ik had bijvoor-
beeld een berichtje van mijn ex gehad dat ze 
mij nooit meer wilde zien of spreken. Ik was 
daar heel boos over, want zij had nog al mijn 
spullen. Maar ondanks dat dat heel moeilijk 
was en ik daar uiteindelijk mijn verlies in heb 
moeten nemen, heb ik ontzettend veel steun 
gehad van de begeleiders van DOOR. Iedere 
begeleider had zijn eigen specialiteiten, eigen 
krachten en positieve dingen. Soms voor mij 
ook negatieve dingen, maar die konden ook 
weer tot iets positiefs leidden. Ja… aan de 
mensen van DOOR heb ik echt iets gehad, 
ondanks dat ik niet alles even leuk vond. Want 
ja, er zijn daar ook gewoon regels, waar ik mij 
aan moest houden, waar ik het niet altijd mee 
eens was. Ik ben namelijk ook wel iemand die 
moeite met gezag heeft, maar daar leren ze je 
ook mee omgaan. Er is namelijk veel mogelijk, 
als je maar overlegt. Dan kunnen ze echt wel 
met je meedenken. Wat voor mij ook een uitda-
ging was, is dat je met meerdere mensen 
woont. Je kan het niet altijd met iedereen 
vinden, maar dat is ook een leerproces. In het 
dagelijks leven kun je namelijk ook mensen 
tegenkomen, waarmee je het niet goed kunt 
vinden en daar moet je dan ook mee leren 
omgaan.

Gaande het traject leerde ik ook steeds 
meer de begeleiding vertrouwen, waardoor ik 
een open boek kon zijn en merkte ik dat ik 
alles bespreekbaar kon maken. Dit heeft mij 
ook veel geholpen. Open en eerlijk zijn brengt 
je verder dan het zijn van een gesloten boek.

Structuur aanbrengen
Verder heeft DOOR mij ook geholpen om mijn 
doelen te behalen. Zo leerde ik in de dagbeste-
ding om structuur in mijn dag aan te brengen 

waardoor ik uiteindelijk kon gaan werken. 
Door weer te gaan werken heb ik ook weer 
andere dromen kunnen realiseren. Zo heb ik 
mijn motorrijbewijs gehaald. Dat was voor 
het eerst in lange tijd een echt cadeautje aan 
mezelf. Dit zijn de dingen die mij dan ook weer 
motiveerden om door te gaan. Het gaat dan 
uiteindelijk ook steeds makkelijker, om voor 
doelen te gaan en deze te behalen. Dit inzicht 
kreeg ik door steeds mijn doelen te blijven 
evalueren met mijn persoonlijk begeleider van 
DOOR en mijn reclasseringsambtenaar. Ik 
leerde dat ik veel meer win door de persoon te 
zijn die ik nu ben. Ik leerde dat ik mezelf aan 
niemand anders moest bewijzen dan mijzelf. 
Als ik ook terugdenk aan mijn periode bij 
DOOR denk ik meteen aan de mensen die daar 
werken. Zij waren vertrouwenspersonen voor 
mij. Die hebben nu echt wel een plekje in mijn 
hart. Ik vraag me af of ik het zonder hen 
gehaald zou hebben. Ze waren voor mij de 
hulplijntjes die ik nodig had.

Wat wilde je zelf uit het traject halen?
In de gevangenis besefte ik dat ik iets moest 
veranderen. Ik wist ook dat het mij alleen niet 
zou lukken. Hierbij kon de begeleiding van 
DOOR mij helpen. Wanneer het tegen zat 
konden zij mij steunen en lieten ze mij inzien 
dat tegenslagen er ook bij hoorden. Daarna 
motiveerden ze mij weer om het er niet bij te 
laten zitten. Het was namelijk heel makkelijk 
voor mij geweest om de handdoek in de ring te 
gooien en terug te gaan naar iets wat mij wel 
lukte, drugs gebruiken en criminaliteit. Iets 
nieuws is dan toch spannend en iedereen 
heeft dan toch een beetje faalangst in zich. En 
zo’n traject kan dan als verloren tijd voelen, 
terwijl al die jaren drugs en criminaliteit, dat 
was verloren tijd.

In eerste instantie was mijn enige doel 
drugsvrij leven en een eigen huis, daarbij 
wilde ik ook graag anders in het leven gaan 
staan. Eenmaal bij DOOR werden deze doelen 
steeds uitgebreider. Tijdens mijn traject 
merkte ik dat het helemaal niet zo moeilijk 
was om doelen te behalen. Je moet er alleen 
voor willen werken en je schouders er onder 
zetten. Later in mijn traject leerde ik hoe 
belangrijk stabiliteit is en hoeveel je daaruit 
kan halen. Ook kreeg ik doelen op financieel 
gebied, zo kan DOOR helpen door middel van 
het maken van budgetplannen. Uiteindelijk 
heb ik dan ook een bewindvoerder gekregen, 
omdat er steeds meer schuldeisers kwamen. 
Ook hier heeft DOOR ondersteuning in 
geboden. 

Hoe gaat het nu met je?
Het gaat nu heel goed. Ik heb een eigen huis 
dat aan al mijn wensen voldoet, ik heb een 

baan die ik leuk vind, met leuke collega’s en ik 
ben lekker aan het sporten. Daarnaast ben ik 
ook bijna van al mijn schulden af. Ook heb ik 
een hele fijne familie waar ik goed contact mee 
heb en die ik regelmatig kan zien. Voor nu heb 
ik nog ambulante begeleiding vanuit FBW 
DOOR. Als je op jezelf gaat komt er stiekem 
toch meer om de hoek kijken dan dat ik ver-
wacht had.

Voordat ik vast kwam te zitten had ik 
mezelf nooit kunnen voorstellen dat ik ooit 
kon staan waar ik nu sta. Daar was ik dan 
eigenlijk ook niet mee bezig. Maar nu zou ik 
echt nooit meer terug naar die tijd willen. Ik 
besef nu pas hoe diep ik eigenlijk zat.

Iets waar ik mijn hele leven naar streefde 
was gelukkig zijn. In het verleden gebruikte ik 
daar drugs voor. Nu heb ik zulke ‘hulp’midde-
len niet meer nodig. En dat is wel het lekkerste 
stofje wat er is, gelukkig zijn zonder 
‘hulp’middelen. 

Zou je een traject bij DOOR aanraden aan 
andere?
Ja zeker, alleen moet ik daarbij wel meegeven 
dat wanneer je niet het juiste doel voor ogen 
hebt, je het ook niet gaat halen. Dat wil niet 
zeggen dat het zonde van je tijd is. Het brengt 
je altijd iets. DOOR kan net dat steuntje voor je 
zijn om niet op te geven. Daarbij moet je het 
jezelf ook gunnen dat je kansen krijgt. Hou 
wel in je achterhoofd dat niet altijd alles een 
stijgende lijn is. Er zijn soms tegenslagen, 
waardoor het voelt dat je terug bij af bent. 
Haal er gewoon je lessen uit. Je leert dat de ene 
manier niet werkt en dan heb je nog genoeg 
andere manieren om te proberen. Zolang die 
lijn uiteindelijk maar stijgt. Daarnaast is er bij 
DOOR genoeg hulp waarvan je gebruik kan 
maken en daar moet je dan ook gebruik van 
maken.

Als je je inzet voor je doelen, dan zie je dat 
je echt wat kan behalen. Maar het komt je niet 
aanwaaien. Er is veel mogelijk, ondanks dat je 
soms dingen moet compenseren en daarbij 
kan DOOR je helpen. Je leert dan ook steeds 
meer nieuwe doelen te stellen op veel meer 
leefgebieden. 

Wat zou je andere mee willen geven 
vanuit jouw ervaringen?
Als je ergens uit wilt, begint het met je omge-
ving. Je moet die veranderen om uit de  
negatieve vibe te komen.  Je kan zo erg beïn-
vloed worden door je omgeving.  
Daarbij is het nooit te laat voor veranderin-
gen. Je moet jezelf op nummer één zetten.  
Je moet eerst van jezelf gaan houden en dan 
komt de rest vanzelf.
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Ook de levenslang gestrafte heeft 
recht op een correct D&R-plan
Van de redactie

Een als levenslang gestrafte vindt dat hij 
ook het recht heeft een detentie- en re-
integratieplan (D&R-plan) te maken en 
dat de directie van de gevangenis dat 
ook mogelijk moet maken. Dat is niet 
gebeurd. Hij is er over in beklag gegaan. 
De beklagcommissie heeft zijn beklag 
afgewezen. Hij is in beroep gegaan bij 
de Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ). Gesteund door 
Hettie Cremers als zijn advocaat ligt de 
zaak ter zitting voor bij de RSJ.

In artikel 18a, tweede lid, van de 
Penitentiaire beginselenwet staat 
dat door de directeur uiterlijk 
binnen vier weken na binnen-
komst van de gedetineerde in een 
inrichting, zo veel mogelijk in 
overleg met hem, een D&R-plan 
wordt vastgesteld dat gedurende 
de detentie, zo veel mogelijk in 
overleg met de gedetineerde, kan 
worden aangepast. Bij deze klager 
is dat niet gebeurd. Hij wijst op het 
grote belang van een duidelijk en 
inzichtelijk D&R-plan, waarin het 
gehele detentieverloop is terug te 
zien. Dit moet, vindt hij, niet pas 
na vijfentwintig jaar gebeuren, 
vlak voordat door het 
Adviescollege 
Levenslanggestraften wordt gead-
viseerd of klager mag beginnen 
met activiteiten die gericht zijn op 
een mogelijke terugkeer in de 
samenleving. 

Het adviescollege dient over een 
volledig dossier te beschikken om 
tot een goede beoordeling te 
kunnen komen. Hij heeft een 
aantal keren aangegeven dat dat 
plan er niet is. Pas bij de beklag-
commissie heeft de directeur een 
‘actieplan’ overgelegd, dat echter 
niet voldoet aan de wettelijke 
norm. Alleen de slechte verstand-
houding destijds tussen klager en 
de medewerkers van de arbeids-
zaal wordt breed uitgemeten in dit 
‘plan’. Er is ook geen sprake 
geweest van een periodiek overleg 
met klager over eventuele 

aanpassingen van het D&R-plan. Er 
is dus geen sprake van een zoge-
naamd dynamisch proces, terwijl 
dit wel van belang is. 

Pappen en nathouden
Verder betreft het plan slechts 
berichten van ‘pappen en nathou-
den’, een soort verslag van de dage-
lijkse gang van zaken op de afde-
ling waarbij verschillende inciden-
ten worden beschreven. Dat het 

met hem intussen beter gaat op de 
arbeid wordt echter niet vermeld. 
Ook staat er niets vermeld over de 
trainingen die hij volgt. Van het 

volgen van bijvoorbeeld de psychi-
sche ontwikkeling van klager lijkt 
geen sprake te zijn, laat staan dat 
er structurele zorg voor is gere-
geld. De advocaat wijst erop dat 
volgens de jurisprudentie van het 
Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens aan klager resocialisatie- 
en dus re-integratie-activiteiten 
moeten worden aangeboden. Van 
belang is, dat tijdig met resociali-
satie kan worden begonnen. In het 
evaluatierapport van het 
Adviescollege levenslanggestraf-
ten wordt niet voor niks beschre-
ven dat het van belang is dat in het 
detentieplan nadrukkelijk wordt 
stilgestaan bij de persoonlijke ont-
wikkeling van de gedetineerde en 
diens geestelijke en lichamelijke 
gezondheid.

De directeur van de instelling is 
niet aanwezig op de zitting en 
heeft op geen enkele manier een 
inbreng ingebracht.

De RSJ vindt dat het zogeheten 
actieplan wel beschouwd kan 
worden als een D&R-plan. Blijft 
echter de vraag of dat actieplan 
wel beantwoordt aan de eisen die 
aan een D&R-plan gesteld mogen 

worden. De beroepscommissie 
vindt het niet raar dat aan een 
levenslang gestrafte nog geen re-
integratie activiteiten zoals bij-
voorbeeld verlof worden voorge-
legd. Maar met de levenslang 
gestrafte moet wel een detentie-
plan worden afgesproken, waar-
door hij zich kan voorbereiden op 
zijn mogelijke terugkeer in de 
samenleving. Daarin zijn de 
doelen en activiteiten gericht op 
leefbaarheid, verblijf en zingeving 
en (nog) niet op re-integratiedoe-
len, omdat klager daarvoor nog 
niet in aanmerking komt. 

Een volledig plan
Dat neemt evenwel niet weg dat 
het D&R-plan voor de levenslang-
gestrafte voor de wel in te vullen 
onderdelen volledig en inzichtelijk 
dient te zijn en dat is niet het 
geval. Het D&R-plan – ‘actieplan’ – 
dat de directeur heeft gemaakt, is 
voornamelijk een feitelijke 
beschrijving van wat er in detentie 
heeft plaatsgevonden, in het bij-
zonder het gedrag van klager en 
zijn houding (op de arbeid). De 
doelen en uitwerking daarvan 

binnen detentie worden naar het 
oordeel van de beroepscommissie 
onvoldoende beschreven. 

Klager dient bij het opstellen 

van het D&R-plan verder de moge-
lijkheid, of in ieder geval zoveel als 
mogelijk, te zijn geboden om (des-
gevraagd) inzage te krijgen in zijn 
D&R-plan en om invloed te 
kunnen uitoefenen op de inhoud 
daarvan. Dat is niet gebeurd. 
Daardoor is wat hij vindt niet 
terechtgekomen in het plan. De 
beroepscommissie gaat ervan uit 
dat het D&R-plan met klager zal 
worden besproken en dat er alsnog 
een deugdelijk D&R-plan wordt 
opgesteld. 

Van belang is, 
dat tijdig met 

resocialisatie kan 
worden begonnen

In deze fase gaat het 
om leefbaarheid, 

verblijf en zingeving

AANTAL GEDETINEERDEN PER 100 BESCHIKBARE  
PLAATSEN OP 31 JANUARI 2021

EU-LAND EU-LAND

België 108,4 Litouwen 72,6
Bulgarije 74,6 Luxemburg 78,3
Kroatië 87,4 Malta -
Cyprus 110,5 Nederland 87,6
Denemarken 94,8 Oostenrijk 96,2
Duitsland 81,6 Polen 80,5
Estland 75,6 Portugal 88,3
Finland 79,6 Roemenië 119,3
Frankrijk 103,5 Slowakije 90,3
Griekenland 111,4 Slovenië 85,7

Hongarije 100,5 Spanje 73,6

Ierland 85,1 Tsjechië 96,7

Italië 105,5 Zweden 100,6
Letland 63

Dankzij de Raad van Europa hebben we 
inzicht hoeveel gedetineerden er begin 2021 
in een justitiële inrichting zaten. Oftewel: 
hoe vol zitten de gevangenissen in Europa? 
Interessant, omdat we weten dat recent de 
rechtbank in Amsterdam weigerde uit te 
leveren aan België vanwege de toestanden 
daar in de gevangenissen. Nou, dat lijkt 
terecht als we kijken naar de landen die meer 
dan 100 gedetineerden hebben per 100 
beschikbare plaatsen. In vijf landen is het 
nog erger dan in België, waar er 108,4 per 100 
zitten: in Cyprus, Griekenland, Italië en 

Roemenië zijn de gevangenissen overbevolkt 
per 100 plekken: 110,5, 111,4, 105,5 en 119,3. In 
drie landen is het wat minder erg dan in 
België: Frankrijk, Hongarije en Zweden met 
meer dan 100 maar minder dan 105. 
Nederland scoort met 87,6 niet beroerd.  

Dan is er ook nog de vraag hoeveel gedeti-
neerden er gemiddeld samen op cel zitten. 
Dat varieert behoorlijk. Gemiddeld zitten er 
in Europa 1,5 gedetineerden op een cel. 
Finland en Spanje doen het netjes met 1 per 
cel. Maar bijvoorbeeld Slowakije doet het 
met 10 per cel. 

AANTAL PER 100 PLAATSEN

AANTAL PER 100 PLAATSEN

Aantal gedetineerden per gevangenis 
in de EU
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De nieuwe moestuin van de vrouwengevangenis in Zwolle

Het team van Plantje voor Morgen

Koken met zelf 
geplante en 

verzorgde groenten

Duurzame detentie met 
een plan voor morgen
Van de redactie

Plantje voor morgen is een enthousiaste club die aan de slag 
wil met het verduurzamen van gevangenissen. Ze hebben 
als visie dat alle gevangenissen moeten worden voorzien 
van beplanting om gedetineerden toegang te bieden tot een 
duurzame toekomst. De missie is: gedetineerden duurzame 
kansen bieden in de gevangenis en in de toekomst erna. 

Dat doen ze door het opzetten van duurzame en educatieve 
en arbeidsprogramma’s. Alle gedetineerden moet de kans 
geboden worden zelf bij te dragen aan de vergroening van 
hun leefomgeving en vaardigheden te ontwikkelen voor het 
leven na detentie. Een boeiende groep mensen met een 
boeiend doel. Zeker als je bedenkt hoe weinig groen gevan-
genissen dikwijls zijn en in welk een treurige omgeving ze te 
vinden zijn. Op troosteloze industrieterreinen en uit zicht 
van niet-ingeslotenen. 

De directeur van de vrouwengevangenis in Zwolle was 
enthousiast en wilde graag meewerken aan een pilot in 
Zwolle. Op de ISD-afdeling (Inrichting Stelselmatige Daders). 
Het gebeurde in het voorjaar van 2022. De Plantje-mensen 
verzorgden er zes workshops. Ze gingen aan de gang met 
zaadjes en kruiden die in de moestuin van de gevangenis te 
vinden waren. De hovenier van de inrichting werkte enthou-
siast mee. Er werd van buiten een kok ingevlogen. Er werd 
gekookt met groenten en kruiden uit de tuin die de gedeti-
neerden zelf hadden verzorgd. Alles bij elkaar laagdrempe-
lig. Duidelijk moest worden – en werd ook – dat duurzaam-
heid niet moeilijk hoeft te zijn. De ISD’ers leerden er, dat je 
kunt koken met je eigen groenten. En passsant leerden ze 
ook dat het met minder vlees kan, dat vegan ook lekker is. En 
duurzamer. 

Succeservaring
Het werd allemaal zeer gewaardeerd blijkt ook uit uitspra-
ken van deelnemers: ‘We hebben heerlijk gekookt en het was 
ook gezellig’; ‘Na het project heb ik me aangemeld om in de 
tuin te gaan werken; ‘Ik vond het echt leuk en leerzaam. Goh, 
wat fijn dat ik hier aan mee mocht doen’. Een afdelingshoofd 
uitte haar  genoegen zo: ‘Ze zijn enthousiast en trots aan het 
tuinieren en hebben veel geleerd. Dat is niet alleen fijn voor 
hun verblijf hier, maar geeft de dames ook kennis en vaar-
digheden waar ze na hun detentie baat bij hebben. Het zorgt 
voor een succeservaring. Ze zijn ergens verantwoordelijk 
voor en zien dat het wat oplevert. Het is de bedoeling dat het 
project een vervolg krijgt in de PI Zwolle’. 

Twee maanden later zegt het afdelingshoofd ISD: ‘We 
hebben laatst courgettesoep met elkaar gemaakt, met 
kruiden en uien uit de tuin. Nu komen er veel pompoenen 
aan’. Een teamlid van Plantje voor Morgen: ‘Tijdens een kook-
workshop werd het menu uit de zwarte bakken gecombi-
neerd met verse paksoi uit de moestuin en daarmee bereid-
den vijf dames samen een heerlijk recept waarvan de hele 
afdeling kon mee eten’. 

Te hopen is, dat meer directeuren iets in deze aanpak 
zien. Er valt nog veel te verduurzamen in de bajesen. 

Maffiabaas met 
eigen betaalsysteem 

Recht van spreken beperkt
Eind vorig jaar werd bekend dat de 
Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale 
ma zijn arrestatie in Dubai een kroonge-
tuigedeal heeft gesloten met de Italiaanse 
justitie. Uit onderzoek van journalisten-
collectief Follow the Money en RTL Nieuws 
is gebleken dat Imperiale meer was dan 
een internationale handelaar in drugs. Hij 
speelde ook een cruciale  rol bij het weg-
sluizen en investeren van vele tientallen 
miljoenen euro’s die met drugssmokkel 
zijn verdiend. In de Italiaanse dossierstuk-
ken wordt gesproken over financiële 
transacties tussen Ridouan Taghi en een 
van zijn zoons. Uit politieonderzoek van 
de taskforce Aanpak Criminele 
Machtsstructuren – opgericht na de 
moord op Peter R. de Vries – is gebleken 
dat bij het afrekenen van grote drugsdeals 
niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt 
van het reguliere bancaire systeem. 
Blijkbaar benutten criminelen een paral-
lel betalingssysteem, waarbij zij transac-
ties zoveel mogelijk afhandelen zonder 
dat er contant geld mee gemoeid is. 
Allerlei ruilhandel wordt hiervoor 
ingezet. Moet er dan toch met echt geld 
worden afgerekend dan maken kopstuk-
ken uit het criminele circuit gebruik van 
een netwerk van corrupte makelaars en 
bankiers.

Nu de maffioos Imperiale aan het 
praten is geslagen, vrezen genoemde kop-
stukken en de voor hen werkende figuren 
er elk moment bijgelapt te kunnen 
worden. Want Imperiale weet hoe de geld-
stromen lopen, waar het geld is beland  en 
door wie het wordt beheerd. De betekenis 
van zijn verklaringen reikt verder dan 
Italië. Criminelen uit Nederland, maar ook 
Bosniërs, Ieren en Spanjaarden voelen zich 
op de korrel genomen. Gevreesd wordt 
voor de al dan niet gewelddadige 
gevolgen. 
(NRC 30-01-2023)
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Dini van het Noorden

Het leren van de Nederlandse taal is niet gemakkelijk. Het 
spreken is lastig en het lezen en schrijven is ook geen makkie. 
Neem alleen al het gebruik van de d’s en t’s. Wanneer een d 
gebruiken, wanneer een t? Het is voor veel mensen moeilijk en 
zelfs mensen met een universitaire opleiding maken weleens 
d- en t- fouten. Maar ach, zo’n drama is dat ook weer niet.

A ls de d’s en t’s bij ons op Onderwijs aan de orde 
komen, dan moet ik weleens denken aan  
e e n  r o n d l e i d i n g  i n  h e t  N a t i o n a a l 
Gevangenismuseum in Veenhuizen. Dat was in 
november 2009, en ik was daar op werkbezoek 
met onze vrijwilligersvereniging. Daarna stond 
een bezoek aan een toenmalige jeugdinrichting 

op het programma. Daar zouden we van de directrice tekst en uitleg 
krijgen over het dagelijks leven van de jonge bewoners. 

Maar eerst gingen we dus naar het gevangenismuseum. De 
geschiedenis van de oude gevangenis is boeiend, maar we werden 

er niet blij van. In de negentiende eeuw sliepen de gevangenen 
letterlijk in grote kooien. En ze moesten een gezicht bedekkende 
celkap op om herkenning te voorkomen. Het was in die tijd ook 
volstrekt normaal dat een gevangene werd gefolterd om hem een 
al of niet gepleegde misdaad te laten bekennen. Een oude foltertafel 
stond als stille getuige van die martelingen 
tentoongesteld. Het was geen vrolijke rond-
leiding en we waren opgelucht toen we naar 
een andere zaal gingen. 

Een expositiezaal waar een tentoonstelling 
te bezicht igen wa s onder de na a m 
‘Vrijgesproken, teksten uit de gevangenis’. Het 
was een prachtige expositie met werk van 
fotografe Charlotte Marres. Zij fotografeerde 
jarenlang celmuren met daarop bijzondere 
teksten die door (ex-) gedetineerden waren 
geschreven. Een deel daarvan werd later in 
Nieuwegein door vrouwelijke gedetineerden 
op linnen geborduurd, en ook die teksten 
waren onderdeel van de expositie in 
Veenhuizen. De foto’s lieten celmuren zien 
met daarop allerlei tekeningen en hartenkre-
ten. Misschien had het schrijven op die muren 
wel een kalmerende werking gehad op de 
gedetineerden. Want als ellende niet uitge-
schreeuwd kan worden, of met tranen weg-
gespoeld, dan kan erover schrijven vaak opluchten. Het was al met 
al een interessant bezoek aan het gevangenismuseum. In de muse-
umwinkel kochten we later nog een paar ansichtkaarten van de 
bijzondere expositie.

Bezoek, een knuffel?
Daarna gingen we naar de jeugdinrichting waar de directrice ons 
al opwachtte. Zij vertelde over de bewoners van de inrichting, jonge 
mensen, tieners. Ze brachten de dagen door als andere tieners, 
slapen, eten, sporten, naar school. Een goede opleiding was belang-
rijk voor de toekomst, was de gedachte. Het klonk allemaal prima, 
en het gebouw zag er gezellig uit. Maar de regels waren streng, 

Niet getreurd… 
Wat gebeurd is, is gebeurd

vonden wij. Televisie kijken, bijvoorbeeld, moesten de bewoners 
‘verdienen’ door zich goed te gedragen. En elke avond, behalve op 
zaterdag moesten ze om 20.00 uur op hun kamer zijn. Alleen, en 
met de deur op slot. Een collega van mij, voormalig orthopedagoge, 
schrok daarvan. “Als ze zich dan rot of depri voelen, kunnen ze 
helemaal flippen, zo alleen op hun kamer,” fluisterde ze. Maar het 
was het beleid, begrepen we. En écht, men wilde het beste voor deze 

kinderen. Wij geloofden dat graag, maar toch. Het waren nog zulke 
jonge mensen, en wie weet wat er allemaal was mis gegaan in hun 
leven. Waarom waren ze hier? En kregen ze wel bezoek? Waren er 
mensen die regelmatig langskwamen en oprechte aandacht aan 
hen schonken? Kregen ze wel eens een knuffel van een van de ouders, 
grootouders, broer of zus? 

We mochten de school bekijken die op het terrein van de inrich-
ting stond. Onderweg passeerden we een stel jongeren en heel even 
keek ik in de ogen van een meisje van een jaar of zestien, zeventien. 
Ik schrok. Die blik. Zo gevoelloos, zo hard. We gingen de school 
binnen waar een paar leerlingen aan het werk waren in een grote 
keuken. Hier konden de leerlingen hun kookkunsten oefenen. De 
rest van de school leek op een gewone middelbare school. Ik begreep 
dat de leerlingen hier een goede opleiding konden volgen en zelfs 
in het dorp stage mochten lopen. Prima geregeld dus. De kinderen 

kregen goede zorg, werden goed opgeleid, en 
als ze zich gedroegen, konden ze ‘vrijheden’ 
verdienen en vaker tv kijken. En op zaterdag-
avond mochten ze, als ik het me goed herin-
ner, later naar hun kamer dan op doorde-
weekse dagen. Dan werden er spelletjes 
gedaan, of keken ze gezamenlijk naar een film. 
Maar verder? Over therapieën heb ik niets 
gehoord, ik kan me dat althans niet herin-
neren. Maar ik ga er van uit dat er genoeg pro-
fessionals met adequate therapieën aanwezig 
waren. 

Met weemoed?
Wat zou ik graag weten hoe het nu gaat met 
die tieners van toen. Of het verblijf in de inrich-
ting hen goed heeft gedaan, en hoe ze op hun 
verblijf daar terugkijken. Zullen ze nog vaak 
aan die tijd terugdenken? Met afkeer, of juist 
met weemoed? Zouden ze naast alles wat er 
met hen destijds niet goed ging ook wel mooie 

herinneringen hebben? Of zou verdriet nog vaak de kop opsteken? 
Ik hoop zo dat het goed met ze gaat, en ik zou ze allemaal wel een 
kaartje willen sturen. Zo’n kaart die ik in de museumwinkel van 
Veenhuizen heb gekocht. Met de celmuurtekst: ‘Wees niet getreurt, 
wat gebeurt is is gebeurt.’ 

En die kaart is dus de reden dat ik bij taallessen waar het ‘d of t’ 
vraagstuk aan de orde is, altijd aan het gevangenismuseum in 
Veenhuizen en aan die jeugdinrichting moet denken. Zo’n kaart 
met die milde, troostende woorden zou ik willen sturen aan al die 
tieners. Maar ik zou wél op de achterkant de tekst in het klein nóg 
eens schrijven. Maar dan met de juiste spelling, want ik ben nu 
eenmaal taalvrijwilligster. En waar een d hoort, hoort een d. Dus: 
‘Wees niet getreurd, wat gebeurd is is gebeurd’.

De gevangenen 
moesten een gezicht 

bedekkende celkap op

Als ze zich depri 
voelen, kunnen ze 
helemaal flippen

Dini van het Noorden is vrijwilligster in 
een Penitentiaire Inrichting. Ze schrijft 
over haar vrijwilligerswerk en daaraan 
verwante onderwerpen.

De kaart met tekst op een celmuur
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Recht van spreken beperkt

Volgens Telegraaf-verslaggever Saskia Belleman hebben 
nabestaanden van een slachtoffer in de uitoefening van 
hun spreekrecht tijdens een zitting van de rechtbank in 
Almelo de verdachte een moordenaar genoemd, een 
beest, een duivel en een bloeddorstig monster. Dat werd 
zelfs de rechtbank te gortig. Tot aan een veroordeling 
worden verdachten in een Europese rechtsstaat immers 
formeel als onschuldig beschouwd. Iemand is pas een 
dader als de rechter dat heeft vastgesteld op grond van 
overtuigend bewijs. Er is volgens de Telegraaf de laatste 
tijd ook ophef ontstaan over advocaten van slachtoffers 
of nabestaanden, die het spreekrecht van de slachtof-
fers gebruiken om al of niet in juridische taal over de 
schuldvraag te spreken. Dat vinden advocaten van de 
verdachte dan weer niet fijn, want zo lijkt het “alsof er 
opeens een tweede officier van justitie de zaal binnen is 
geslopen.” 

(Telegraaf 29-11-2022)

Politieleugens in 
proces-verbaal

Marijke Malsch, hoogleraar Open Universiteit en onder-
zoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit 
en Rechtshandhaving (NSCR), schrijft in NRC naar aan-
leiding van twee Rotterdamse agenten die doelbewust 
gelogen hebben in een door hen opgesteld proces-ver-
baal. Die leugens zijn aan het licht gekomen door came-
rabeelden die lieten zien dat niet de verdachte, maar de 
politie geweld gebruikte tijdens een aanhouding in 
juni vorig jaar. Daarop heeft de rechter de niet-ontvan-
kelijkheid van het Openbaar Ministerie uitgespreken, 
waarmee de verdachte vrijkwam. De Rijksrecherche 
gaat bovendien de kwestie onderzoeken.

Volgens professor Malsch is het goed dat de rechter 
het verhullende proces-verbaal verwerpt met vrijspraak 
voor de verdachte, maar, schrijft ze, “dat is in het verle-
den lang niet altijd het geval geweest”. Zij vond zonder 
veel moeite veertien vergelijkbare gevallen van vals 
opgemaakte processen-verbaal. ”Vroeger”, schrijft 
Malsch, “werd dit soort politiehandelen stevig afge-
straft door de rechter. Maar de laatste jaren is de rechter 
steeds milder geworden voor de politie, vooral de Hoge 
Raad. Deze vindt, dat als aan het licht is gekomen dat de 
politie foutief heeft gehandeld en dit op de zitting is 
besproken, het probleem is opgelost en de zaak tegen 
de verdacht gewoon kan worden doorgezet. (-) Dat kan 
betekenen dat er vanuit de rechter nauwelijks een zicht-
bare sanctionering van enige betekenis van de politie 
volgt.” 

(NRC 30-11-2022)

UIT DE PERS



De pilot ‘bulkzittingen’

Nog minder zittingstijd 
in strafzaken, moeten 

we dat wel willen? 
Nikki Alberts

In strafzaken wordt voor veel soorten zittingen een beperkte zittingstijd 
gepland. Voor een raadkamerzitting bijvoorbeeld wordt over het 
algemeen rekening gehouden met 10 minuten voor de hele zitting. De 
verdediging kan in die gevallen enkele minuten verweer voeren. De 
beperkte zittingsduur is vanuit de Rechtspraak begrijpelijk, gelet op 
de planning en de zittingscapaciteit. Voor verdachten en advocaten 
is het evenwel met enige regelmaat lastig de verdediging te voeren 
en daarbij alle argumenten naar voren te brengen. 

In de maanden januari en februari 
2023 heeft de Rechtbank 
Amsterdam zogenoemde ‘bulkzit-
tingen’ gepland. Het idee van deze 
nieuwe vorm van zittingen is om 
meer (inhoudelijke) zaken te 
plannen in nog minder minuten 
dan al het geval was, om zo de ach-
terstanden weg te werken. Volgens 
verslaggeving in de NRC is het 

plan om 30 zaken per zitting te 
behandelen, waarvan 20 in een 
kwartier en 10 zaken in drie 
minuten. Het initiatief van ‘bulk-
zittingen’ is genomen om tege-
moet te komen aan de vraag om 
strafzaken niet op de plank te 
laten liggen, maar binnen een 
redelijke termijn af te doen. Vooraf 
wordt gekeken naar de zaken om 
te beoordelen of zij geschikt zijn 
voor deze kortere zittingsduur. 
Het uitgangspunt voor deze zittin-
gen is dat hoewel de zaken in korte 
tijd worden afgedaan, wel recht 
wordt gedaan aan de belangen van 

verdachten, advocaten en 
benadeelden. 

Flinke achterstand
In het strafrecht lopen de achter-
standen van te behandelen zaken 
op. Het Openbaar Ministerie in 
Den Haag, Haarlem en Gelderland 
vroegen in 2022 de rechtbanken 
daar al of honderden zaken defini-
tief, zonder vonnis, mochten 
worden beëindigd. Dat verzoek 
heeft geleid tot Kamervragen aan 
de Minister. Het ging daarbij om 
zaken die ouder zijn dan vier jaar. 
Minister Yesilgoz reageerde 
daarop door aan te geven dat het 
werk in de strafrechtketen com-
plexer wordt en de werkdruk 
stijgt. Ook de coronapandemie 
heeft niet meegeholpen. Daarbij 
konden veel zaken tijdelijk niet 
doorgaan. De pilot met bulkzittin-

gen is een initiatief om rechters te 
ontlasten. Voor de pilot wordt 
gekeken naar eenvoudige zaken. 
Er zou dan meer tijd overblijven 
voor grote zaken. 

Voor deze bulkzittingen wordt 
veel gevraagd van de advocatuur. 
Verzoeken vanuit de verdediging 
zouden van te voren moeten 
worden gedaan, het pleidooi kan 
van te voren schriftelijk worden 
ingediend en los daarvan zal de 
advocaat in kwestie maar kort 
spreektijd krijgen op zitting. 

Onwenselijk
Vaststaat dat al langere tijd een 
gebrek aan zittingscapaciteit 
bestaat en dat het goed is, dat daar 
aandacht voor is. Maar wat mij 
betreft is de ontwikkeling van nog 
minder zittingstijd in veel zaken 
niet wenselijk. Het is van belang 
dat voldoende oog blijft bestaan 
voor de verdachte, die zich 
gehoord moet voelen en zijn kant 
van het verhaal op zitting moet 
kunnen vertellen, of hij dat nu zelf 
doet of via het pleidooi van zijn 
advocaat. Vooralsnog gaat het om 
een pilot, of de zittingsduur van 
eenvoudige zittingen daarna ook 
wordt beperkt is nog niet 
duidelijk.

Nikki Alberts is advocaat bij 
Cleerdin & Hamer Advocaten en 
redacteur van deze krant.

Advocaat Nikki Alberts

Er moet wel recht 
worden gedaan 
aan de belangen 
van verdachten

Voor bulkzittingen 
wordt veel gevraagd 
van de advocatuur
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Fotoproject van Kim van de Wetering

Hel, herstel, held
Wie in de forensische zorg zit, heeft vaak een rode draad door zijn leven van opgroeien in huiselijk 
geweld, trauma en andere psychische pijn. Ergens in detentie en zorg komt vaak een keerpunt – 
sommigen zetten hun ervaring in als iets positiefs of worden zelfs hulpverlener. In een portretserie 
brengt fotograaf en journalist Kim van de Wetering ex-gedetineerden in beeld: wat is het verhaal 
achter het strafblad? Wat hielp hen door hun slechtste momenten, en waar staan ze nu?

aren geleden hoorde ik het verhaal van een 
jochie dat gepest werd. Om z’n zelfvertrou-
wen en weerbaarheid te vergroten ging hij 
op een vechtsport. Bij die sportschool 
maakte hij echter ‘foute vrienden’ die 
blowden en rottigheid uithaalden, en zo 
raakte het jongetje drugsverslaafd en in de 

criminaliteit. Ik zal het verhaal nooit vergeten. 
Ook niet sinds ik weet dat er honderden of duizen-
den van dit soort biografieën zijn. 

Verwaarlozing, misbruik, problemen thuis – 
wie zijn leven zo begint heeft maar een klein 
duwtje nodig om de onderwereld in te storten. 
Een beslissing die verkeerd uitpakt, een slechte 
raadgever en soms gewoon botte pech, en deze 
jongens verdwijnen uit het zicht van de maat-
schappij. Ze duiken pas op in nieuwsberichten 
over drugsruzies, overvallen of moord. Die berich-
ten kennen we, maar het verhaal dat eraan vooraf-
ging krijgen we eigenlijk nooit te horen.

De drie mannen die ik tot dusver portretteerde 
voor de serie Hersteld hebben zo’n verhaal. Ze 
zullen zelf de laatsten zijn om goed te praten wat 

ze hebben gedaan; hun verleden gebruiken ze niet 
als excuus. Maar hun verhaal mag gehoord 
worden, en biedt bezien vanuit waar ze nu staan 
bovendien een vorm van betekenis. Het legt de 
kwetsbaarheid van een mensenleven bloot maar 
toont ook de wéérbaarheid, en biedt zo misschien 
wel troost.

Van hel naar held
Met alle drie de geportretteerden bezocht ik een 
plek die voor hen symbool staat voor die donkere 
periode, de hel. Voor de een was dat de instelling 
waar ze vast zaten, voor de ander een rijtjeshuis 
waar in hun jeugd het zaadje werd geplant voor 
pijn en eenzaamheid, en voor de destructieve 
omgang daarmee. 

Daarna lieten ze iets zien wat belangrijk was 
geweest voor hun ommekeer en herstel. Wat dat 
was, loopt uiteen, maar bij allemaal ging dat 
gepaard met echt contact met een ander mens. Ze 
wisten op te krabbelen en vooruit te kijken.

 
We sloten af met een portret dat de mooie 

persoon laat zien die tevoorschijn kwam na dat 
herstel. Die foto maakten we op dezelfde plek als 
waar ook de ellende plaatsvond. Het viel me op 
hoe zacht ze alle drie uit hun ogen kijken. Niet 
soft of week, maar alsof ze al die hardheid van 
vroeger hebben overwonnen en nu in staat zijn 
om iets voor anderen te betekenen. Echte helden, 
die hun kracht niet halen uit hardheid maar uit 
vergeving.

Vooral voor Jay en Niel, die al lang niet op die 
plek waren geweest, was het bezoek en het foto-
graferen louterend, lieten ze zelf weten. Ik ben 
dankbaar dat ik met mijn camera een stukje van 
hun verhaal mocht zijn.

Meer weten of contact?
‘Hersteld’ is een lopend project. Ik ontmoet heel 
graag meer mensen die hun verleden achter zich 
hebben gelaten en hun ervaringen in detentie omzet-
ten in iets positiefs, en willen meewerken aan deze 
serie. Inzetten van ervaring hoeft niet als ervarings-
deskundige, het kan ook door de manier waarop je in 
het leven staat en bijvoorbeeld hoe je met je buurt 
omgaat. 
 
Als je meer wilt weten over de serie of in contact wilt 
komen met Jay of de fotograaf, dan kan dat via www.
kimvandewetering.nl/hersteld of door contact op te 
nemen met Bonjo.

J
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Het verhaal van Jay

Hel

Die foute vriend waar mensen hun kinde-
ren voor waarschuwen? Dat was Jay. 

Als klein jongetje werd Jay misbruikt 
door iemand uit zijn familie. Het leidde 
er uiteindelijk toe dat hij op zijn 
twaalfde uit huis werd gezet. Hij kwam 
niet in de jeugdzorg, maar kon in een 

schuurtje wonen. Daarvoor moest hij echter wel huur en 
boodschappengeld betalen. Zijn krantenwijk was daar 
natuurlijk niet op bedacht, dus zocht Jay andere inkom-
stenbronnen. Hij benaderde een familielid dat drugs ver-
kocht en mocht ‘toppen komen knippen’ voor honderd 
gulden in de week. Al snel mocht hij ook dealen en ver-
diende hij meer dan genoeg om de huur te kunnen betalen. 
Waalwijk werd het podium voor vele niet kinderachtige 
herinneringen: de eerste schietpartij, de keer dat hij soort 
van per ongeluk werd gestoken met een mes, dealen tussen 
het spelen met zijn vriendjes door; op elk plein en straat-
hoek gebeurde wel ellende.

Op de foto staat Jay voor zijn ouderlijk huis, waar hij 
door een familielid jarenlang werd misbruikt. In de omlig-
gende straten vonden de schiet- en steekpartij en het 
dealen plaats.

Herstel
Een van de plekken waar Jay heel veel kwam om te dealen, 
was bij de nachtclub. Die lag in een steegje (of dammetje, 
zoals ze in Waalwijk zeggen), wat ideaal was voor klanten 
om ongezien te komen kopen, en om te vluchten voor de 

politie. Als een knipoog van het lot kwam in die nachtclub 
later de kerk die cruciaal was in zijn herstel. Al tijdens een 
van zijn periodes in de gevangenis kwam Jay in aanraking 
met het geloof, maar de ommekeer kwam pas toen hij een 
ouder echtpaar ontmoette in de christengemeente in 
Waalwijk, in die voormalige nachtclub dus. Zij sloten Jay en 
zijn vrouw in hun armen, en brachten hen dichterbij 
elkaar. Langzaamaan begon hij voor het eerst te geloven in 
zichzelf, te zien dat hij een plek had in de wereld, en erop te 
vertrouwen dat er iets goeds kon komen uit alles wat er 
gebeurd was. Het kon beter. Híj kon beter.

Held
Voor je staat een beer van een vent met een kaal hoofd en 
een ruige baard. Zijn ogen sprankelen en hij lacht graag. 
Hij straalt kracht uit, maar ook vrede. In de wijken waar hij 
vroeger berucht was, zien ze Jay nu graag. Ouders zijn blij 
als Jay met hun kinderen praat. Op de plekken van al die 
donkere herinneringen ontstaan mooie nieuwe 
verbindingen. 

Jay heeft de opleiding tot ervaringsdeskundige Howie 
the Harp net afgerond. Op het eind ervan liep hij stage bij 
Bijeen, waar hij misschien kan blijven. Sowieso wil hij zijn 
ervaringen inzetten om anderen te behoeden voor de 
dingen die hij heeft gedaan en meegemaakt, vooral jonge-
ren, en staat zeer open voor contact en voor organisaties 
die met hem willen werken. Hij weet dat hij iets positiefs 
kan betekenen.

Kim van de Wetering
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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 de Bonjo 
brengt u in de bajes

Rechter zal waarschijnlijk over vervroegde invrijheidstelling gaan

Gratieregeling 
levenslanggestraften  
blijft voorlopig ongewijzigd
Van de redactie

De Tweede Kamer heeft een motie van de leden Eerdmans en Ellian 
aangenomen waarin de minister voor Rechtsbescherming wordt 
opgeroepen om de mogelijkheden te onderzoeken om slachtoffers en 
nabestaanden een zwaar(der)wegende stem te geven bij de eventuele 
gratieverlening aan levenslanggestraften als zij 25 jaar of langer 
gezeten hebben. Maar het is nog maar de vraag of de minister van 
plan is om de gratieregeling levenslanggestraften te wijzigen. Wel 
ziet het er naar uit, dat de rechter ruimere bevoegdheden krijgt om 
vervroegde vrijlating te bewerkstelligen.

Die tekst van de 
motie luidt als 
volgt: ‘De 
Kamer, overwe-
gende dat het 
Europees Hof 
voor de Rechten 

van de Mens in 2013 en de Hoge 
Raad in 2016 hebben geoordeeld 
dat een levenslange celstraf 
zonder een reële mogelijkheid tot 
herbeoordeling van deze straf 
‘onmenselijk’ is en dat een levens-
langgestrafte daarom vanaf de 
strafoplegging zicht op een reële 
herbeoordeling moet hebben; 
overwegende dat diverse factoren, 
zoals recidivegevaar, de mening 
van nabestaanden en het strafdoel 
‘vergelding’ een rol spelen bij de 
herbeoordeling na 25 jaar van 
levenslanggestraften; 

overwegende dat gebleken is dat 
tegen de wil van slachtoffers en 
nabestaanden in, levenslangge-
straften die veroordeeld zijn voor 
vreselijke misdaden nu uitzicht 
krijgen op vrijheid; overwegende 
dat de Minister heeft toegezegd 
met slachtoffers en nabestaanden 
in gesprek te gaan door middel 
van expertsessies; verzoekt de 
minister mogelijkheden te onder-
zoeken om slachtoffers en nabe-
staanden een zwaarwegende(re) 
stem te geven bij dit gratiebesluit 
en daarbij buitenlandse voorbeel-
den te betrekken.’ 

De Stichting Forum Levenslang, 
die zich inzet voor zowel het 
bieden van perspectief op invrij-
heidstelling als het voorkomen 
van detentieschade, stelt in een 
reactie dat deze motie er ten 
onrechte vanuit gaat dat de minis-
ter van plan is om de gratierege-
ling levenslanggestraften te wijzi-
gen. Minister Weerwind heeft in 
zijn kamerbrief van 8 juni 2022 
duidelijk aangegeven dat hij met 
betrekking tot levenslanggestraf-
ten een wettelijke regeling voor de 
voorwaardelijke invrijheidsstel-
ling (v.i.) tot stand wil brengen, die 
zou kunnen aansluiten bij de 
huidige v.i.-regeling voor de 

tijdelijk gestraften. In de nieuwe 
v.i.-regeling is de rechter dan 
degene en niet meer de minister 
die de beslissing neemt over het al 
dan niet verlenen van een voor-
waardelijke invrijheidstelling van 
levenslanggestraften. 

Adviescollege
In deze regeling is mogelijk en 
waarschijnlijk een rol weggelegd 
voor een adviescollege, vergelijk-
baar met het huidige 
Adviescollege 
Levenslanggestraften (ACL). Het 
Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens heeft duidelijk aangege-
ven dat er perspectief dient te zijn 
op invrijheidstelling in een proce-
dure met heldere criteria, die dui-
delijk zijn vanaf het moment van 
strafoplegging. Dan kan – als er 
sprake is van een positieve ontwik-
keling van de veroordeelde en als 
door experts is vastgesteld is dat 
sprake is van een aanvaardbaar 
risico om veroordeelde terug te 

laten keren in de maatschappij – 
vergelding de (voorwaardelijke) 
invrijheidstelling niet in de weg 
staan. Dat houdt met andere 
woorden in dat na een bepaalde 
periode – die vanzelfsprekend zeer 
lang is – vergelding geen rol meer 
kan spelen, althans niet in die zin 
dat de beslissing om voorwaarde-
lijke invrijheidstelling te verlenen 
af kan hangen van de mening van 
de slachtoffers en/of 
nabestaanden. 

Daaraan kan nog worden toege-
voegd dat het wel rekening 
houden met de mening van slacht-
offers en/of nabestaanden over het 
al dan niet verlenen van v.i. tot 
rechtsongelijkheid zou kunnen 
leiden, aangezien sommige slacht-
offers en nabestaanden in de ene 
zaak waarin levenslang is opge-
legd een geheel andere mening 
kunnen hebben dan slachtoffers 
en/of nabestaanden in een andere 
vergelijkbare zaak. Een complice-
rende factor zou ook kunnen zijn 
dat zij in een en dezelfde zaak van 
mening verschillen. Daarbij is de 
mening van de slachtoffers en/of 
nabestaanden ook een onzekere 
en subjectieve factor (die tevens 
nog in de tijd kan wijzigen) die 
duidelijk niet valt onder de heldere 
en objectieve criteria die door het 
Europees Hof (en ook de Hoge 
Raad) worden vereist. 

Rol slachtoffers
Aannemelijk is dat in de nieuwe 
regeling over voorwaardelijke 
invrijheidstelling van 

levenslanggestraften het raadple-
gen van de slachtoffers en/of nabe-
staanden over hun belangen door 
de rechter of door genoemd speci-
aal adviescollege een vereiste zal 
zijn. Dat houdt in dat zij kunnen 
aangeven welke bijzondere voor-
waarden, zoals onder meer locatie-
verbod en contactverbod, maar 
bijvoorbeeld ook verhuisplicht, zij 
aan een eventuele voorwaardelijke 
invrijheidstelling verbonden 
wensen te zien.

Voor een vergelijking met het 
buitenland kan verwezen worden 
naar Duitsland, waar de slachtof-
fers en/of nabestaanden alleen een 
rol hebben bij de strafoplegging, 
maar geen enkele stem bij de 
verdere executieprocedure. In 
België en Frankrijk hebben slacht-
offers en/of nabestaanden alleen 
een stem over de voorwaarden van 
een eventuele voorwaardelijke 
invrijheidstelling, maar niet over 
de vraag of de invrijheidstelling 
zelf wordt verleend (vergelijkbaar 
met de Nederlandse huidige v.i.- 
regeling voor tijdelijk gestraften). 

Aan het voorgaande kan nog 
worden toegevoegd dat als een 
deugdelijke regeling over de voor-
waardelijke invrijheidstelling van 
levenslanggestraften achterwege 
blijft, mogelijk het moment aan de 
orde komt dat de rechter wegens 
strijd met het Europees Verdrag 
van de Rechten van de Mens geen 
levenslange gevangenisstraf meer 
kan opleggen. 

De poging van Eerdmans en 
Ellian om de minister weer in stel-
ling te brengen zal dan ook geen 
doel treffen. We waren en zijn 
immers eindelijk zover dat de 
rechter in zijn rol wordt gezet. 

Na verloop van 
(lange) tijd kan 
vergelding geen 
rol meer spelen

De mening van 
de slachtoffers en 

nabestaanden is een 
subjectieve factor
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‘Big brother is watching you’ krijgt steeds meer vorm in ons 
(opsporings-) land. Zo ligt er nu een wetsvoorstel waarin geregeld 
wordt dat alle financiële transacties vanaf 100 euro – ja u leest het 
goed vanaf slechts 100 euro! – geanalyseerd en bekeken mogen 
worden op ‘ongebruikelijkheid’. Dit omdat criminelen vaak met kleine 
bedragen geld bancair zouden witwassen. Omdat dit zou geschieden 
bij verschillende banken, moeten die nu de mogelijkheid krijgen om 
onderling al hun klantgegevens te koppelen en in te zien, zodat zij een 
totaalbeeld kunnen krijgen van alle transacties. 

Het voorgestelde controlesysteem 
voor analysering van de 100-plus-
transacties zou niet door de Staat 
der Nederlanden maar door de 
(particuliere) banken zelf inge-
richt en onderhouden moeten 
gaan worden, in het vertrouwen 
dat dat daar goed zou gaan en dat 

zij voor voldoende veiligheid 
zouden kunnen zorgen. Als er dan 
echter iets ongebruikelijks door 
hen geconstateerd zou worden, 
gaan uiteraard alle sluizen open 
en wordt alles met justitie gedeeld.

Vies woord?
Van het begrip privacy heeft men 
vandaag de dag in de politiek 

blijkbaar geen weet meer en aan 
de kant van de ‘opsporings-lobby-
isten’ is privacy al helemaal een 
vies woord… Alles onder het 
motto: ‘wie niets te verbergen 
heeft, heeft ook geen privacy 
nodig en niets te vrezen’.

En daar wringt hem nu juist de 
schoen. Ons controle- en opspo-
ringsapparaat rent van miskleun 
naar miskleun en richt al jaren, 
door onkunde en tunnelvisie(s), 
enorme schade aan bij onschul-
dige burgers. De belastingdienst 
die al jaren ongeoorloofd en 
onrechtmatig aan het profilen is – 
met alle ellende voor niets vermoe-
dende burgers van dien, die gecon-
fronteerd worden met controles 
en bancaire uitsluiting waardoor 
ze niet meer normaal aan het 
sociale leven kunnen deelnemen. 

En dan de toeslagenaffaire 
waarin ook ongeoorloofd werd 
geprofiled met als gevolg huisuit-
zettingen, uithuisplaatsingen en 
faillissementen van burgers die 
niets misdaan hadden en die nu 
na jaren gezeur en gepraat nog 
steeds niet gecompenseerd zijn.
En dan nu een bancair ‘totaal toe-
zicht’ willen op transacties van 

slechts 100 euro. Bizar.
Als u dus straks in een maand drie 
of vier keer een bedrag van 150 
euro overboekt naar uw familie in 
Turkije of Marokko, dan weet u nu 
reeds dat u ellende zult gaan 
krijgen, omdat u volgens de com-
putersystemen (mensen zijn 
immers te duur voor dit soort con-
troles - als ze al te vinden zijn) aan 
het witwassen bent, althans ver-
moedelijk. Maar of u straks nog 
iets heeft aan het onschuld-uit-
gangspunt (u bent onschuldig tot 
het tegendeel bewezen is) is nog 
maar de vraag… Ik hoop dat de 
computer of het digitale algoritme 
hier ook besef van heeft.

Massasurveillance 
De Autoriteit Persoonsgegevens 
(een overheidswaakhond voor uw 
en mijn privacy) heeft in oktober 
het wetsvoorstel afgekraakt als 
volgt, ik citeer: “ ..dit nieuwe wets-
voorstel opent de deur naar een 
ongekende massasurveillance van 
Nederlanders..” Ongekende massa-
surveillance, - dat is stevige taal… 
maar daar blijft het dan ook bij. 
Ziet of ervaart u in de samenleving 
enige reuring of publieke discus-
sie over dit voorstel? Zijn er 
demonstraties of andere vormen 
van onrust, vergelijkbaar met die 
van de klimaat-hysterie ? Neen… 
ik zie ze niet. Dus ja… dat wets-
voorstel gaat wet worden… 
linksom of rechtsom… misschien 
iets aangepast, maar het gaat er 
komen. U bent gewaarschuwd.

Reddingsboei?
Tegen deze zich steeds meer 
opdringende surveillancestaat 
lijkt geen kruid gewassen. Maar 
wellicht is er nog hoop uit onver-
wachte hoek. Het Europese Hof van 
Justitie heeft op 26 januari 2023 
(zaak C-205/21) in een arrest aan-
gaande Bulgarije geoordeeld dat, 
in geval er een verdenking bestaat, 
de Europese privacyrichtlijn 
2016/680 “zich verzet tegen natio-
nale wettelijke regelingen op 

grond waarvan systematisch gege-
vens worden verzameld, zonder 
dat de autoriteit hoeft vast te 
stellen of aan te tonen dat deze 
gegevensverzameling strikt nood-
zakelijk is voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen en dat deze 
doelstellingen niet kunnen 
worden bereikt met maatregelen 
die de rechten en vrijheden van de 
betrokkene op minder ernstige 
wijze aantasten”.  Bij mensen die 
“verdacht” worden van een straf-
baar feit maakt het Europese Hof 

zich dus zorgen over de verre-
gaande en systematische wijze van 
gegevensverzameling (in deze uit-
spraak betreft het biometrische en 
genetische gegevens) en vraagt 
zich af of deze omvangrijke gege-
vensverzameling wel noodzakelijk 
is voor het te bereiken doel.

Deze uitspraak lezende lijkt mij 
de in het wetsvoorstel genoemde 
financiële (witwas) informatiever-
garing en de daaropvolgende 
ongebreidelde en ongeclausu-
leerde analyse van burgers die 
(nog) geen verdachte zijn, evident 
in strijd met Europese wet- en 
regelgeving op het gebied van 
privacy. Of de Nederlandse wetge-
ver zich iets gelegen zal laten aan 
de door haarzelf ondertekende 
verdragen valt echter te bezien.

Arthur van der Biezen is strafrecht-
advocaat en medewerker van deze 
krant.

Wetsvoorstel financiële transacties

Big brother in opsporingsland  
krijgt de smaak te pakken

Arthur van der Biezen

Ons controle- en 
opsporingsapparaat 

rent van miskleun 
naar miskleun

Geld overmaken 
naar familie in het 
buitenland heet zo 
al gauw witwassen

Arthur van der Biezen
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Aandacht 
voor mijn 
verhaal

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

  0800 331 05 68 (gratis)

Misstanden 
vrouwengevangenissen

Er zijn de laatste tijd regelmatig meldingen naar buiten 
gekomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 
binnen vrouwengevangenissen. Documentairemaker 
Jessica Villerius doet onderzoek en maakt hier een docu-
mentaire over. Hiervoor komt haar team graag in contact 
met (ex)gedetineerden die gedetineerd zitten of zaten in 
PI Ter Peel of PI Nieuwersluis, zowel positieve als negatieve 
ervaringen zijn belangrijk om te horen. We gaan vertrou-
welijk om met je verhaal. Wil je iets delen over jouw erva-
ringen? Stuur de redactie van Bonjo dan een bericht, die 
zorgen dat het bij de makers terechtkomt. Of laat je advo-
caat contact opnemen met het team van Jessica Villerius. 

Reacties naar Bonjo, Bos en Lommerplein 270, 1055 RW 
Amsterdam.

Zittingszaal Vught

Er komt een zittingszaal binnen de muren van de peniten-
tiaire inrichting in Vught. Hierdoor kunnen onderdelen 
van strafzaken straks binnen de gevangenis plaatsvinden 
en hoeven gedetineerden uit de Extra Beveiligde 
Inrichting (EBI) minder vaak voor zittingen naar de recht-
bank te worden gebracht. De gevangenis in Vught wordt 
de tweede locatie in Nederland waar berechting en deten-
tie op één plek samenkomen, naast het Justitieel Complex 
Schiphol. Gedetineerden met een extreem risico op bij-
voorbeeld een gewelddadige poging tot bevrijding of 
liquidatie worden voor hun strafzaak naar de rechtbank 
gebracht in colonnes van gepantserde voertuigen die met 
verhoogde snelheden, zwaailichten en sirenes rijden. Dit 
zorgt voor ernstige verkeersoverlast en grote veiligheids-
risico’s. Met een eigen zittingszaal in Vught kunnen die 
risico’s vermeden worden.

Burgemeesters kunnen straks 
ex-gedetineerden ‘vlaggen’

De privacy van vrijgekomenen 
komt verder in de knel

Met de BIJ-regeling  (ex-)
criminelen in de gaten houden
Jaap Brandligt

De BIJ-regeling staat voor Regeling Bestuurlijke 
Informatievoorziening Justitiabelen. Na de moord van 
Anne Faber in 2017 vond de toenmalige minister voor 
rechtsbescherming het nodig maatregelen te nemen 
die risico bij de terugkeer van ex-gedetineerden 
moeten verminderen. Zoals dat gaat als er ophef 
na een ernstige misdaad is. Dan moeten er dingen 
bedacht worden. Het is de bestuurlijke reactie. Aan 
onderzoeksorganisatie Regioplan werd gevraagd na 
te gaan of er verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. 
Bij de voorgestelde aanpassingen is de relatie met 
de moord op Anne Faber echter zoek. En er is meer 
aan de hand.

De BIJ-regeling moet ervoor zorgen dat burgemeesters 
tijdig informatie over (ex-)gedetineerden krijgen die 

naar hun gemeente verhuizen. Dan gaat het om 
plegers van ernstige zeden-en geweldsdelicten, tbs’ers 
met dwangverpleging en jong volwassenen met PIJ 
(Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen). Dat alle-
maal vanwege de openbare orde en veiligheid.

Duidelijk wordt met de voorgestelde aanpassingen, 
dat het de bedoeling is meer controle te hebben over 
ex-gedetineerden. In dat kader past de mogelijkheid 
om nog niet onherroepelijk veroordeelden onder de 
regeling te brengen. Dat kan technisch, zegt 
Regioplan. Het betekent wel dat er een flinke toename 
van BIJ-meldingen zal zijn. En dat er als iemand niet 
onherroepelijk veroordeeld wordt, correcties nodig 
zijn. Dat kan natuurlijk met enige bureaucratie. Of 
iemand dan echt uit het systeem verdwijnt, is maar de 
vraag, weten we inmiddels. En het doet wat met de 
privacy.

Glijdende schaal
De burgemeester kan ook specifieke ex-gedetineerden 
willen ‘vlaggen’, over hen informatie krijgen. Dat kan 
dan ook om een delict gaan dat buiten de BIJ-categorie 
valt. Die kunnen immers ook verstoringen van de 
openbare orde opleveren. De bekende glijdende 
opschaling van controle op ex-gedetineerden. 

Dan kun je ook nog het aantal meldingen verhogen 
door meer BIJ-meldingen bij verlofgang en regimefa-
sering. Een mens ziet het voor zich: nog meer papieren 

in een toch al overbelaste gemeentelijke bureaucratie. 
Regioplan noemt ook nog meldingen over uit het bui-
tenland terugkerende veroordeelden, meldingen bij 
terrorisme, stalking en brandstichting. En ook nog 
meldingen aan meerdere 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 wijzigingen bijdragen aan de 
mogelijkheden van grote gemeenten die overladen 
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 merkwaardige vormen 
van rechtsongelijkheid oplevert en dat de privacy van ex-
gedetineerden er bepaald niet door wordt bevorderd 
doordat er nogal wat wordt uitgewisseld. En je zult maar 
uiteindelijk niet veroordeeld worden en toch in de syste-
men zitten. 

Overdreven controle
Er is al regelgeving die controle mogelijk maakt, stelt 
Regioplan vast. Bij de Wet straffen en Beschermen is 
informatiedeling met burgemeesters geïntroduceerd 
over de terugkeer van gedetineerden met een hoog 
recidiverisico. Dan is er ook nog het voorstel Wet 
Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden die 
het mogelijk maakt om in het kader van zorg en veilig-
heid aan veiligheidsproblematiek te werken. Dan gaat 

het zeker ook over ex-gedetineerden die nu buiten de 
BIJ-regeling vallen. Er is dus al allerlei controlesyste-
matiek stelt Regioplan vast. Om daar dan nog meer 
aan toe te voegen, het lijkt allemaal slechts uit 
behoefte aan meer controle, veiligheid en regels. 
Regioplan wijst er wel op – gelukkig – dat de nadruk 
moet liggen op zorgvuldige omgang met strafrechte-
lijke persoonsgegevens in het ambtelijk apparaat en 
bij ketenpartners. Of de toeslagenaffaire dat niet vol-
doende heeft geleerd. En – ook gezegd door Regioplan 
– voorkomen moet worden dat ex-gedetineerden 
onnodig lang met hun delicten worden geassocieerd, 
ten koste van de resocialisatie en re-integratie. Niet 
doen dus, dit allemaal, dit controlesyndroom.
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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:

Geheimhoudingsplicht van advocaten onmisbaar

Verschoningsrecht advocaten: een kostbaar goed 
F.J. Stoker 

Advocaten kunnen zich, net als andere betrokkenen, bij 
een strafrechtelijk onderzoek tegen een cliënt beroepen op 
verschoningsrecht. Het recht om je als getuige te kunnen verschonen 
komt erop neer, dat het ook voor opsporingsinstanties als politie en 
justitie niet mogelijk is om je te verhoren, al of niet onder ede. Hoe 
zit het eigenlijk met dat verschoningsrecht van advocaten?

Een advocaat dient, als hij door 
derden wordt ondervraagd, zich 
te beroepen op het recht tot 
geheimhouding van informatie 
die hij uit hoofde van zijn beroep 
als (straf)advocaat heeft verkre-
gen. Zijn cliënt, de verdachte, kan 
dus zonder dat hij of zij bang 
hoeft te zijn dat derden kennis 
nemen van de inhoud van de 
gesprekken met een advocaat 
communiceren. Dit is een kost-
baar verworven goed, behorend 
bij de rechtsstaat. 

Een advocaat heeft een geheim-
houdingsplicht. Dat betekent dat 
hij de verplichting heeft om alles 
wat een cliënt hem mededeelt, 
geheim te houden. De geheim-
houdingsplicht van een advocaat 
valt samen met zijn verschonings-
recht. Hij of zij kan zich dus ont-
trekken aan het geven van een 
verklaring aan derden waaronder 
justitie, politie, belastingdienst of 
rechter. Dat een advocaat ver-
plicht is tot geheimhouding over 
alles wat hij te weten komt over of 
van een cliënt staat in artikel 11a 
lid 1 Advocatenwet. 

Vertrouwelijk
Er zijn ook anderen die zich 
kunnen beroepen op een zoge-
noemd ‘afgeleid verschonings-
recht’. Dat zijn mensen die bij-
voorbeeld op het kantoor van een 
advocaat werkzaam zijn of onder-
steunende (juridische of fiscale) 
diensten voor of in samenwerking 
met een advocaat verlenen. Het 
verschoningsrecht van een advo-
caat reikt ver. Ook als een cliënt 
een advocaat toestemming ver-
leent om vertrouwelijke informa-
tie vrij te geven kan een advocaat 
weigeren daaraan uitvoering te 
geven. Het verschoningsrecht 
komt een advocaat alleen toe 
“omtrent informatie die hem is 
toevertrouwd in de uitoefening 
van zijn beroep”. Het opzettelijk 
schenden van de geheimhou-
dingsplicht door een advocaat is 
strafbaar gesteld in artikel 272 Sr.

Voor een verdachte in een straf-
zaak kan van belang zijn, dat de 
door hem gemaakte schriftelijke 
notities die kunnen dienen ter 
voorbereiding op een gesprek met 
zijn strafadvocaat, onder de 
geheimhouding vallen. Zouden 
deze stukken bij een cel inspectie 
in beslag worden genomen dan 
kunnen de verdachte en diens 
strafadvocaat met succes een 
beroep doen op de geheimhou-
ding van deze stukken en moeten 
deze buiten het strafdossier 
worden gehouden. 

Beperkingen
In strafzaken is het recht van 
strafrechtadvocaten vrij absoluut 
te noemen. Er zijn echter wel 
beperkingen te bedenken die een 
beroep op het verschoningsrecht 
uitsluiten. Een doorbreking van 
het verschoningsrecht van een 

advocaat kan bijvoorbeeld gelden 
als hij informatie over een zaak 
dient te verschaffen aan de deken 
(toezichthouder van advocaten). 
Een advocaat kan zich dus niet 
beroepen op zijn geheimhou-
dingsplicht ten opzichte van de 

deken. Ook mag een advocaat zijn 
geheimhoudingsplicht doorbre-
ken in verband met zijn eigen ver-
dediging. Dat kan van belang zijn 
als een advocaat zich moet verant-
woorden voor de tuchtrechter 
(Raad van Discipline) naar aanlei-
ding van een tegen hem inge-
diende klacht van een cliënt. Ook 
moet het verschoningsrecht 
wijken voor andere wettelijke ver-
plichtingen die een advocaat 
heeft. Bijvoorbeeld als hij op 
grond van de Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft) een melding 
moet doen bij de Financial 
Intelligence Unit (FIU) als hij bij de 
uitoefening van zijn werkzaamhe-
den stuit op een ‘ongebruikelijke 
transactie’.      

Bedreigd recht
De laatste jaren heeft de overheid 
diverse malen geprobeerd om de 
reikwijdte van het verschonings-
recht voor advocaten te beperken. 
Ternauwernood is bijvoorbeeld 
voorkomen dat advocaten die in 
belastingzaken optreden en vaak 
cliënten adviseren over fiscale 
zaken zich niet meer zouden 

kunnen beroepen op het verscho-
ningsrecht. Dat zou een juiste en 
volledige belastingheffing in de 
weg kunnen staan aldus de staats-
secretaris van financiën. Bepaalde 
werkzaamheden – zoals het ver-
richten van onderzoekswerk en 
het geven van fiscaal advies – niet 
langer als zuiver advocatenwerk 
aangemerkt moeten worden. 
Deze plannen zijn vooralsnog van 
tafel maar waakzaamheid blijft 
geboden voor deze beroepsgroep. 

In verband met de inbeslag-
name van gegevens en doorzoe-
kingen bij iemand die  verscho-
ningsrecht heeft – dus ook bij een 
strafadvocaat – zijn in de wet spe-
cifieke waarborgen opgenomen. 
Op grond van artikel 98 lid 1 Sv 
kunnen geen brieven of andere 
geschriften (contracten, rekenin-
gen en dergelijke) in beslag 
worden genomen. Dit is ook van 
toepassing op ‘andere gegevens-
dragers’ zoals een harde schijf van 
een computer. Als er discussie 
ontstaat of, en in welke mate, 
bepaalde documenten onder het 
verschoningsrecht van een advo-
caat vallen, beslist in eerste 
instantie de Rechter-
Commissaris. Wanneer de 
Rechter-Commissaris de bezwa-
ren van de advocaat afwijst staat 
tegen die beslissing op grond van 
de wet beklag open bij de 
rechtbank. 

Het verschoningsrecht van 
advocaten zal in de toekomst 
kunnen rekenen op blijvende 
kritiek en inperkingen. Het is dan 
ook de dure plicht van de NOVA 
(de beroepsorganisatie van advo-
caten in Nederland) om daarte-
gen tijdig te ageren. Een kostbaar 
verworven recht als het verscho-
ningsrecht moet onverkort 
gehandhaafd blijven. 

F.J. Stoker is juridisch medewerker 
bij Eurolawyers & Associates, 
Amsterdam en redacteur van deze 
krant.

Iedere advocaat 
houdt zijn 
informatie 

per definitie 
vertrouwelijk

Verschoningsrecht 
moet onverkort 

gehandhaafd 
blijven

Postzegels in de 
bajes extra duur

Postzegels zijn duurder 
geworden. De Autoriteit 
Consument en Markt heeft 
geen bezwaar tegen de prijs-
verhoging. Vanaf nu kost een 
postzegel de niet gedeti-
neerde Nederlander 1,01 euro. 
Dat vindt geen Nederlander 
goedkoop, maar het is niet 
anders. Alles wordt een beetje 
duurder of veel zelfs. Maar wie 
schetst de verbazing dat op de 
winkellijst van justitie postze-
gels 1,12 kosten. Geen groot 
verschil, maar toch. Wil je een 
brief naar het buitenland 
sturen vanuit de bajes, dan 
betaal je per 5 postzegels 9 
euro. In het leven buiten is dat 
8,25. Voor een gedetineerde 
met familie in het buitenland 
kan dat dus flink oplopen. Wil 
justitie aan postzegels 
verdienen? 
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Mevrouw mr. H.M.S. (Hettie) Cremers

Bokhovense Maasdijk 6

5221 BP ‘s-Hertogenbosch 

T: 073 - 633 00 63

Mede auteur:
Bajesboek

Strafrecht en 
penitentiair recht
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Jaap Brandligt

De Nadine Foundation is opgeheven. De ouders 
van Nadine Beemsterboer richtten die organisa-
tie op nadat hun dochter Nadine was vermoord 
door haar ex-vriend. Met een heleboel messteken. 
De moeder van Nadine schreef het boek Mam, ik 
bel je zo terug over de moord op haar dochter. In 
de Bonjo hebben we daar destijds aandacht aan 
geschonken. Nu, vijftien jaar later, is het tijd voor 
verandering.

Niets is zo erg als een kind verliezen. 
Iedereen die dat eens heeft meegemaakt, 
zal dat onderschrijven. Vijftien jaar lang 
hebben Jacques en Wanda Beemsterboer 
gestreden tegen zinloos geweld, hebben 
ze goede doelen gesteund en lezingen 
gegeven. Voor hen de manier om met het 
enorme verdriet om te gaan. “Het was in 
eerste instantie de reden om nog uit bed 
te komen”, zo verwoordde moeder Wanda 
Beemsterboer het. Enkele weken nadat 
hun dochter Nadine op 20-jarige leeftijd 
door haar ex-vriend werd vermoord, 
startte de familie met de stichting. 

Ondanks de nare aanleiding kijken 
ouders Wanda en Jacques en hun andere 
dochter Jacqueline met trots terug op wat 
er bereikt is in de afgelopen 16 jaar. “Ik heb 
in lezingen uitgebreid met groepen gede-
tineerden over mijn kind mogen vertellen. 
Ik vind dat echt een voorrecht. En dat het 
soms effect heeft op hun denken en voelen 
is helemaal hun bonus”, legt Jacques uit.

Opnieuw afscheid
Maar hoe mooi ook, de familie heeft uit-
eindelijk besloten nu een punt achter de 
stichting te zetten. Hoe dubbel dat ook 
voelt. “Het voelt als opnieuw afscheid 
nemen”, zei Wanda daar eerder al over. 
Haar dochter Jacqueline vult aan: “We 
hebben met de Foundation veel betekend. 
Daar ben ik super dankbaar voor. Maar ik 
voel ook, na al die jaren, dat het ons in het 
verleden houdt. En dat het misschien goed 
is dat verleden iets meer af te sluiten en 
ons meer te richten op de toekomst.” 

Dat neemt niet weg dat voor Jacques en 
Wanda hun verleden en hun heden met 
elkaar verknoopt blijven. Zo ging het. Het 
begon met het verhaal over Nadine vertel-
len op scholen “Dat deed ik al kort nadat 

zij was overleden. Eerst in het kader van de 
Week van Respect, later op meer scholen 
en gelegenheden waar ik voor werd uitge-
nodigd. Ik ervaarde het contact met 
publiek tijdens mijn lezingen steeds als 
zeer positief. Dat komt ook omdat ik van 
mensen houd en mijn dochter Nadine een 
lieverd was. Fijn om over haar te vertellen. 

In oktober 2014 werd ik voor het eerst 
uitgenodigd om ons verhaal met gedeti-
neerden te delen. Ik vond het spannend en 
interessant, dus ik besloot het te gaan 
doen. Aanvankelijk had ik geen idee wat 
het effect zou zijn om gevangenen te con-
fronteren met zo’n heftig verhaal over de 
moord op ons kind. Ik leerde uit reacties 
van gedetineerden, maar ook van de 
leiding van de cursussen, dat de realiteit 
wel binnenkwam bij een aantal van hen. 
Vaak vraag ik aan de deelnemers van de 
cursus: ‘waarom nodigt de gevangenislei-
ding mij uit om met jullie over de moord 
op Nadine in gesprek te gaan?’ Na enig 
moment van nadenken komen de reacties 
los: ‘zou dat zijn om ons aan het denken te 
zetten?’ Jazeker, maar waarover dan? Er 
volgt dan vaak een lange stilte, dan hoor 
ik gedetineerden zeggen: ‘zou dat zijn 
omdat wij ons zouden moeten realiseren 
dat wij ook slachtoffers maken?’ Bingo!”

Herstel in beeld
Nadine: “Een enkele keer nemen gedeti-
neerden de moeite om mij een brief te 
schrijven, dat doet me altijd goed. Aan het 
eind van 2022 is de Nadine Foundation 
gestopt, er ligt een prachtig naslagwerk 
ter illustratie van 15 jaren bestrijding van 
geweld.”

Maar het houden van spreekbeurten in 
het gevangeniswezen, bij de reclassering, 
het OM, de politie en bij gezinszorg gaat 
door. Nu via een nieuwe stichting: Herstel 
in beeld. De stichting verzorgt lezingen en 
workshops in Nederland en België voor 
gedetineerden en medewerkers. Bijzonder 
zijn de Lego-workshops. Lego houdt 
Jacques bezig als middel tot expressie en 
bouwen. De Lego-workshops richten zich 
met name op ouder-kind contactmomen-
ten voor gedetineerden. Bij de lezingen 
blijft het verhaal over de dochter een rol 

‘Ik voel na al 
die jaren dat 
het ons in het 

verleden houdt’

spelen, want uit het hart verteld. 
“Zolang mijn gezondheid het 
toelaat – ik ben inmiddels 67 en 
niet meer zo goed ter been – ga ik 
hiermee door. Op een enkele 
inrichting na ben ik in de jaren 
dat ik dit doe, overal wel eens 
geweest. Maar ook zijn er PI’en, 
zoals bij voorbeeld de PI 
Nieuwersluis, waar ik al twintig 
keer actief was. Voor het 
komende jaar zal ik mij focussen 
op lezingen verzorgen voor jeug-
dige delinquenten en workshops 
met Lego voor ouder-kind 
contact momenten.”

Grotelijks
Zo zittend in de lounge van 
Haarhuis zie ik een toegewijd 
mens die na alle verdriet die hij, 
zijn vrouw Wanda en hun 
dochter Jacqueline te verstouwen 
hebben gehad een grotelijks te 
waarderen bijdrage aan het 
bewust maken van vooral gedeti-
neerden levert. Het is zoals een 
gedetineerde na een sessie in de 
PI Ter Apel zei: ‘Heftig dit alle-
maal te horen’. Dat werd gezegd 
door een gedetineerde die zit 
voor medeplichtigheid aan een 
levensdelict. Het verhaal van 
Jacques heeft ene grote impact 
op hem gehad. Een andere gede-
tineerde zei het zo: “Dit verhaal 
heeft me echt geraakt”. En daar 
doet Beemsterboer het voor.

Het boek Mam, ik bel je zo 
terug, geschreven door de 
moeder van Nadine is nog steeds 
verkrijgbaar. De laatste 150 exem-
plaren van de Engelse versie zijn 
voor geïnteresseerden zelfs gratis 
verkrijgbaar. Bij Bonjo ligt een 
stapel. Geef een seintje en het 
boek Call you right back, mum 
wordt je opgestuurd. 

Je kunt ‘Mam, ik bel je zo terug’ óf 
‘Call you right back, mum’ ook 
bestellen voor 17,50 euro (incl. ver-
zendkosten) op bankrekeningnum-
mer: NL19 RBRB 0205 0516 77 t.n.v. 
Stichting Herstel in Beeld. Vermeld 
het adres waar je het boek wilt ont-
vangen op de bankopdracht.

Van Nadine Foundation 
naar Herstel in Beeld

‘Ik had geen idee 
wat het effect 
zou zijn om 

gevangenen te 
confronteren’
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We kennen veel beschouwingen 
over nadelen van korte straffen. 
Die gaan meestal over verdwij-
nen van werk, huis, relaties e.d. 
Jullie hebben je geworpen op de 
relatie tussen korte straffen en 
recidive. Dat is voor ons een rede-
lijk nieuw onderwerp. Waarom 
hebben jullie deze invalshoek 
gekozen? 
Binnen de criminologie is dit een 
belangrijk thema waar veelvuldig 
onderzoek naar wordt gedaan. Een 
belangrijk doel van straffen is om 
delicten en recidive te verminde-
ren, maar om erachter te komen of 
dat ook in de praktijk zo werkt is 
empirisch wetenschappelijk 
onderzoek cruciaal. 
Vanzelfsprekend hoeven theorie 
en praktijk niet altijd overeen te 
komen.

Jullie hebben je beperkt tot straf-
fen van max zes maanden. Dat is 
erg kort. Kun je veronderstellen 
dat bij max een jaar bijvoorbeeld 
hetzelfde mechanisme zal optre-
den? Neem bijvoorbeeld ISD 
(Inrichting Stelselmatige 
Daders). Dat kan al twee jaar zijn 
en er zijn ernstige twijfels of voor 
die doelgroep met name vrij-
heidsbenemende straffen erg 
zinvol zijn. 
We richten ons op straffen tot zes 
maanden, omdat in Nederland 
korte gevangenisstraffen veelvul-
dig voorkomen. Ruim driekwart 
van de gevangenisstraffen duurt 
niet langer dan een half jaar, en 
over de gevolgen van deze straffen 
is nog weinig bekend. Een andere 
reden waarom we ons richten op 
korte straffen is, omdat veronder-
steld kan worden dat mensen met 
een langere gevangenisstraf niet 
goed vergeleken kunnen worden 
met mensen die een niet-vrijheids-
benemende straf opgelegd kregen, 
omdat zij niet daadwerkelijk at 
risk waren voor een niet-vrijheids-
benemende straf. Om een goede 
controle- en experimentele groep 
te definiëren is die afbakening 

cruciaal. Of langere gevangenis-
straffen ook een criminogene 
werking hebben, daar kan vervolg-
onderzoek zeer zeker nog verder 
op richten. Hoewel we inmiddels 
uit de Amerikaanse context, 
waarin over het algemeen de 
gevangenisstraffen langer zijn, 
ook al het een en ander weten.

Een beperking is toch ook dat het 
gaat over alleensprekende poli-
tierechters. Dat zijn – we noemen 
het maar zo – kleinere zaken. 
Mogen we jullie conclusies extra-
poleren naar zaken bij de meer-
voudige kamers? Daar spelen de 
wat serieuze zaken, om het zo te 
noemen. Een beperking is ook 
dat de officier een gevangenis-
straf van meer dan 12 maanden 
eist.
Na wat ik eerder zei over de keuze 
voor straffen tot zes maanden: in 
Nederland worden zoveel zaken 
afgedaan dat de term ‘kleinere 
zaken’ hier niet helemaal op gaat. 
Het onderzoek richt zich door deze 
afbakening juist op de grootste 
groep delicten/verdachten waar 
een rechter een oordeel over velt.

Jullie zijn heel duidelijk: er zijn 
meer strafbare feiten als er korte 
gevangenisstraffen worden opge-
legd. De bevindingen zijn 
betrouwbaar. Maar staat 
daarmee het principe van 
‘ultimum remedium’ (gevange-
nisstraf als uiterste middel) niet 
op losse schroeven? En van gene-
rale preventie (afschrikwek-
kende werking) moeten we ook 
niet te veel verwachten. Of zien 
we dat verkeerd?
In vergelijking met niet-vrijheids-
benemende straffen leiden korte 
gevangenisstraffen inderdaad tot 
meer recidive – zowel prevalentie 
(wel/niet) als frequentie (hoe vaak) 
– in de samenleving. Ook voor wat 
betreft generale preventie en inca-
pacitatie-effecten (dader kan 
tijdens het uitzitten van zijn straf 
geen nieuwe misdaden begaan) 
kunnen we inderdaad op basis van 
eerder onderzoek stellen dat daar 
voor de korte gevangenisstraffen 
niet al te veel van moet worden 
verwacht. Gelet op het doel om 
recidive in de samenleving te 
beperken, is een bredere inzet op 
niet-vrijheidsbenemende alterna-
tieven daarom aan te bevelen. 
Tegelijkertijd kan in bepaalde 
gevallen een gevangenisstraf 
vanuit vergeldingsoverwegingen 
nog te prefereren zijn boven niet-
vrijheidsbenemende straffen. 

Een belangrijk 
doel van straffen 

is om delicten 
en recidive te 
verminderen

Niet-vrijheids- 
benemende 

alternatieven 
zijn ook een stuk 
goedkoper dan 
korte straffen

Voorkomen 
van recidive: 

kerntaak 
van justitie

Het voorkomen van recidive is – 
zoals Wermink c.s. terecht zeggen 
– een kerntaak binnen justitie. De 
onderzoekers hebben laten zien 
dat een bredere inzet op niet-
vrijheidsbenemende straffen in 
plaats van korte gevangenisstraffen 
een manier kan zijn om dat te 
bewerkstelligen. Daarmee geven 
ze voedsel aan een discussie die al 
enige tijd aan de gang is en waarvoor 
– getuige uitlatingen van de minister 
voor rechtsbescherming – in ieder 
geval bij hem begrip is.

Interessant is de opmerking in 
jullie artikel over voorlopige 
hechtenis. Nederland is zo onge-
veer het land met het grootste 
aantal in voorlopig hechtenis 
geplaatsten. We zijn het eens, dat 
grotere terughoudendheid moet 
worden betracht. Maar daar 
laten jullie het bij. Hebben jullie 
er ook gedachten bij hoe dat 
geoperationaliseerd kan 
worden? 
Daar wagen we ons op dit moment 
nog niet aan. In een meer norma-
tief stuk dat samen wordt geschre-
ven met een jurist zullen we meer 
ingaan op vervolgstappen en over-
wegingen naar aanleiding van dit 
empirische onderzoek.

In het artikel staat in uitleg dat 
jullie een ‘naïeve vergelijking’ 
maken waarbij geen rekening is 
gehouden met mogelijk 
bestaande verschillen tussen 
personen met een korte gevange-
nisstraf en personen met een 
niet-vrijheidsbenemende straf. 
Aan wat voor verschillen moeten 
we daarbij denken? 
Uit straftoemetingsonderzoek dat 
ik eerder publiceerde, weten we 
dat mensen die een gevangenis-
staf krijgen opgelegd bijvoorbeeld 
ook vaker een uitgebreidere crimi-
nele geschiedenis hebben en 
andere type delicten plegen dan 
mensen die een niet-vrijheidsbene-
mende straf krijgen opgelegd. Om 
iets over effectiviteit van de straf te 
kunnen zeggen, moet dus reke-
ning worden gehouden met derge-
lijke andere verschillen tussen de 
groepen. Als dat niet wordt 
gedaan is het onduidelijk of het 
effect van de straf wel echt is 
geïsoleerd. 

Het onderzoek gaat over de reci-
diveprevalentie en recidivefre-
quentie bij volwassen daders. 
Kun je ter vergelijking iets zeggen 
over (de meest recente) vergelijk-
bare cijfers bij onvolwassen 
daders?
Dat kan zeker. Dit jaar publiceerde 
ik met anderen ook een artikel in 
het internationale tijdschrift 
Youth Violence and Juvenile Justice, 

gericht op jongeren. De effecten 
blijken vergelijkbaar. Ook onder 
jongeren leidt een gevangenisstraf 
tot meer recidive dan een 
taakstraf.

Is er bij jullie weten in Nederland 
ooit onderzoek gedaan naar de 
mate van recidive niet in kwanti-
tatieve zin maar qua ernst van 
de begane delicten? Is er bij het 
onderzoek van jullie in enig 
opzicht rekening gehouden met 
de aard en ernst van de misdrij-
ven? Dit sluit aan op de vraag 
naar politierechters die solo ope-
reren en meervoudige kamers.
Ten eerste maken we onderscheid 
tussen vermogens-, gewelds-, en 
overige delicten en vinden we voor 
alle type delicten een criminogeen 
effect van korte gevangenisstraf-
fen in vergelijking met niet-vrij-
heidsbenemende straffen.

Van 
afschrikwekkende 
werking van korte 

straffen moeten 
we niet teveel 
verwachten

In het artikel wordt de conclusie 
verwoord dat de beide sensitivi-
teitsanalyses aantonen dat korte 
gevangenisstraffen een crimino-
gene werking hebben, zowel in 
vergelijking met alle niet-vrij-
heidsbenemende straffen als 
enkel in vergelijking met taak-
straffen. Gebruik van de formule-
ring alle niet-vrijheidsbene-
mende straffen doet vermoeden 
dat dat er naar de definitie jullie 
als onderzoekers meer zijn dan 
alleen boetes, enkelband en 
taakstraffen. Op welke andere 
niet-vrijheidsbenemende straf-
fen wordt dan gedoeld?
We vergelijken verdachten die een 
korte gevangenisstraf kregen met 
verdachten met een niet-vrijheids-
benemende straf en dan hebben 
we het over voorwaardelijke 
gevangenisstraffen, taakstraffen 
en geldboetes.

Onder het kopje Discussie nemen 
jullie een ferm standpunt in. 
Het is maar hoe je het noemt. We 
zetten inderdaad vraagtekens bij 
het standpunt, dat de omvangrijke 
inzet van korte gevangenisstraffen 
nog past bij de opvatting dat 
gevangenisstraffen een ultimum 
remedium zijn. Er zijn alternatie-
ven die ook al om de overheidsuit-
gaven te verminderen zeker het 
overwegen waard zijn.

Het is en blijft een boeiend vraagstuk. Wat levert het opsluiten van iemand maatschappelijk op? En 
nog wat specifieker: wat leveren korte gevangenisstraffen nu eigenlijk op? Er is een brede discussie 
gaande over het vervangen van korte gevangenisstraffen door een waaier aan alternatieven: thuisarrest, 
elektronische detentie, gebiedsverboden, werkstraffen. Criminologe Hilde Wernink van de Leidse 
Universiteit heeft er met collega’s onderzoek naar gedaan. De resultaten van dat onderzoek zijn in het 
Tijdschrift voor Criminologie (2022/2) gepubliceerd onder de titel Een oude vraag opnieuw onderzocht: 
effecten van korte gevangenisstraffen ten opzichte van niet-vrijheidsbenemende straffen op recidive op 
basis van een instrumentele variabele benadering. Een mondvol, maar van belang. Het is verschenen 

in 2022. Wij van Bonjo hadden wat vragen over het artikel. Hilde Wermink beantwoordde ze. 

Hilde Wermink

Nieuw onderzoek bevestigt stevig risico voor kortgestraften

Korte gevangenisstraf in 
plaats van taakstraf heeft 
vaker recidive als gevolg

Jaap Brandligt en Boudewijn Chorus
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Verhalen van binnen

Afgevoerd van de 
winkellijst…

Joop Lambregts

Je bent 77 jaar, je zit netjes je straf 
uit in de PI Dordrecht. Vanwege je 
leeftijd ben je niet meer werkzaam 
op de arbeid en geniet je van je 
puzzeltje en een sigaartje op zijn 
tijd. Vanwege je hoge leeftijd doe 
je niet meer mee aan activiteiten 
zoals sporten of recreatie en verblijf 
je tijdens deze activiteiten terug-
getrokken op je cel. Je hebt je hele 
leven genoten van een sigaartje, tot 
opeens de gevangeniswinkel besluit 
om de sigaren van de lijst af te halen. 

Mensen die roken weten, dat er 
paniek uitbreekt als je rook-
waar niet of niet op tijd binnen 
is. Dus heb ik er persoonlijk 
voor gezorgd tijdens mijn ver-
blijf op de BBA in Dordrecht dat 
ik voor deze man 500 sigaren 
heb binnen gebracht, in over-
eenstemming met het afde-
lingshoofd destijds. 

Verschillende verzoeken bij 
afdelingshoofd en directie 
verder en zelfs de inmenging 
van de Gedeco, kan er voor deze 
man toch geen oplossing 
gevonden worden. Gezien het 
feit dat ik deze sigaren eerder 
heb kunnen invoeren moet een 
en ander toch geen probleem 
zijn, zou je zo denken. Ik snap 
dat de directie zelf niet naar de 
sigarenwinkel kan gaan maar 
geef mij de mogelijkheid om de 
sigaren voor deze beste man in 
te laten voeren. Ik ben daar 
graag toe bereid. 

Joop Lambregts is ex-gedeti-
neerde en heeft nog contacten in 
de bajes. Zo hoort hij nog eens 
wat. Af en toe en doet hij daar 
verslag van in de Bonjo.

Initiatiefnemers zijn advocaten 
Wikke Monster en Claartje Freeke, 
bekend van de stichting Lawyers 
as Changemakers. Zij hebben rech-
tenstudenten en studenten van de 
Gerrit Rietveld Academie samen 
gebracht om te onderzoeken hoe 
zij een zittingszaal voor jeugdigen 
harmonieuzer en effectiever 
kunnen maken. Daarbij zijn zij 
ervaringsgericht te werk gegaan, 
door verschillende rechtbanken te 
betreden en te ondergaan wat het 
met hen doet als zijn een zittings-
zaal ingaan. 

Hoe uitnodigend is een zittings-
zaal? Komt er in die ruimte een 
echt gesprek op gang? Ook hebben 
zij hierover gesproken met rech-
ters, officieren van justitie, advoca-
ten en via stichting Young in 
Prison met jongeren die in aanra-
king zijn geweest met het 
strafrecht. 

Bij de eindpresentatie zijn twee 
jongeren van Young in Prison aan-
wezig. Zij vertellen dat zij niet 
altijd het gevoel hadden dat de 
rechter en officier echt naar hen 
luisterden. De zittingszaal zorgt 
volgens hen voor veel afstand, 
doordat de rechter en officier op 
een verhoging zitten. Eén moment 
is één van de jongeren wel bijge-
bleven en dat was toen de rechter 
hem vroeg naar zijn saxofoon. Dat 
raakte hem en maakte dat er 
alsnog een gesprek op gang kwam, 
ook over het strafbare feit waar hij 
van verdacht werd. 

Uitnodigend ontwerp
Tijdens de eindpresentatie hoor ik 
het vaak van studenten. Een zit-
tingszaal kan intimiderend zijn en  
de manier waarop je met elkaar in 
gesprek gaat is van groot belang. 

Er worden verschillende toe-
komstige zittingszalen getoond. 
Bomen en planten zijn te zien en 
daglicht vormt een belangrijk 
onderdeel. Ook wordt voorgesteld 
om rustgevende muziek aan de zit-
tingszaal toe te voegen. Eén zit-
tingszaal trekt in het bijzonder de 
aandacht, doordat één grote ronde 
tafel het middelpunt vormt. De 
tafel doet mij denken aan de ronde 
knutseltafel die wij in onze woon-
kamer hadden staan toen onze 
kinderen klein waren. Iedereen 
kon aanschuiven om mee te 
tekenen, te knippen of te plakken. 
Dat werkte heel uitnodigend. 

Het ontwerp van de ronde zit-
tingstafel is door een architecten-
bureau verder uitgewerkt voor 
twee zittingszalen bij de 
Rechtbank in Amsterdam en deze 
zijn dus al in gebruik genomen! Ik 
heb er zelf nog geen zitting gehad, 
maar ben erg benieuwd naar de 
eerste ervaringen. 

Terug naar mijn collega, die nog 
niet bekend was met de nieuwe zit-
tingszaal. Zij vertelt mij dat het 
haar verrast hoe de zitting ver-
loopt. Zij merkt dat zij gemakkelijk 
in gesprek gaat met de jeugdige 
verdachte. Hij is meer open. Ook 
zijn moeder is zichtbaar meer 

ontspannen, doordat zij nu naast 
haar zoon zit, in plaats van achter 
hem. 

Schijn vermijden
Bij een andere collega roept de 
nieuwe zittingszaal wat weerstand 
op, want het is volgens hem niet 
voor niets dat in de wet is bepaald 
dat de officier niet aan de tafel van 
de rechter mag aanschuiven. En 
dat klopt. Uit de Memorie van 
Toelichting blijkt dat dit zo is om 
de schijn van beïnvloeding door 
het OM te vermijden. Maar gaat dit 
ook op als alle partijen aan 
dezelfde tafel aanschuiven en er 
dus niet meer een eventueel voor-
deel is voor één partij? 

Een paar dagen later kom ik 
hem tegen. Hij spreekt mij meteen 
aan en zegt dat het toch een bij-
zondere ervaring was: “Je kunt 
elkaar echt in de ogen kijken, het 
is informeler waardoor de ver-
dachte veel meer vertelt en alles 
beter landt.”  

In korte tijd twee positieve 
reviews voor deze innovatie in het 
jeugdstrafrecht. Benieuwd wat de 
andere ervaringen zullen zijn en 
welke andere vernieuwingen wij 
kunnen verwachten. Heb je daar 
ideeën over? Laat het mij weten! 

(Bericht aan Rianne de Back kan via 
Bonjo. Dit artikel is eerder geplaatst 
in ‘Opportuun’ 2022/6, relatiemaga-
zine van het Openbaar Ministerie.)

Rianne de Back, landelijk jeugdofficier  
van justitie

Studenten in touw voor ‘Design of Justice’

De jeugdzittingszaal 
van de toekomst?
Rianne de Back 

“Dit kan toch niet de zittingszaal, zijn?” zegt een verbaasde 
collega van mij, tijdens haar zoektocht naar zittingszaal D4 bij de 
rechtbank Amsterdam. Als zij door het kijkgaatje van de deur kijkt, 
ziet zij een soort van vergaderzaal met druppelvormige tafel met 
stoelen, een spiegel en kunst aan de muur, maar geen computers. 
De bode schept duidelijkheid: “Dit is de nieuwe kindvriendelijke 
zittingszaal.” In diezelfde periode is Rianne de Back, jeugdofficier 
van justitie in Den Haag, bij de eindpresentatie van ‘Design 
of Justice’, bij de Raad voor de Rechtspraak. Daarbij staat de 
zoektocht naar een ontwerp voor ‘de jeugdzittingszaal van de 
toekomst’ centraal. Zij laat zich die middag graag verrassen. 

Toezichttoets niet meer verplicht

De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming vindt het niet meer nodig dat de directeur 
een maandelijkse toets doet om te beoordelen of een eerder aan 
een gedetineerde met vlucht- en/of maatschappelijk risico (GVM) 
opgelegde toezichtmaatregel van kracht moet blijven. De aanlei-
ding tot het herziene standpunt was een beroepszaak van een 
gedetineerde uit de PI Leeuwarden. Het maandelijks horen van de 
gedetineerde en het gemotiveerd schriftelijk kenbaar maken van 
deze beslissing vormden vaste criteria waaraan de directeur van 
de PI moest voldoen. Nu de maandelijkse toets na het opleggen 
van de toezichtmaatregelen geen vereiste meer is, ziet de 
beroepscommissie aanleiding om op haar jurisprudentielijn 
terug te komen. Dit houdt in dat het horen van de gedetineerde 
door de directeur in het kader van de maandelijkse toets niet 
langer hoeft te worden uitgevoerd. 
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In eerste instantie weet Ray nog wel 
de eindjes aan elkaar te knoppen 
door een baan te vinden bij de 
Mediamarkt. Het is echter niet vol 
te houden en problemen stapelen 
zich op. Zijn zusje komt in een 
pleeggezin terecht en met Ray gaat 

het bergafwaarts. Softdrugs en alcohol 
zorgen dat zijn leven er anders gaat uitzien. 
Schulden ontstaan en om in één klap uit de 
problemen te komen, besluit hij om op een 
aanbod in te gaan om cocaïne naar 
Nederland te smokkelen. Kan niet misgaan, 
alles is geregeld. Maar dan gaat het toch 
mis.

Daar sta je dan op een vliegveld in 
Venezuela met het gevoel dat de grond 
onder je wegzakt. Met een enkeltje gevange-
nis, niet wetende hoelang het gaat duren. In 
de gevangenis ontdekt hij dat gevangenen 
zich massaal bezighouden met het vervaar-
digen van zwarte miniatuur sculpturen, 
kleine beeldjes van patroonheiligen die 
naar familie gaan. 

Ray helpt gevangenen om die patroon-
heiligen op de steen te tekenen en krijgt 
hier sigaretten en geld voor. Zijn talent 
wordt opgemerkt door anderen en zo ont-
staat het idee om te gaan tatoeëren. Met een 
zelfgebouwde tatoeëermachine gaat alles 
in sneltreinvaart en hoewel het leven in de 
San Antonio gevangenis afzien is, wordt het 
leven voor Ray een stuk aangenamer en 
weet hij te overleven. 

Na vijfeneenhalf jaar krijgt hij te horen 
dat hij binnen een maand het land moet 
verlaten en zelf een ticket moet regelen. 
Vrienden in Nederland zamelen geld in 
zodat Ray naar Nederland kan vliegen.

De Nieuwe Kans
In de tijd dat ik Ray leerde kennen was hij 25 
jaar oud. Net terug uit Venezuela waar hij in 
de gevangenis had gezeten. De reclassering 

had tegen Ray gezegd dat hij maar eens bij 
Stichting De Nieuwe Kans moest aanklop-
pen en dat bleek een gouden greep. De 
Nieuwe Kans is een traject waar men maat-
werk kan leveren, zeker ook voor mensen 
die net uit de gevangenis zijn ontslagen en 
tussen de 18 en 27 jaar oud zijn. Ik leerde Ray 
kennen als een integere jongeman die 
waanzinnig goed kon tekenen. Ik was zijn 
docent maar kon hem op dat gebied weinig 
bijleren. Zijn doel was om ooit een eigen tat-
too-shop te openen. 

Zo vond hij zelf een tattoo-shop waar hij 

stage kon lopen, Tattoo 010, een shop in het 
Oude Noorden van Rotterdam. Vanaf dat 
punt heeft Ray zijn leven weer op de rit 
gekregen, voornamelijk op eigen kracht. Hij 
voelde zich begrepen. 

Ray leerde zijn huidige vrouw kennen en 
toen die zwanger raakte beseft hij ineens 
hoeveel verantwoording het grootbrengen 
van een kind met zich meebracht. Hij vond 
een baan bij Viking Life-Saving Equipment 
in Zwijndrecht waar hij acht jaar heeft 
gewerkt. Zijn doel was nog altijd om een 
eigen tattoo-shop te beginnen. 

De aanloop er naartoe was misschien 
lang, maar nu zit hij in zijn eigen Tattoo-
shop te werken. Op tien minuten lopen van 
het Centraal station in Dordrecht kun je 
hem vinden in de Vriesestraat 15. De shop is 
heel clean, helder en minimalistisch. Zo zit 
dat concept al jaren in zijn hoofd. Klanten 

die de shop bezoeken voor advies of een 
tattoo voelen zich op hun gemak. Ray is de 
rust zelf met een gezonde dosis humor. 
Tekenen zit in zijn DNA en zijn ink is 
magisch. Het zetten van een tattoo gaat in 
goed overleg.
Ray kwam van ver, maakte in letterlijk en 
figuurlijke zin een wereldreis, maar wist te 
re-integreren en had zelf de regie daarin. Ik 
zal niet beweren dat het voor iedereen even 
makkelijk is, maar als je toch aan de andere 
kant van de wereld jezelf een doel stelt en 
dat kunt verwezenlijken, dan ben je echt 
een BAAS. INK ‘n Ray, aangenaam.

Toine Bakermans is Traject Begeleider en 
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. 
Hij is tevens bestuurslid van Bonjo.

Een bijzondere re-integratie 

INK ’n Ray, aangenaam
Toine Bakermans

Ray, geboren in de Filipijnen, komt samen met zijn moeder en zusje naar Nederland. 
Moeder reist haar liefde achterna en komt met haar twee kinderen in Rotterdam te 
wonen. Ray gaat naar de internationale schakelklas (ISK) en blijkt daar een ijverige 
leerling, maar die vooral het vak tekenen leuk lijkt te vinden. Na enkele jaren slaat het 
noodlot toe, zijn moeder wordt ernstig ziek en komt in een verzorgingshuis terecht. Ray 
en zijn zusje blijven achter. 

Ik leerde Ray kennen 
als een integere 

jongeman

Ray aan het werk in zijn eigen tattoo-shop in Zwijndrecht
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De senior gedetineerde in de bajes:  
Niet zo eenvoudig

Jaap Brandligt

Het aantal senioren in de gevangenissen neemt toe. Nog niet 
dramatisch, maar toch. Reden om eens na te denken over 
hoe dat verder moet. De Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ) heeft er een ongevraagd advies over 
uitgebracht aan de minister voor rechtsbescherming. Van wat oudere 
datum is er een verkennend onderzoek naar seniorencriminaliteit 
van het wetenschappelijk bureau van het openbaar ministerie. 
Zowel het advies als het onderzoek willen duidelijk maken dat er wat 
moet met het opsluiten en weer terug brengen in de samenleving 
van ouderen in de bajesen. 

Ouderen zijn 
mensen 
van 65 jaar 
en ouder. 
Niet dat alle 
senioren 
over een 

kam te scheren zijn. Er zijn 
hele vitale ouderen en er zijn 
gedetineerden die al voor hun 
vijfenzestigste seniorenpro-
blemen vertonen. Dat eist – 
zoals zo vaak in onze samenle-
ving – flexibel gedrag van de 
instellingen. En dat is niet 

altijd de beste kant. Bovendien 
zijn de penitentiaire inrich-
tingswerkers (PIW’ers) vaak 
niet toereikend opgeleid en 
dus ook niet al te bekwaam 
om met deze categorie om te 
gaan. 
Het zijn er nog niet zo veel – de 
senioren – maar het aantal 
neemt toe. 

De RSJ geeft redelijk actuele 
cijfers. In 2005 waren er 310 
senior gedetineerden, in 2021 
lag dat aantal op 580. Qua per-
centage van het aantal gedeti-
neerden was dat in 2005 0,6 
procent, in 2021 1,9 procent. 
Dus waar het totaal aantal 
gedetineerden daalt, stijgt 
percentueel het aantal senior 
gedetineerden. Dit zal niet 
minder worden, doordat het 
aantal 65-plussers toeneemt in 
de bevolking. Dat heeft onont-
koombaar gevolgen voor de 
gevangenispopulatie. 

Wat ook een rol gaat spelen 
is dat het aantal levenslangge-
straften toeneemt. Waren dat 

er in 2000 tien, in 2010 waren 
dat er al dertig en nu zitten we 
op ergens in de buurt van de 
veertig. Er zitten er nog zo’n 
vijftien in de pijplijn. Ze 
worden allemaal ouder in de 
bajes. We weten dat psychi-
sche en lichamelijke proble-
men bij alle gedetineerden 
tijdens hun detentie door alle 
niet-stimulerende non-activi-
teiten toenemen. Dat is zeker 
het geval bij mensen die hun 
hele restleven binnen zitten. 
De verkorting van de voor-
waardelijke invrijheidstelling 
tot twee jaar is ook van 
invloed. Het gevangeniswezen 
heeft voor alle gedetineerden 
een zorgplicht. En dan geen 
eigen schuld dikke bult.

Opsluiting nodig?
De eerste vraag die zich aan-
dient is of senioren opgesloten 
moeten worden. Zowel de RSJ 
als het openbaar ministerie 
stellen daar vraagtekens bij. 
Nog helemaal los van de dis-
cussie of korte straffen nog 
wel moeten en of niet veel te 
veel mensen in voorarrest 
zitten, geldt hier de vraag: kun 

je het niet af met bijvoorbeeld 
huisarrest al of niet in combi-
natie met elektronische deten-
tie, gebiedsverboden of al wat 
dies meer mogelijk is? En ja, 
hoe detentiegeschikt is een 
senior en hoe detentieonge-
schikt raakt hij tijdens deten-
tie? Laat de reclassering dit in 

zijn advies aan de rechter mee 
geven en laat de rechters dit in 
hun vonnis meewegen. En ga 
gedurende de detentie na of er 
alsnog detentieongeschikt-
heid optreedt. Los alweer van 
de vraag in hoeverre detentie 
een geschikt middel is om de 
samenleving veiliger te 
maken. Een vraag die de RSJ in 
haar advies niet meeneemt, 
maar dat ter zijde. De eerste 
beleidsvraag die de minister 
zal moeten beantwoorden, is 
die naar het mogelijk maken 
dat er niet ingesloten wordt.
Van geheel andere orde is de 
inrichting van de instellingen, 
van de bajesen. Wat doe je met 
een gedetineerde die een rol-
stoel heeft of een rollator, als 
de celdeuren te smal zijn? 
Waar een oudere thuis voor-
zieningen heeft om te 
douchen (bijvoorbeeld hand-
vatten om zich vast te houden) 
moet hij zich in zijn celletje 
zien te redden met die plee in 
de hoek. En kun je een man of 
vrouw van 65+ in een tweeper-
soons cel boven laten slapen? 
En als iemand steunkousen 
nodig heeft, wie helpt hem 
dan? Thuiszorg in de bajes? 
Daar is toch al een tekort aan 
en hoe betaal je thuiszorg 
voor al die tijd dat de thuis-
zorgwerker – als hij al beschik-
baar is – door moet brengen 
met de binnenkomsteisen 
zoals het wachten tot hij opge-
haald wordt.

Machogedrag
Nog iets anders. Kun je kwets-
bare senioren in een reguliere 
afdeling opsluiten waar 
machogedrag overheerst en 

het risico van pesten en zelfs 
bedreigen als hij niet mee wil 
werken aan handeltjes altijd 
op de loer ligt. De RSJ stelt 
deze vragen terecht en komt 
tot de conclusie dat dat alle-
maal niet kan en niet moet. 
Aparte gevangenissen voor 
senioren, daar is de RSJ geen 
voorstander van. En ook niet 
zoals in Duitsland een aparte 
instelling voor senioren 
ergens in het land, want juist 
senioren hebben het nodig dat 
ze in de buurt van hun 
netwerk zitten. En 
Scheveningen is er ook niet op 
ingesteld. 

Het zal dus moeten uitko-
men op aparte afdelingen 
binnen de reguliere bajesen 
voor senioren. En dan niet de 
Extra Zorg, maar een plek 
waar ze zich veilig en gebor-
gen voelen. Logisch, niet 
waar? Maar waar DJI al met 
grote tekorten tobt, is dit een 
opgave die niet zomaar gerea-
liseerd is.

Er is nog een aspect, name-
lijk de voorwaarden die aan 
het penitentiair programma 

en de beperkt beveiligde afde-
ling (BBA) gesteld worden. Los 
van het feit dat de BBA toch al 
moeizaam functioneert, 
belemmert de eis dat je er 
alleen aan mag deelnemen als 
je arbeid hebt geregeld, senio-
ren om naar behoren te re-
integreren. Het is niet vol-
doende – hoezeer ook te waar-
deren – als een directeur zich 
inspant om vrijwilligerswerk 
te regelen. Neen, die eis van 
arbeid moet eraf. Anders 
zitten de meeste senioren hun 
kale straf enkel binnen de kale 
muren uit en dat kan niet de 
bedoeling zijn. 
Andere wereld
Voor echt lang gestraften is er 
dan ook nog de noodzaak dat 
je wordt voorbereid binnen de 
instelling op de veranderde 
wereld buiten. Je kunt de bus 
niet meer cash betalen, de 
smartphones zijn echt anders 
dan de Nokia van Rutte. 
Treinreizen gaan ook niet 
meer zomaar. Het is niet 
handig als een ex-gedeti-
neerde buiten de bajes op een 
bus staat te wachten en hij 
geld in plaats van een kaartje 
voor heeft meegekregen van 
de instelling. Vast een goedbe-
doeld gebaar van een gevange-
nismedewerker die altijd met 
de auto naar zijn werk gaat. 
Dat kan ook moeilijk anders, 
gezien de ligging van de 
meeste gevangenissen. Ergens 
buiten de bewoonde wereld, 
zodat die niet lastig gevallen 
wordt met een gevangenis. 
Maar nee, dat staat niet in het 
RSJ-advies. Het is een pijnpunt 
van weer andere orde.

PIW’ers zijn vaak 
niet toereikend 

opgeleid om met 
ouderen om te gaan

Psychische en 
lichamelijke 

problemen tijdens 
detentie nemen toe

Kun je kwetsbare 
senioren wel in een 
reguliere afdeling 

opsluiten?
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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 

In 2017 maakte Michael P. 
een einde aan het leven 
van Anne Faber na haar 
meermaals te hebben ver-
kracht. In juli 2018 werd 
Michael P. veroordeeld tot 
28 jaar celstraf, tbs met 

dwangverpleging en een schade-
vergoeding van ruim een ton. 
Maar ook zijn familieleden kregen 

de rekening gepresenteerd: zij 
kregen te maken met allerlei 
bedreigingen. Dit was niet de 
eerste keer dat de familieleden 
van Michael P. geconfronteerd 
werden met zijn misdaden. 

Het is volkomen terecht dat het 
leed van het slachtoffer volop 
besproken wordt, maar ook de 
familieleden van de dader krijgen 
het zwaar te verduren. “Je wordt 
gezien als verlengstuk van de 
dader, waardoor je in feite ook 
veroordeeld wordt”, aldus Heleen, 

de zus van Michael P. Zodoende 
richtte zij samen met haar 
moeder Debbie Stichting S.A.N.G. 
op, Steun- en Adviespunt voor 
Naasten van Gedetineerden. 

Vergeten groep
Heleen en Debbie misten begelei-
ding gedurende het gehele proces 
rondom Michael, zij voelden zich 
eenzaam en vergeten. Van stich-
ting S.A.N.G. gaat vooral een advi-
serende rol uit. Familieleden en 
naasten van verdachten kunnen 
zich richten tot de stichting om 
gehoord, begeleid, ondersteund 
en geadviseerd te worden. Ook 
wordt psychologische hulp 
geboden voor zowel de herken-
ning als de erkenning van het ver-
driet dat familieleden van ver-
dachten en daders doorstaan. 

Moeder Heleen stelt terecht: “Ik 
ben meer dan de moeder van. En 
dat geldt voor alle familieleden en 
naasten van daders.”

Een groep trouwe vrijwilligers 
vormt het fundament van de 

stichting. Het dagelijks bestuur is 
in handen van Heleen (penning-
meester), Debbie (secretaris) en 
Dave (voorzitter). Ook Dave heeft 
ervaren hoe het is om veroordeeld 
te worden op basis van de keuzes 
en gedragingen van een familie-

lid. Eén van zijn zoons was de 
dader binnen een steekpartij met 
dodelijke afloop. Heleen, Debbie 
en Dave hebben een duidelijke 
missie: het bieden van hulp aan 
naasten van verdachten en daders 
zodat zij zich niet alleen voelen. 
“Je bent niet alleen.”

Begeleiding
Vrijwilligersorganisatie 
Gevangenenzorg en Stichting 
Herstel en Terugkeer deden in sep-
tember 2022 al een oproep om 
meer aandacht te geven aan de 
naasten van personen die in 
detentie belanden. Zij stelden 
daarbij dat het iedereen kan over-
komen, dat een naaste verdacht 

wordt van en later mogelijk ver-
oordeeld wordt voor een strafbaar 
feit. De organisaties benadrukken 
dat mensen niet beseffen in wat 
voor ‘vreemde wereld’ de zogehe-
ten ‘achterblijvers’ hierna 
terechtkomen. 

Zo is het regelen van allerlei 
praktische zaken een flinke uitda-
ging tijdens het ondergaan van 
hevige emoties door de ingrij-
pende gebeurtenis. Frans Douw, 
medeoprichter van Stichting 
Herstel en Terugkeer pleitte voor 
een organisatie die naasten bege-
leidt tijdens en na de detentieperi-
ode van hun veroordeelde familie-
lid. De oprichting van Stichting 
S.A.N.G. is dan ook een waarde-
volle toevoeging om ervoor te 
zorgen dat achterblijvers van ver-
dachten en daders zich gehoord 
en gezien voelen. 

S.A.N.G. is telefonisch bereikbaar op 
maandag, woensdag en vrijdag ’s 
ochtends van 9 tot 13 uur en ’s 
avonds van 18 tot 21 uur via 085-400 
19 00. Via e-mail zijn de vrijwilligers 
bereikbaar op info@stichtingsang.
nl. In de gelijknamige 
Facebookgroep van Stichting 
S.A.N.G. worden ervaringen uitge-
wisseld van naasten van verdach-
ten en daders. 

Bregje Veltman is criminoloog en 
redacteur van deze krant

Strafcassatie

Mr. M.W. Stoet

Cassatie specialist

 - 25 jaar ervaring - 

Stoet en ;rijger advocaten  - tel* 0>0-+)&+6+8 - stoet$stoet-krijger.nl

Lid vcas/nvsa  -  Toevoeging/ ’pro deo’ mogelijk - persoonlijke benadering

Familie van een 
dader wordt gezien 
als verlengstuk van 

de veroordeelde

Ik ben meer dan 
‘de moeder van’

Achterblijvers 
willen zich 

gehoord voelen

Bregje Veltman  
(Tekening: Minke Veltman)

Familie van daders richten Stichting S.A.N.G. op

Steun- en Advies voor 
Naasten van Gedetineerden

Bregje Veltman

Misdaden hebben niet alleen impact op slachtoffers en hun familie of 
nabestaanden. Ook familieleden van de veroordeelden zelf worden vaak 
geconfronteerd met hun misdaden. Enkele familieleden die daarmee te 
maken hebben (gehad), hebben een stichting opgericht voor steun en 

advies aan familie van daders.
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N Bedenker van Bulkboek introduceert…

Nieuw in de Bonjo:  
Een kort verhaal – Hoezo?
Theo Knippenberg

Het is alweer zestig jaar geleden dat ik in een Duitse jeugdgevangenis belandde. Uiteraard 
onschuldig, maar ja, dat zeggen ze allemaal. Het regende die dag dus ik was best blij 
met eventjes een dak boven mijn hoofd. En mijn detentie was maar tijdelijk, totdat een 
Interpol-beambte tijd had om mij over de grens te zetten. Daarom was mijn tijd in die 
jeugdgevangenis geen straf. Ik hoefde niet meer te werken en ook nog niet terug naar 
school. Ik kreeg drie maaltijden per dag, koffie en thee tussendoor (soms zelfs met 
koekjes), elke ochtend warm douchen en de rest van de dag zoveel boeken als ik maar op 
kon. Er was namelijk een bijna ongerepte gevangenisbibliotheek met een bibliothecaris 
voor wie ik een godsgeschenk was, een jongere die graag wilde lezen. 

Daar ontdekte ik de wereld van de litera-
tuur, waarin niets was wat het leek. Het 
waren de eerste boeken die ik in mijn leven 
las over ‘de leugens van het leven’. Want een 
goeie schrijver is vaak een geboren leuge-
naar. Berthold Brecht bijvoorbeeld. Brecht 
was ook een dwarsligger, met een hekel aan 
machthebbers die hij graag op de hak nam. 
Hij werd wereldberoemd als schrijver van 
theaterstukken en opera’s die vol staan met 
sociale kritiek; zijn ‘Driestuiversopera’ 
wordt nog steeds vaak opgevoerd. Maar 
even vaak werden zijn opvoeringen verbo-
den door de autoriteiten en zijn boeken 
door andersdenkenden op grote brandsta-
pels in de as gelegd. Dan schreef hij een kort 
verhaal voor een tijdschrift zodat er weer 
‘brood op de plank’ lag. Zijn beroemdste zin 
is ongetwijfeld:’Eerst komt het Vreten, dan 
pas de Moraal’. 
Ik ken die boeken van toen nog zo goed 
omdat ik ze nog steeds heb. Ik heb ze helpen 
ontsnappen uit de gevangenisbibliotheek 
en veilig naar Nederland laten begeleiden 
door een onwetende Interpol agent. Ze 
zeggen dat diefstal niet loont maar dit was 
wel het begin van mijn eigen bibliotheek. 
En het fundament van mijn loopbaan als 
uitgever. 

Duur spul
Boeken waren duur, merkte ik toen ik weer 
naar school moest. Te duur voor jonge 

lezers. Maar kranten waren goedkoop. En 
daarin stonden net zoveel woorden, besefte 
ik een paar jaar later toen ik na mijn eind-
examen op de bank de krant lag te lezen en 
mijn moeder genoeg had van mijn gelanter-
fanter. “Volg een opleiding” zei ze. “Leer een 
vak! Doe iets!”

Dus liet ik goedkope kranten drukken 
met als inhoud een dure roman. De handels-
naam leende ik van een vrachtwagen die op 
de snelweg voor mij reed met het opschrift 
‘Bulktransport’ en zo werd het Bulkboek 
geboren. Tien guldens per jaar voor twaalf 
romans kostten ze toen, bij klassikale bestel-
lingen door scholen.

De vormgeving deed ik in het begin zelf, 
‘s nachts met veel koffie, popmuziek en 
shag. Overdag pakte ik de bestellingen in 
dozen die ik met een bakfiets naar het post-
kantoor bracht. Onvermijdelijk werd ik 
werkgever, kreeg personeel, en liet de bulk-
boeken met eigen vrachtwagens 
(Bulktransport) naar de scholen brengen. Ik 
was uitgever geworden. 
In de afgelopen vijftig jaar heb ik dus heel 
veel uitgegeven. Maar nooit gespaard. 
Dus toen de (nieuwe) hoofdredacteur van de 
Bonjo mij als bijbaantje aanbood om de lite-
ratuur nu eens niet op scholieren los te 
laten maar op gedetineerden, hoefde ik niet 
lang na te denken. Van allebei de doelgroe-
pen heb ik zelf ooit deel uitgemaakt. 
“Ja” zei ik dus. “Leuk”.

“We verwachten korte verhalen waarin 
misdaad, straf, schuld en/of detentie een rol 
spelen”, zei de hoofdredacteur. 
“Jammer dat je dit niet een paar maanden 
eerder hebt gevraagd”, zei ik, “want dan had 
ik afgetrapt met een mooi kerstverhaal”. 
“Nou ja, de molens van justitie draaien nu 
eenmaal heel langzaam,” zei de hoofdredac-
teur, “dat is algemeen bekend, dus een 
verlaat kerstverhaal mag best nog in maart. 
Misschien gaat het dan ook nog wel 
sneeuwen.” 

Happy end
Daarom beginnen we vandaag met een 
kerstverhaal waarin misdaad, straf en 
schuld als bij toverslag veranderen in een 
happy end. Het is een verhaal van Berthold 
Brecht (1898-1956), de bovengenoemde 
dwarsligger. Hij vluchtte voor Hitler naar 
Amerika. Hij was anti-kapitalist, dus 
vluchtte hij uit Amerika terug naar Europa. 
Hij was Duitser maar mocht van de 
Amerikaanse bezetters na de oorlog “hun” 
Duitsland niet in en kwam dus terecht 
‘achter de Muur’, in Oost-Berlijn. 

Brecht vond het – naar eigen zeggen – ook 
niet nodig om in een bepaald land te leven. 
“Ach”, zei hij zelf, “Ik kan overal honger 
lijden”. En altijd had hij een notitieboekje 
bij de hand waarin hij zijn korte verhalen 
schetste. Brecht schreef er bijna tweehon-
derd. Hier is er een. 

Theo Knippenberg, held van betaalbare literatuur

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

In De hechtenisclub blikken Daphné 
Dupont-Nivet en Nils von der Assen terug 
op Nederlands bekendste strafinstelling, 
de Bijlmerbajes, die niet alleen het toneel 
was van protesten en ontsnappingen, 
maar ook van grensverleggers en idealis-
ten. De cellen heetten er kamers, gedeti-
neerden bewoners, en in plaats van 
tralies boden ramen je vrij uitzicht op het 
wolkendek. Opsluiting was nog nooit zo 
humaan geweest. De maakbaarheid van 
mens en omgeving was het utopische uit-
gangspunt maar dat werd  door tegen-
krachten van binnen- én buitenaf behoor-
lijk op de proef gesteld.
Is het afscheid van de Bijlmerbajes ook 
het einde van een ideaal? Daphné Dupont-
Nivet en Nils von der Assen onderwerpen 
de ideeën van toen aan een hedendaagse 
kritische blik. Is het mogelijk om iemand 
op humane wijze vast te zetten en is 
opsluiting nog wel van deze tijd? (CdR)

Daphné Dupont-Nivet en Nils von der Assen
De hechtenisclub Querido Fosfor.

De Bijlmerbajes
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Daamen, advocaten.

KORT VERHAAL

Een verlaat kerstverhaal

Het pakje van Onze Lieve Heer 
Berthold Brecht

Neem allemaal je stoelen en theegla-
zen mee naar achteren, hier bij de 
kachel en vergeet de rum niet. Het is 
goed om het warm te hebben als je 
over de kou praat. 
Sommige mensen, vooral een bepaald 
soort mannen dat niet zo sentimen-
teel is, hebben een grote weerzin 
tegen Kerstmis. Maar aan één 
Kerstmis in mijn leven bewaar ik wer-
kelijk de beste herinneringen. Dat was 
de kerstavond van 1908 in Chicago. 
Ik was begin november naar Chicago 
gekomen en ze zeiden mij meteen al 
dat het de strengste winter zou 
worden waarvoor deze toch al erg 
onaangename stad kon zorgen en toen 
ik naar een enigszins redelijke slaap-
plaats zocht, was alles te duur voor 
mij. 
En de wind waaide de hele maand 
december lang van het Michiganmeer 
hierheen en tegen het eind van de 
maand werd ook nog een aantal grote 
vleesconservenfabrieken stilgelegd en 
werd er een grote stroom werklozen 
de koude straat op gegooid. 

Vijf minuten later 
was het hele café niet 

meer te herkennen

Wij holden iedere dag door alle stads-
wijken en zochten vertwijfeld naar 
wat werk en waren blij als wij ‘s avonds 
in een klein café dat volgepropt zat 
met uitgeputte mensen, een toevlucht 
konden vinden. Daar was het tenmin-
ste warm en konden wij op ons gemak 
zitten. En wij zaten er zo lang het maar 
enigszins ging bij één glas whisky en 
de hele dag spaarden wij ons alles uit 
de mond voor dat ene glas whisky, dat 
nog inclusief warmte, lawaai en kame-
raadschap was, alles wat er nog aan 
hoop voor ons bestond. 

Daar zaten wij ook op de kerstavond 
van dat jaar en het café was nog voller 
dan anders en de whisky nog wateri-
ger en het publiek nog vertwijfelder. 
Het spreekt vanzelf dat noch het 
publiek, noch de kastelein in feest-
stemming komt als het hele probleem 
van de gast eruit bestaat met één glas 
de hele nacht door te komen en het 
hele probleem van de kastelein om 
diegenen de deur uit te werken die 
lege glazen voor zich hebben staan. 
Maar tegen tienen kwamen er twee, 
drie jongens binnen die, de duivel 
mocht weten waar vandaan, een paar 
dollar op zak hadden en die nodigden 
– omdat het toch Kerstmis was en de 
sentimentaliteit in de lucht hing – 
iedereen uit een paar extra glazen te 
drinken. Vijf minuten later was het 
hele café niet meer te herkennen. 
Iedereen haalde nieuwe whisky (en 
lette verschrikkelijk goed op dat er 
heel behoorlijk werd ingeschonken), 
de tafels werden bij elkaar geschoven 
en een meisje, dat er verkleumd 
uitzag, werd gevraagd een cakewalk te 
dansen, waarbij alle deelnemers aan 
het feest met hun handen de maat 
sloegen. Maar wat zal ik zeggen, de 
duivel zal zijn zwarte hand in het spel 
hebben gehad, er kwam geen echte 
stemming. 
Ja, letterlijk van het begin af aan kreeg 
het feest een kwaadaardig karakter. Ik 
denk dat het de noodzaak om zich te 
laten vrijhouden was, die iedereen zo 
prikkelde. De schenkers van deze 
kerststemming werden niet met vrien-
delijke ogen aangekeken.
Al na de eerste glazen van de gegeven 
whisky werd het plan opgevat een 
complete uitdeling van kerstcadeaus 
te organiseren. 
Omdat er geen overvloed aan geschen-
kartikelen aanwezig was, wilde men 
zich houden aan geschenken die bij de 
ontvangers pasten en misschien zelfs 
een diepere betekenis hadden. 
Zo schonken wij de kastelein een 

emmer vuil sneeuwwater van buiten, 
waar toch genoeg van was, zodat hij 
met zijn oude whisky het nieuwe jaar 
nog kon halen. De kelner gaven wij een 
oud, kapot conservenblikje, zodat hij 
tenminste één fatsoenlijk stuk servies 
had, en aan het bij het café horende 
meisje een zakmes vol bramen, zodat 
zij eindelijk de laag poeder van verle-
den jaar kon afkrabben. 
Al deze geschenken werden door de 
aanwezigen, misschien met uitzonde-
ring van de ontvangers, met uitda-
gende bijval bedacht. En toen kwam 
de grootste grap. 
Er zat tussen ons namelijk een man 
met wie iets aan de hand moest zijn. 
Hij zat er iedere avond en mensen die 
daar verstand van hadden, geloofden 
met zekerheid te kunnen beweren dat 
hij, hoe onverschillig hij zich ook voor-
deed, een bepaalde, onoverwinnelijke 
angst moest hebben voor alles wat met 
de politie te maken had. Maar ieder-
een kon zien dat hij zich niet bepaald 
op zijn gemak voelde. 
Voor deze man bedachten wij iets heel 
bijzonders. Met toestemming van de 
kastelein scheurden wij uit een oud 
adresboek drie bladzijden waarop 
louter politiebureaus stonden, pakten 
deze zorgvuldig in een krant en gaven 
het pakje aan onze man. 
Er viel een diepe stilte toen wij het 
hem gaven. De man pakte het pakje 
weifelend aan en keek ons met een wat 
kalkachtige glimlach van onderop 
aan. Ik merkte hoe hij met zijn vingers 
het pakje betastte om reeds voor het 
openmaken vast te stellen wat erin 
zou kunnen zitten. Maar toen maakte 
hij het vlug open. 
En nu gebeurde er iets heel merkwaar-
digs. De man futselde juist aan het 
touwtje waarmee het ‘geschenk’ was 
dichtgebonden, toen zijn blik, schijn-
baar afwezig, op het krantenpapier 
viel, waarin de bladzijden uit het 
adresboek waren opgeborgen. Maar 
toen was zijn blik al niet meer afwezig. 

Zijn hele magere lichaam (hij was heel 
lang) kromde zich als het ware om de 
krant heen, hij boog zijn gezicht diep 
omlaag en las. Nooit, noch daarvoor 
noch daarna, heb ik ooit iemand zo 
zien lezen. Hij verslond eenvoudig wat 
hij las. En toen keek hij op. En nog 
nooit, noch daarvoor noch daarna, 
heb ik iemand zo stralend zien kijken 
als deze man.

De duivel zal zijn 
zwarte hand in het 
spel hebben gehad

‘Daar lees ik zojuist in de krant,’ zei 
hij met een gebarsten, moeizaam 
beheerste stem,́ dat die hele zaak 
allang is opgelost. Iedereen in Ohio 
weet dat ik met het hele geval hele-
maal niets te maken had.’ En toen 
lachte hij. 

En wij allemaal, die er verbaasd bij 
stonden en iets heel anders hadden 
verwacht en alleen maar begrepen dat 
de man onder de een of andere zware 
beschuldiging had gestaan maar 
intussen, zoals hij zojuist in de krant 
had gelezen, gerehabiliteerd was, 
begonnen plotseling luidkeels en 
bijna van ganser harte mee te lachen, 
en daardoor kwam er een grote vaart 
in ons feest, de vage bitterheid was vol-
komen vergeten en het werd een uit-
stekend kerstfeest, dat tot de volgende 
ochtend voortduurde en iedereen 
tevreden stelde. 
En bij deze algemene bevrediging 
speelde het natuurlijk in het geheel 
geen rol meer dat deze krant niet door 
ons was uitgezocht, maar door God. 

Dit verhaal is geschreven in 1926, in 1981 
vertaald door Martin Mooij en in 2022 
herzien door Peter Marteau, Keulen
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SPEELRONDE 26
vrijdag 17 maart
20.00 FC Volendam Fortuna Sittard
zaterdag 18 maart  
16.30 FC Utrecht Go Ahead
18.45 FC Emmen Sparta
21.00 RKC NEC
zondag 19 maart  
12.15 FC Groningen sc Heerenveen
14.30 Excelsior SC Cambuur
14.30 Ajax Feyenoord
16.45 Vitesse PSV
20.00 FC Twente AZ

SPEELRONDE 27
zaterdag 1 april  
16.30 AZ sc Heerenveen
18.45 Excelsior FC Twente
20.00 SC Cambuur FC Emmen
20.00 NEC PSV
21.00 RKC Vitesse
zondag 2 april  
12.15 Go Ahead Ajax
14.30 Sparta Feyenoord
14.30 FC Utrecht FC Volendam
16.45 Fortuna Sittard FC Groningen

SPEELRONDE 28
vrijdag 7 april  
20.00 FC Groningen FC Utrecht
zaterdag 8 april  
18.45 Vitesse Go Ahead
20.00 PSV Excelsior
21.00 sc Heerenveen FC Volendam
zondag 9 april  
12.15 FC Twente SC Cambuur
14.30 Ajax Fortuna Sittard
14.30 FC Emmen NEC
16.45 AZ Sparta
20.00 Feyenoord RKC

SPEELRONDE 29
vrijdag 14 april  
20.00 Excelsior Go Ahead
zaterdag 15 april  
18.45 RKC FC Groningen
21.00 Sparta sc Heerenveen
zondag 16 april  
12.15 NEC Vitesse
14.30 FC Utrecht FC Twente
14.30 SC Cambuur Feyenoord
16.45 Fortuna Sittard AZ
16.45 FC Volendam PSV
20.00 Ajax FC Emmen

SPEELRONDE 30
vrijdag 21 april  
20.00 FC Volendam SC Cambuur
zaterdag 22 april  
18.45 sc Heerenveen FC Emmen
20.00 FC Groningen NEC
21.00 Vitesse Excelsior
zondag 23 april  
12.15 FC Twente Sparta
14.30 PSV Ajax
14.30 Go Ahead Fortuna
16.45 Feyenoord FC Utrecht
20.00 AZ RKC

SPEELRONDE 31
vrijdag 5 mei  
20.00 RKC FC Volendam
zaterdag 6 mei  
18.45 Sparta PSV
20.00 SC Cambuur FC Utrecht
20.00 NEC sc Heerenveen
21.00 Ajax AZ
zondag 7 mei  
12.15 FC Emmen FC Twente
14.30 Go Ahead FC Groningen
14.30 Excelsior Feyenoord
16.45 Fortuna Sittard Vitesse

SPEELRONDE 32
vrijdag 12 mei  
20.00 FC Twente NEC
zaterdag 13 mei  
18.45 FC Volendam Sparta
20.00 sc Heerenveen Excelsior
21.00 FC Utrecht RKC
zondag 14 mei  
12.15 Vitesse SC Cambuur
14.30 AZ FC Emmen
14.30 FC Groningen Ajax
16.45 Feyenoord Go Ahead
20.00 PSV Fortuna Sittard
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Let op! Er kunnen elk moment wijzi-
gingen optreden in het Eredivisie pro-

gramma. Kijk daarom altijd op de 
website van je favoriete club of op de 
officiële site van de eredivisie en con-

troleer of de wedstrijd niet is ver-
plaatst naar een andere datum of een 

ander tijdstip.

VOETBAL
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Ronald Bos

In de keuken van PI Zuyder Bos in Heerhugowaard is het drukker dan 
normaal. Naast de keukenploeg die de dagelijkse maaltijden voor 
de afdelingen klaarzet, staan nu Executive Chef Jon Scobey en twee 
gedetineerden in het kookgedeelte om een recept voor de lezers van 
de Bonjo samen te stellen. 

Chefkok Jon Scobey is vandaag 
voor het eerst in de bajes, en heeft 
er zichtbaar zin in met de gedeti-
neerden te werken. Hij heeft een 
internationale carrière in de 
horeca achter de rug en woont nu 
zo’n vijftien jaar in Nederland. Jon 
werkt voor cateraar Eurest. Jon 
bespreekt met de gedetineerden 
Kishen en X hoe ze de maaltijd 
gaan bereiden. Zij hebben allebei 
eerder een prijs voor een recepten-
wedstrijd in PI Zuyder Bos gewon-
nen en een van hen heeft op 
Instagram een hele serie eigen 
gerechten geplaatst. Ze zitten in de 
kookploeg van hun afdelingen en 
werken nu voor het eerst samen. 

Jon heeft een basisrecept en 
ingrediënten meegenomen. De 
mannen overleggen met z’n 
drieën over de kruiden die in de 
gerechten willen gebruiken. Het 
zijn köfte, platte gehaktballen uit 
het Middellandse zee gebied, met 
couscous en wortels, bleekselderij 
en broccoli. Ze zijn het snel eens en 

beginnen met het schoonmaken 
en snijden van de groenten en het 
kruiden van het rundergehakt. Al 
snel blijkt dat de mannen allebei 
geen rundvlees eten, maar dat is 
voor hen geen bezwaar om toch de 
köfte te maken. 

Plezier in koken
Aan het plezier waarmee ze aan 
het koken zijn, kun je zien wat zelf 
eten maken betekent voor gedeti-
neerden. Na een uur staat een 
schaal couscous klaar en gaan de 
schalen met wortels en köfte in de 
hete oven. Later smullen de koks 
zelf en Abel, hoofd van de keuken 
en de andere PI-medewerkers Cora 
en Fiona van de maaltijden. De rest 
brengen de gedetineerden naar 
hun collega’s op de afdelingen. 

Jon Scobey is enthousiast over 
de samenwerking en als hij hoort 
dat ze van plan zijn in Zuyder Bos 
gebak te gaan maken, wil hij graag 
een keer terugkomen om daaraan 
mee te werken.

Topkok Jon Scobey kookt 
met gedetineerden

Topkok Jon Scoby met gedetineerde in PI Zuyder Bos (Foto's: Fiona Bonne)

Ingrediënten köfte (6 personen)

750 gram rundergehakt
180 gram ui
1 teen knoflook
5 gram gemalen koriander 
2 gram gemalen komijnzaad
4 gram zwarte peper
3 gram Cayenne peper
3 gram gerookte paprika 

8 gram chili pasta 
8 gram Sriracha saus 
15 gram Harissa 
sap en zestes (reepjes dun geschilde) van 
halve limoen
7 gram zout
olijfolie

Werkwijze
1. Rooster alle droge kruiden in de oven 8 minuten voor op 170 graden. 

2. ‘Zweet’ de gesnipperde ui en de gehakte knoflook teen in een pannetje zonder te 
kleuren.

3. Meng de geroosterde kruiden met de chili pasta, Sriracha, Harissa, gehakte knof-
look en het gesnipperde ui.

4. Voeg het gehakt toe en breng op smaak met 7 gram zout en iets olijfolie, het 
limoensap en de zestes.

5. Vorm ze in Köftes van 125 gram per stuk en leg ze op een bakplaat met bakpapier 
en bak ze in de oven op 200 graden ongeveer 25 minuten tot ze mooi goudgeel 
zijn. 

Ingrediënten couscous recept (6 personen)

750 gram couscous
1 knoflook teen
0,5 liter groente bouillon
1 ster anijs
3,5 gram gemalen koriander 
3 gram gemalen komijnzaad
3 gram kurkuma poeder
4 gram kerrie madras poeder

100 gram rozijnen
15 gram Harissa
35 gram krokante uitjes 
Sap en zestes (reepjes) van een dun 
geschilde halve limoen
zout naar smaak
olijfolie

Werkwijze
1. Rooster de droge kruiden (korianderzaad, komijnzaad, kurkuma, kerrie) in de 

oven op 170 graden voor 8 minuten .

2. Meng dit met de gehakte knoflook, steranijs, rozijnen, Harissa, en een scheut 
olijfolie.

3. Meng dit grondig met de couscous. 

4. Giet hier de kokende bouillon op en dek direct strak af met plasticfolie en laat 30 
minuten staan.

5. Haal het plastic er vanaf en roer met een vork goed door, breng op smaak met 
limoensap, zestes en het zout. De steranijs kan er ook uitgehaald worden.

6. Strooi tijdens het dresseren de krokante uitjes eroverheen. 

Ingrediënten geroosterde groenten (6 personen)

2 broccoli
12 stuks bospeen 
1 dl olijfolie 

zout/peper
120 gram Griekse yoghurt 
10 stengels platte peterselie 

Werkwijze
1. Snij van de broccoli de roosjes af en snij 1 cm dikke plakken van de stronk.

2. Was de bospeen grondig en snij het loof eraf, laat de bospeen heel en ongeschild.

3. Meng de broccoli met de bospeen en de olijfolie, bestrooi met peper en zout. En 
spreid dit uit op een bakplaat met vetvrijpapier. 

4. Rooster dit mengsel 12 minuten op 190 graden, check de gaarheid en rooster des-
gewenst iets langer als de groenten nog te hard zijn.

5. Dresseer de couscous gelijkmatig over het bord, verdeel de geroosterde groenten 
over de couscous en leg de köfte netjes op de groenten. Besprenkel met een lepel 
de Griekse yoghurt over het gerecht en bestrooi met de gehakte peterselie en 
de krokante uitjes.

(1 gram kruiden = 1 afgestreken theelepel)

Runderköfte met 
couscous, broccoli, 

wortels en bleekselderij
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BUZING Puzzels

S C H A D E V E R G O E D I N G
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E E N H O O R N P O N C H O
L E K R O O T E K E N E N
K N E L T S A A R T E L G

Horizontaal 
1. Sar - 6. Keurmerk - 7. Deel van fuik - 9. Greenwichtijd - 11. Schandelijk - 12. Door middel van (afk.) - 
13. Vereniging in oprichting - 14. Peetvader - 15. Vroegere tentbewoner Dordrecht - 16. Slee - 17. Deel 
van gebit - 18. Het broedsel - 20. Daar - 22. Achterste - 23. Verenigde Staten - 24. Zoogdiertje - 25. 
Kindvriendelijk procesverblijf - 29. Numero - 30. Plaats in Gelderland - 31. Noot - 34. Persoon met 
aangepaste genderidentiteit - 38. Gebroeders (afk.) - 40. Geurig zaad - 42. Traag - 45. Aanmoediging - 48. 
Vader - 49. Moderne bedrijfsadministratie - 51. Nederlandse gulden - 53. Oplosmiddel - 55. Fabeldier - 
56. Kledingstuk - 58. Waterdoorlatend - 59. Regionale Omroep Oost - 60. Schoolvak - 61. Verlegenheid - 
62. Russisch heerser - 63. Nakomeling. 

Verticaal 
1. Pit - 2. Ondeskundige - 3. Kunstenares - 4. Voordat - 5. Zangvogel - 6. Koude lekkernij - 7. In Dubai 
gearresteerde maffiabaas - 8. Bedrijfsvorm - 9. Per postgiro betalen - 10. Afscheidsgroet - 12. Venetiaanse 
titel - 13. Tijdig - 16. Watergeest - 19. Uiting van kou - 21. Moeder van vermoorde Nadine - 23. Bolgewas 
- 25. Zelfstandig naamwoord - 26. Europeaan - 27. Mannetjesgans - 28. In werking - 32. Naaldboom - 33. 
IJzer (afk.) - 34. Brandgang - 35. Kleine kinderen - 36. Zojuist - 37. Bevroren dauw - 38. Gezeur - 39. 
Bleekgezicht - 41. Indisch kledingstuk - 43. Varkensgeluid - 44. Klein water - 46. Specerij - 47. Stuk hout 
- 50. Lichaamsdeel - 52. Hoeveelheid - 54. Jeugdpuistjes - 57. Onderwereld - 60. Ter attentie. 
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1. Sar - 6. Keurmerk - 7. Deel van fuik - 9. Greenwichtijd - 11. Schandelijk - 12. 
Door middel van (afk.) - 13. Vereniging in oprichting - 14. Peetvader - 15. 
Vroegere tentbewoner Dordrecht - 16. Slee - 17. Deel van gebit - 18. Het broedsel - 
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zaad - 42. Traag - 45. Aanmoediging - 48. Vader - 49. Moderne bedrijfsadminis-
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- 61. Verlegenheid - 62. Russisch heerser - 63. Nakomeling.

Verticaal
1. Pit - 2. Ondeskundige - 3. Kunstenares - 4. Voordat - 5. Zangvogel - 6. Koude 
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Watergeest - 19. Uiting van kou - 21. Moeder van vermoorde Nadine - 23. 
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In werking - 32. Naaldboom - 33. IJzer (afk.) - 34. Brandgang - 35. Kleine kinde-
ren - 36. Zojuist - 37. Bevroren dauw - 38. Gezeur - 39. Bleekgezicht - 41. Indisch 
kledingstuk - 43. Varkensgeluid - 44. Klein water - 46. Specerij - 47. Stuk hout - 
50. Lichaamsdeel - 52. Hoeveelheid - 54. Jeugdpuistjes - 57. Onderwereld - 60. 
Ter attentie.
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BONJO BAJES PUZZEL

BONJO WOORDZOEKER

OPLOSSING VAN DE W
OORDZOEKER STAAT OP PAGINA 2. 

OPLOSSING VAN DE PUZZEL STAAT OP PAGINA 2. 
PUZZELEN
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2045
Hi dames hoe is het met jullie ik 
weet dat ons dagelijks leven het-
zelfde is maar toch....Elke dag is 
eigenlijk te veel. Het zou leuk zijn 
om te kunnen schrijven met jullie. 
Over van alles: om onze gedachten 
ervaringen, pijn, eenzaamheid te 
kunnen delen. Wie weet kunnen 
we iets van mekaar leren en er iets 
moois van maken. Heb je ook 
behoefte aan een leuk gesprek, om 
per brief te communiceren over 
onze dagelijks leven? Gedeelde 
interesses en wat je ook maar kwijt 
wil, dan ben ik er. Ik zit nu in PI 
Zaanstad en vind het leuk om met 
mensen in contact te komen. Stuur 
mij jouw brief en je krijg altijd ant-
woord van mij. Hopelijk tot gauw!

2046
Ik ben een man van 37 jaar en zit in 
PI Krimpen. Ik ben dagelijks bezig 
met gedichten schrijven. Ik ben 
ook een bekendheid in Rotterdam. 
Ik sta met mijn verhaal op YouTube 
en mijn naam is een straat in 
Rotterdam-west. Ik heb op meer-
dere plaatsen door heel Rotterdam 
met foto gestaan en met tekst 
schrijven ook in de bieb bij 
Rotterdam Blaak tijdens een expo-
sitie. Ik ben 1.88 m lang, opgescho-
ren en korte stekeltjes. En heb 
blauw/grijze ogen. Ik ben Jesper 
met een verleden. En nu opgeslo-
ten maar niet moe gestreden. Ik 
zoek nu alleen nog maar liefde en 
vrouw. Ook al hebben we mis-
schien dezelfde jeugd, maar het 
begint met schrijven en trouw in 
de zin van vertrouwen. Ik hoop 
snel contact te kunnen krijgen 
met een dame van 30+. Schrijf me 
terug, beter laat dan overhaast. 
Ben jij diegene die m’n gedachten 
kan verzetten? 

2047
Hey lieve leuke meisjes, ik ben 
Steven van der Made en ik ben 29 
jaar. Ik heb een hoop hobby’s en ik 
ben op zoek naar een meisje dat 
ook een hoop hobby’s heeft. Een 
die ook heel lief is en die ook heel 
leuk is. En die het fijn zal vinden 
om met mij te schrijven. En als het 
contact goed verloopt met schrij-
ven, kunnen we altijd iets afspre-
ken of bellen met mekaar. Ik hoop 
dat er een paar meisjes zijn die mij 
een brief gaan sturen. En wil jij 
meer van mij weten dan mag jij 
mij altijd een brief sturen. Ik hoop 
dat ik iets zal horen van jullie. Heel 
veel groetjes, Steven.

2048
Hey Boys, ik ben Celine, een hele 
knappe jonge dame met pit. Heb 
lang donkerblond haar, grijs-
groen-lichtblauwe ogen en ik ben 
slank. Eigenlijk het perfecte 
plaatje. Het enige wat dit prinsesje 

nog mist, is de perfecte prins. Ben 
20 jaar en half Tsjechisch. Heb ik 
jou interesse en ben jij die prins 
waar ik leuk mee kan schrijven, 
aarzel niet en pak snel die pen en 
introduce yourself met een leuke 
foto als het kan en wie weet komt 
er wat leuks uit. Ik sta open voor 
een relatie. Ik zit gedetineerd in PI 
Nieuwersluis. Mijn voorkeur gaat 
uit naar donkere mannen. Tot 
schrijfs, kus xxx groetjes C. Barby 
Bondzz.

2049
Hallo alle mooie volle ronde en 
gezonde vrouwen van Nederland. 
Mijn naam is El-Johari (diamant in 
het Arabisch). Ik ben zelf half 
Antilliaans/Nederlands. Ik ben 28 
jaar jong en 1.94 m lang. En ik ben 
atletisch tot gespierd gebouwd. Ik 
hou van muziek, mijn motto luidt: 
een dag zonder muziek is een dag 
niet geleefd. Ik hou van koken, 
allerlei soorten gerechten. Ik sport 
ook graag, fitnes, kracht- en car-
diotraining en ook vechtsport. Ik 
ben zelf een goedlachse, spontane, 
positieve gangmakende badboy 
die voor de juiste mensen een hart 
van goud heeft. Ik ben op zoek 
naar een volle vrouw die de ron-
dingen op de juiste plek heeft. 
Leeftijd maakt mij niet uit, 
sowieso 18+. Maar dat spreekt voor 
zich. Ben jij die vrouw voor mij, 
spring dan in die pen, ik schrijf 
altijd terug. Brieven met foto 
krijgen voorrang. Much Love, 
El-Johari de Diamant.

2050
Hallo leuke dames wie zou er 
graag met mij Richard willen 
pennen? Ik zit momenteel in de PI 
Hoogvliet waar ik waarschijnlijk 
snel zal worden overgeplaatst. Al 
hoef ik nog maan 4 maanden. Ik 
ben zelf net 50 jaar al zou je dat 
kwa uiterlijk niet zeggen heb kort 
blond haar blauwe ogen en ben 
1.80m lang. Ik ben op zoek naar 
een leuke spontane meid leeftijd 

doet er niet aan toe. Als ik een 
reactie krijg zal ik daar zeker op 
reageren hoop snel iets te ontvan-
gen. Veel liefs Richard.

2051
Hallo leuke Bayes-dames, ben 
Percy, een atletische goed 
gebouwde creoolse man, 66 jaar 
en wil langs deze weg kennis 
maken met Hollandse dames 
44-48 jaar. Mijn dagindeling is 
fitness, yoga, aikido en koken. Ik 
hou van gezelligheid en samen 
zijn, maar zit gedetineerd met jus-
titiële beperkingen. Klim maar 
rustig in de pen en wij zullen zien 
wat er uit komt. Met de lieflijke 
groeten, tot schrijfs Percy.

2052
Hey dames, ik ben Tony, 25 jaar 
oud. Ben een verzorgde 
Nederlandse jongen. Ik zit een 
straf uit van 32 mnd en heb er nog 
6 te gaan. Buiten deze muren ben 
ik een ondernemer en kom uit 
Rotterdam. Ik ben op zoek naar 
een contact met vrouwen, leeftijd 
en ras: geen voorkeur. Ik zou graag 
willen schrijven zolang ik in 
detentie zit en – na een goeie klik – 
bezoeken tijdens detentie. Zie jij 
dit ook zitten, schrijf mij. Graag 
met foto; je krijgt altijd een foto 
van mij terug. Groetjes, Tony.

2053
Hallo mijn naam is Boyd. Ik ben 27 
jaar, heb mijn gevangenisstraf 
erop zitten en zit nu in een tbs-kli-
niek. Ik ben op zoek naar iemand 
om mee te schrijven. Een pen- 
vriend(in). Iemand met wie ik van 
alles en nog wat kan delen en niet 
iemand die veroordeelt. Ben jij die 
persoon? Dan hoor ik graag van je. 
Tot schrijfs.

2054
Mijn naam is Dennis en ik ben op 
zoek naar een leuke vrouw met 
wie ik kan schrijven. Ik heb nog 
nooit eerder een 

contactadvertentie geplaatst, 
terwijl ik al wat jaren in detentie 
heb doorgebracht. Ik zit sinds 
begin augustus in PI Leeuwarden 
op een eenpersoons cel. Ik heb 17 
november 2022 mijn uitspraak 
gehad: 2 jaar ISD-maatregel en nog 
6 maanden gevangenisstraf die ik 
nog had staan van een andere ver-
oordeling. Maar door de verveling 
en eenzaamheid en geen contact 
met de wereld buiten de Pi mis ik 
toch wel een leuke vrouw in mijn 
leven, met wie je kan lachen 
huilen, je hart luchten en alles 
daar tussenin. Voel je je net zo, of 
zit je in dezelfde situatie en ben je 
ook op zoek naar een leuke man 
om mee te schrijven, maar kun je 
geen advertentie plaatsen 
vanwege persoonlijke financiële 
reden, dan stuur ik wel 2 postze-
gels mee. Ik ben een blanke man 
47 jaar met goeie genen, ik word 
meestal 35 geschat. Ik ben 1.85m 
lang en weeg 73 kilo. Sportieve 
bouw, donkerbruine ogen donker-
bruin haar boven kort en onder 
opgeschoren en geen kale plekken 
en geen overbodige 

lichaamsbeharing, van nature 
geen borstharen. Een goed ver-
zorgd uiterlijk. Heel erg opge-
ruimd en ik hou van schoon. Ik 
houd van lezen en hardlopen of 
lange wandelingen. Het liefst op 
het strand of in het bos. Ik hou ook 
van fietsen, mooie kleding, snea-
kers. Ik heb wel tattoos, van hand 
tot aan mijn nek. Ben jij geïnteres-
seerd en wil jij meer weten, liefst 
met foto. Reageren doe ik sws met 
een foto van mij zelf. Ik ben ook 
vrijgezel. Hopelijk tot snel.

2055
Hoi dames, mijn naam is J.W. en ik 
ben 48 jaren jong. Van sterren-
beeld ben ik leeuw en ik spreek 
een paar woordjes over de grens. 
Ik heb 25 jaar in het buitenland 
gewoond. Ik hou van koken en 
lekker eten. Hou ook van muziek 
luisteren, van klassiek tot aan onze 
Nederlandse trots. Heb jij zin om 
met mij te schrijven/bellen? Of wie 
weet op bezoek? Nou, reageer en je 
krijgt altijd een antwoord. Nou tot 
aan schrijvens dan maar. P.S.: ik 
moet nog een kleine 36 maanden.      

love

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 de Bonjo 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!

BONJO
Kachels voor Oekraïne
De actie Kachels voor Oekraïne krijgt hulp uit bijzondere hoek. 
Gedetineerden in de gevangenissen van Alphen aan den Rijn, 
Heerhugowaard, Krimpen aan den IJssel, Lelystad, Rotterdam, 
Veenhuizen, Vught, Zutphen en Zwolle steken de handen uit de 
mouwen en zetten de vuurbestendige stalen constructies in elkaar. 
Het idee komt van Serviceorganisatie In-Made, die uiteenlopend 
werk voor zo’n 7000 gedetineerden in alle penitentiaire inrichtin-
gen in Nederland binnenhaalt. De opgedane werkervaring of zelfs 
het behalen van vakdiploma’s of certificaten vergroot de kansen 
van gedetineerden om na hun detentie weer succesvol onderdeel te 
kunnen zijn van de samenleving.

Verschillende ondernemingen hebben hun kosteloze medewer-
king toegezegd. Materialen werden beschikbaar gesteld en opslag-
ruimte en vervoer was ook snel geregeld. De kachels worden via de 
stichting LifeCenter naar Oekraïne getransporteerd. Daar worden 
ze gebruikt in opvanglocaties voor mensen die huis en haard zijn 
kwijtgeraakt.

Een gedetineerde aan het werk met een kachel in ‘de Schie’ Rotterdam.
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'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

U kunt ons gratis bereiken op:
0800-9336464 (0800-WEENING)

Wij bezoeken u in elke PI.
Ook pro deo.

Wij hebben specialisten op het gebied van:

•   Diefstal
•   Drugs
•   Fraude
•   Geweld
•   Mensenhandel
•   Moord & doodslag
•   Terrorisme

•   Wapen & munitie
•   Zeden
•   Detentierecht
•   Cassatie
•   Jeugdstrafrecht
•   Ontneming
•   TBS & PIJ strafrechtadvocaten.nl

Maastricht | Utrecht | Roermond
Postbus 3084 | 6208 NB | Maastricht

Een frisse blik op uw strafzaak?
Wat erin zit, halen wij eruit!


