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VAN DE REDACTIE 

 

Regen 

eerst was het droog 

de bomen hadden dorst 

vandaag geeft moeder Aarde 

ze weer volop de borst 

 

Hopelijk is bij het verschijnen van deze Cocon 

dit gedichtje van Toon Hermans niet meer zo 

van toepassing. Op het moment dat ik het 

citeer uit zijn uitgave 'Liggen in 't gras', is het 

zeer toepasselijk. 

Een mens zou er weemoedig van worden.  

Ik denk met dat soort dagen vaak terug aan de 

zomer van 1973. We waren toen met onze 

twee jonge zoons op vakantie naar Ameland. 

De eerste dag zijn we nog naar het strand 

geweest, alhoewel ik me niet kan herinneren 

dat het in zwembroek was. 

 

 
 

Het is daarna gaan regenen, waaien en 

stormen. Tal van tenten woeien de lucht in. 

Onze tweedehandse bungalowtent had ik met 

schoren dwars door de leefruimte als een huis 

verankerd, maar na vier dagen waren de 

slaapzakken doorweekt en de koffertjes gevuld 

met een bodempje fris regenwater. 

We zijn gevlucht, huilend en teleurgesteld; we 

hadden er zo naar uit gekeken. Op de veerboot 

terug regende en waaide het al niet meer. 

 

In het weekend thuis brak de zon door en ik 

kreeg al een beetje spijt. Uiteindelijk zijn we 

nog een weekje naar de Veluwe gegaan. 

De hittegolf die Nederland overspoelde deed 

ons daar elke dag naar water snakken. Het 

strand was ver weg en de moraal: u kent het, 

'na regen komt zonneschijn'.  

 

Niet alleen vanwege de toepasselijkheid wat 

betreft het weer, maar zeker ook door het 

bezoek aan 'een van onze ouders', voor een 

interview (het verhaal van...), brengt me naar 

dit oude spreekwoord. Ik weet het, ik tref bij 

zo'n bezoek geen ouders aan in jolijt en niet in 

hun beste velletje. Toch werd ik weer gegrepen 

door de machteloosheid, het verdriet, de pijn. 

Je kunt moeilijk bij zo iemand tussen neus en 

lippen door opmerken dat er na regen 

zonneschijn komt! Het is een nutteloze 

opmerking. Alsof jou die regen wat kan 

schelen!! Zo'n opmerking maken wij dus niet, 

omdat we die gevoelens van bijna fysieke 

amputatie zo goed kennen. 

Dat is de meerwaarde van het samenzijn van 

ons lotgenoten. We hoeven niets uit te leggen: 

voorlopig is er geen zonneschijn. 

Toch vind ik zo'n bezoek altijd weer mooi, hoe 

naar het ook is. Ik merk dat ik er mooie 

cadeaus voor terug krijg. Wat denk je hoe het 

voelt als men zegt de Cocon zo te waarderen? 

Dat men het fijn vindt het verhaal te vertellen 

zoals het is. Dat men de verhalen graag leest 

omdat dit vaak veel herkenning geeft. 

Dat is toch ook om blij(er) van te worden? 

Toen ik van het interview naar huis reed had ik 

er dan ook totaal geen erg in dat het weer 

regende. Later al googelend naar de definitie 

van het spreekwoord, kom ik op een 

ouderwetse maar zeer sprekende tekst:  

 

'Na scone weder coemt dat sure ende na dat 

lelike coemt scone'. (Cervilius 101) 

 

Ik moet het een paar keer lezen en begrijp dat 

er dus geen eind aankomt. Het is een vicieuze 

cirkel, het gaat alsmaar in elkaar over. 

Na slecht komt goed en na goed komt slecht. 

Of we daar beter mee af zijn? Alhoewel, het 

lijkt me toe dat dit zoiets is als: het glas is half 

vol of half leeg. Maar dan met regenwater dus. 

Tja, met die redenering kan ik eigenlijk wel 

verder. Ik hou namelijk niet van half lege 

glazen, alhoewel ik ook niet van regen hou. 

Tenminste, niet onophoudelijk. En dat is dus 

juist wat met die oude spreuk bedoeld wordt. 

Niet onophoudelijk, maar bij regelmaat, je 

ontkomt er niet aan. Net zoals dat zonnetje, of 

je wilt of niet, toch gaat het een keer schijnen. 

Die Cervilius heeft me toch een beetje minder 

somber gemaakt. Mag ik u namens de redactie 

dan ook een kleurrijk najaar toewensen? 

Rien Verbiest 
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VAN HET BESTUUR 

 
 

Beste lotgenoten, 

In deze eerste Cocon na de zomervakantie wil 

ik graag een aantal zaken belichten waar het 

bestuur zich de laatste maanden mee heeft 

bezig gehouden. 

Op de eerste plaats wil ik de traditionele 

familiedag op de Kasteelhoeve in IJhorst 

noemen. In afwijking tot voorgaande jaren 

gooide het slechte weer roet in het eten en 

moest er door de organisatie op een “slecht 

weer” -scenario worden omgeschakeld. 

Het betekende dat de activiteiten vooral binnen 

de hoeve plaats vonden en veel improvisatie 

van betrokkenen vergde. Gelet op de vele 

positieve reacties die wij van lotgenoten 

ontvingen, kan toch gesproken worden van een 

zeer geslaagde dag. Het was verheugend te 

zien dat ook recent aangemelde lotgenoten de 

weg naar onze familiedag wisten te vinden en 

met andere ouders hun verhaal konden delen 

en troost putten uit de herkenning. 

 

Voortkomend uit de contacten opgedaan in de 

Werkgroep TBS van het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie, heeft het bestuur een 

uitnodiging ontvangen van de Van der Hoeven 

Kliniek in Utrecht om met hen van gedachten 

te wisselen over alle aspecten van TBS waar 

wij als nabestaanden mee worstelen. 

Naast de VOVK waren ook bestuursleden van 

ADS en VVRS uitgenodigd. De bijeenkomst in 

juni werd in een open sfeer gehouden waar de 

vele vragen die wij als deelnemers hadden 

gesteld, zo uitgebreid en duidelijk mogelijk 

werden beantwoord. De tijd was te kort om 

alle onderwerpen de revue te laten passeren en 

met de kliniek is afgesproken om een vervolg 

aan de discussie in het najaar te geven. 

Daarnaast heeft de kliniek aangeboden tijdens 

een van onze lotgenotenbijeenkomsten een 

presentatie te komen geven, waar we dankbaar 

gebruik van willen maken. Het onderwerp TBS 

leeft sterk bij ons nabestaanden. 

 

De positie van kinderen als nabestaanden van 

geweldsslachtoffers heeft inmiddels de 

aandacht van de politiek gekregen. Er zijn 

schrijnende gevallen binnen onze 

lotgenotengroepen bekend, waar kinderen, 

middels rechterlijke uitspraken zijn verplicht 

hun vader-dader een aantal keren per jaar te 

bezoeken, zelfs als de kinderen dat niet willen 

of te jong zijn om zelfstandig te kunnen 

beslissen. Op initiatief van de Vaste 

Commissie voor Veiligheid en Justitie van de 

Tweede Kamer is een aantal ouders als 

ervaringsdeskundige uitgenodigd voor een 

gesprek over de positie van kinderen als 

nabestaanden. Dit gesprek heeft in juni 

plaatsgevonden. Ondergetekende was een van 

de ouders die werd uitgenodigd en uitgebreid 

verhaal heeft kunnen doen. De volgende stap 

van de Vaste Commissie is om een gesprek te 

hebben met deskundigen op gebied van 

Jeugdzorg, kinderpsychologie e.d. Na het 

zomerreces van de leden van de Tweede 

Kamer, zal dit gesprek plaatsvinden. De 

verwachting is dat de Vaste Commisie voor 

Veilgheid en Justitie later dit jaar met advies 

naar de Kamer zal gaan voor een aanpassing 

van de wet. Ik houd u graag op de hoogte van 

verdere ontwikkelingen. 

 

Veel werk is gaan zitten in het analyseren van 

de antwoorden en het opstellen van actiepunten 

of verbeterpunten. Eén van de actiepunten is 

om na afloop van onze bijeenkomsten in de 

Kom, na te praten onder het genot van een 

drankje en een hapje. 

 

 
 

Als u deze Cocon ontvangt, heeft de eerste 

ontmoeting “nieuwe stijl” plaatsgevonden. 

Ik ben benieuwd of deze opzet, samen met de 

introductie van de “rondetafelgesprekken”, 

bijdraagt tot een betere “ontmoeting” tussen 

lotgenoten. 

Op 24 september vindt de jaarlijkse DHG 

plaats in De Wijk. 

Dit jaar gecombineerd met de onthulling van 

het monument “Het Onbevattelijke”. Wij 

hopen dat velen die dag aanwezig zullen zijn 

om gezamenlijk onze dierbaren te gedenken. 

 

Jan van Kleeff, voorzitter 
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WIE ZIJN ONZE VRIJWILLIGERS? 

 

 
Annie Beerkens 

 

Sinds drie jaar kom ik naar de bijeenkomsten 

van de V.O.V.K., en sinds maart ben ik als 

bestuurslid actief. Buiten lotgenoten zijn er 

ook vrijwilligers die voor ons klaarstaan, zij 

begeleiden nieuwe leden, zijn actief in 

groepsgesprekken of gaan met de broers- en 

zussengroep aan de slag, ondersteunen het 

bestuur en hebben altijd een luisterend oor. In 

de loop van de tijd werd ik mij ervan bewust 

dat ik van hun achtergrond, motivatie, 

betrokkenheid naar de leden erg weinig tot 

niets wist. Kortom: wie is de mens achter de 

vrijwilliger. Ik heb hen gevraagd in hun eigen 

woorden hun verhaal te vertellen, met als doel 

dit met de leden te delen. Jolanda, Jelle, Ria, 

Jan en Anja zijn hieraan aan tegemoet 

gekomen en zij stellen zich hier aan u voor. 

Ik wil hen bij deze dan ook heel erg bedanken 

voor de moeite die zij genomen hebben en 

voor de mooie, open en eerlijke verslagen die 

zij over zichzelf geschreven hebben. Met 

respect voor hun verhaal en inzet voor de 

V.O.V.K., bedankt hiervoor. 

 

 
Jolanda Lohmann 

 

Op 27 januari 1946 ben ik in Utrecht geboren 

als middelste van een gezin met drie kinderen. 

In het hardwerkende naoorlogse leven heb ik 

een onbezorgde jeugd gehad. 

Na het Amersfoorts Lyceum ben ik gaan 

studeren aan de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam. Helaas ben ik na drie jaar gestopt 

zonder mijn studie te hebben afgerond. 

Vervolgens ben ik gaan werken als assistent 

personeelschef bij de Bijenkorf in Rotterdam. 

Getrouwd, verhuisd en met liefde en 

overtuiging gekozen voor het moederschap. 

Ik heb drie kinderen gekregen: Mark, Roel-Jan 

en Lara. Ik heb er toen bewust voor gekozen 

om als moeder en echtgenoot thuis te blijven, 

goede jaren die ik niet had willen missen. 

 

In februari 1997 wordt Roel-Jan op 19 jarige 

leeftijd door een dronken automobilist op een 

afschuwelijke wijze doodgereden. Hij overlijdt 

in de Vesting van Hellevoetsluis op straat na 

op zijn fiets onder de auto zo’n 20 meter te zijn 

meegesleurd. De pijn, het verdriet, de 

machteloosheid van dat moment zijn 

nauwelijks te beschrijven. Nog steeds niet en 

naar mijn mening hoeft dat ook niet. 

Het is een logisch gevolg van houden van en 

respect hebben voor het leven. Al heel gauw 

voelde ik de behoefte om iets te gaan doen met 

de dood van Roel-Jan. Hij zou dit zeker 

hebben gewild op een positieve manier. 

 

In juni dat jaar ben ik na een uitgebreide 

selectie- en basistraining aangenomen als 

vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. 

Tot op de dag van vandaag en na de nodige 

trainingen heb ik vele slachtoffers mogen 

helpen en begeleiden in het moeilijke proces 

dat volgt na een misdaad of verkeersongeval; 

zowel emotioneel, praktisch en juridisch. 

Helaas ook teveel nabestaanden van een moord 

of dodelijk verkeersongeval bijgestaan. Wat 

mij altijd opvalt is, dat mensen hoe onmogelijk 

het ook lijkt te zijn zoveel kracht en positiviteit 

in zich hebben om uit een diep dal te klimmen 

en hun leven weer op weten te pakken. 

Nooit hetzelfde als daarvoor, maar toch! 

Drie jaar geleden ben ik door het toenmalige 

bestuur van de VOVK uitgenodigd voor een 

sollicitatiegesprek en aangenomen als 

vrijwilliger. Voornamelijk om te kijken of ik 

iets kon betekenen voor de broers en zussen. 

Mijn hart ligt zeker ook bij hen. Het verdriet 

over het missen van een broer of zus is groot 

en intens evenals bij hun ouders. Daarnaast is 

de vanzelfsprekendheid van leven hen 
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ontnomen. Ook voelen zij het welzijn van hun 

ouders vaak als extra verantwoordelijkheid. 

Zij willen hun ouders graag gelukkig maken en 

laten zien dat zij een toekomst hebben en er 

wat van gaan maken. Hopelijk kan ik voor hen 

binnen de VOVK nog lange tijd iets betekenen.  

 

 
Jelle Naber 

 

Mijn naam is Jelle Naber, ik ben getrouwd en 

heb drie zoons.  

Na de MULO heb ik allerlei vakdiploma’s 

behaald met betrekking tot ons familiebedrijf: 

een kantoorboekhandel en drukkerijen. Dat 

bedrijfsleven begon me echter te benauwen.  

Daarna de Sociale Academie "De Amstelhorn" 

gedaan. Vervolgens ben ik, na hiertoe te zijn 

opgeleid, gaan werken bij het Algemeen 

Maatschappelijk werk en daarna tot aan mijn 

pensionering, bij de Reclassering, eerst in 

Amsterdam en daarna in Alkmaar. Ik was ook 

veel aanwezig bij zittingen om toelichting te 

geven op mijn rapportages en adviezen. 

De laatste jaren daar had ik regelmatig contact 

met Slachtofferhulp en kon ik ook diverse 

keren voor belangen van slachtoffers opkomen. 

In 2005 ben ik als vrijwilliger gaan werken 

voor Slachtofferhulp Nederland. 

 

In 2008 heeft Jan Camps Ria Schurer en mij 

gevraagd lotgenotengroepen van de VOVK te 

gaan begeleiden. Bij de VOVK valt mij op dat 

de gesprekken met elkaar, ondanks het 

blijvende verdriet, verlichting geven. 

De enorme krachtsinspanning waarmee 

lotgenoten zich staande weten te houden vind 

ik elke keer weer indrukwekkend. Dit geeft mij 

een gevoel van nederigheid en motiveert me 

mijn bescheiden bijdrage te blijven leveren. 
Wat mensen beweegt te doen wat ze doen heeft 

mij altijd geïntrigeerd. Tot op de dag van 

vandaag ben ik daar nieuwsgierig naar. 

Bij de hulpverlening krijg ik de gelegenheid 

achter de persoonlijke schermen te kijken en 

mee- en in te voelen wat er gaande is. Van 

daaruit lukt het meestal wel om mee te werken 

aan het krijgen van perspectief voor mensen.  

Dat gold ook voor mijn werk bij het Algemeen 

Maatschappelijk Werk en de Reclassering. 

Bij de Reclassering was mijn enige ambitie om 

in de eerste lijn te werken, dus direct contact 

met mensen op politiebureaus, ook huisbezoek 

alsmede samenwerking met een goed netwerk 

van uitvoerders bij andere instellingen. 

Mijn ervaring in het zakenleven om zowel 

georganiseerd als doelgericht te kunnen 

werken was hierbij zeer van nut.  

Bij Slachtofferhulp staat de eerste opvang 

centraal. Ook dat ervaar ik als eerste lijnswerk 

en daar ben ik graag voor beschikbaar met 

mijn hulpverleningservaring en kennis van 

verwijsmogelijkheden. Ik weet ook wat 

Slachtofferhulp doet vanwege samenwerking 

in mijn Reclasseringstijd. 

Tot mijn 40e heb ik altijd gevoetbald. Daarna, 

tot nu toe getennist.. Mijn twee kleinkinderen   

Jesse en Lars zie ik enkele keren per week. 

Ze verschaffen mij een hemels genoegen. 

Jesse heeft laatst door het hele huis draden 

gespannen en handdoeken neergelegd. 

Hier was hij heel trots op. Hij wilde het 

gezellig maken en o.a. voor nieuwe 

vloerbedekking zorgen. Uiteraard heb ik hem 

hier uitvoerig voor bedankt! 

 

 
Ria Schurer 

 

Ik ben Ria Schurer, 64 jaar, weduwe en ik heb 

drie kinderen en drie kleinkinderen. 

Van huis uit ben ik ziekenverzorgster en heb ik 

hoofdzakelijk in verpleeghuizen gewerkt. 

Ik heb diverse cursussen gevolgd i.v.m. 

hulpverlening, zoals o.a. Rouw en Verlies en 

Casemanagement levensdelicten. Sinds vijf 

jaar werk ik bij Slachtofferhulp Nederland, 
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waar ik Jan Camps en Jelle Naber heb leren 

kennen. Dat werk ben ik gaan doen, omdat ik 

zelf jong mijn man heb verloren (hij was 35 

jaar) en met drie kleine kinderen achterbleef. 

In die tijd moest je het allemaal zelf doen. 

Uit eigen ervaring weet ik hoe zwaar dat is. 

Nu is dat anders en wil ik me inzetten voor 

mensen die iets ergs is overkomen. Toen Jan 

mij vroeg vrijwilliger bij de VOVK te worden, 

heb ik geen moment getwijfeld. Ouders die 

hun kind verliezen door een misdrijf, is het 

ergste wat een mens kan overkomen.. 

Daar wil ik me voor inzetten en mijn steentje 

bijdragen, al is het maar een kiezelsteentje. 

Bij de VOVK heb ik gezien, hoe een ieder zijn 

weg in het leven probeert te hervinden en 

elkaar te steunen tijdens de bijeenkomsten, 

daar heb ik grote bewondering en diep respect 

voor. Voor deze mensen hoop ik nog een 

aantal jaren mij in te zetten. 

 

 
Jan Camps 

 

Mijn naam is Jan Camps, geboren 2 oktober 

1940 te Eindhoven. Ik ben getrouwd met Ineke 

Dolfing. Wij hebben twee zoons en zijn sinds 

kort oma en opa. Wij wonen in Castricum aan 

de Ravelstraat nr. 9. 

Na de gebruikelijke scholen ben ik 1958 met 

werken begonnen bij de DAF, vervolgens 

boekhandelaar/uitgever en vanaf 1967 

werkzaam in de gezondheidssector en vanaf 

1970 in de Geestelijke Gezondheidszorg. 

In die tak heb ik tal van opleidingen gevolgd 

o.a. Psychodrama. Tot 2005 ben ik werkzaam 

geweest in de GGZ, de laatste zes jaar als 

bibliothecaris van de wetenschappelijke 

bibliotheek, coördinator van het onderzoek 

“het gebruik van cannabis door mensen die 

lijden aan schizofrenie” en was ik secretaris 

van de Clozapine Plus werkgroep (die 

onderzoek doet naar bijwerkingen van het 

antipsychoticum clozapine). 

In 2004 ben ik als vrijwilliger begonnen bij 

Slachtofferhulp Nederland. Ik had het plan om 

na mijn pensionering toch nog iets te doen met 

mijn kennis en dat is goed gelukt. 

In 2005 werd het tienjarig bestaan van de 

VOVK herdacht in de Mozes en Aäronkerk in 

Amsterdam. Er is toen een beroep gedaan op 

Slachtofferhulp Nederland (één van de 

sponsoren) om daar aanwezig te zijn. 

Ik ben daar geweest, was gegrepen door de 

enorme problematiek en had het gevoel mijn 

bijdrage te kunnen leveren. 

Zodoende heb ik me opgegeven als vrijwilliger 

en vanaf maart 2006 ben ik bij de VOVK. 

 

Mijn uitgangspunt als vrijwilliger is een 

luisterend oor bieden en wat structuur aan 

brengen in de chaos waarin mensen terecht 

komen die ouder zijn van een vermoord kind 

of zus of broer. Het belangrijkste is, dit is mijn 

mening, gezinnen te leren omgaan met de 

persoonlijke rouw. Bij een dermate hevig 

trauma zie je nogal eens dat men van elkaar 

niet weet hoe met deze vorm van rouw om te 

gaan. Vanuit ieders eigen persoonlijkheid toch 

een saamhorigheid bereiken dat is het doel 

waarnaar ik streef. 

U mag altijd een beroep op mij doen. 

Tel. 0251-654541  

E-mail: jmmcamps@hotmail.com 

 

 
Tassendrager Anja van Wingerden 

 

Als je hart uit je lijf is getrokken omdat iemand 

je kind heeft vermoord, ben je op zoek naar 

warmte. Die warmte, veiligheid, 

vertrouwdheid, herkenning en solidariteit is te 

vinden binnen de VOVK. Lotgenoten die 

elkaar in hun gebrokenheid tot steun zijn. 

Elkaar ontmoeten, samen huilen, samen praten, 

samen elkaar sterken. Samen kapot geslagen 

door het leven, samen je wonden likken. Uit dit 
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samen bloeit vriendschap, ontstaat kracht, 

geneest een stukje van de wond, ontstaat af en 

toe een glimlach. Binnen de VOVK wordt de 

veerkracht, daadkracht en veelal de 

ongelooflijke draagkracht zichtbaar van ouders 

en broers en zussen van vermoorde kinderen.  

Het voelt goed om vanuit deskundigheid af en 

toe een piepklein stukje te mogen mee-

sjouwen. Even die zware tas, die loodzware 

rugzak van een lotgenoot te mogen dragen. 

 

 
 

Ik doe dit inmiddels al heel wat jaren, met 

liefde en zonder enig belang. Omdat ik geloof 

in contacten tussen mensen, tussen lotgenoten. 

Omdat ik geloof in heling, door te delen. 

Omdat ik helaas niet kan toveren en het 

verdriet spontaan kan laten verdwijnen. 

Omdat ik weet dat ik er wel kan zijn, kan 

horen, kan zien. Onbevangen en open. 

Ik ben vooral belast met de opvang van nieuwe 

leden en probeer hen van meet af aan een 

gevoel van welkom te geven. Warmte te 

geven, veiligheid mede te garanderen. 

Daarnaast ondersteun ik het bestuur waar 

nodig en mogelijk bij het ontwikkelen van 

beleid en het bepalen van richting. 

 

Beroepsmatig werk ik in mijn eigen 

onderneming Après la Vie. Als pedagoog en 

psycholoog begeleid ik van hieruit dagelijks 

grote en kleine mensen bij levensvragen 

rondom de dood. Ik verzorg zowel 

rouwbegeleiding voor individuen als voor 

groepen nabestaanden. Ook sta ik mensen bij 

in de laatste fase van hun leven alsmede hun 

directe omstanders die achterblijven. 

Daarnaast organiseer ik samen met een groep 

creatieve mensen herdenkingen en troostdagen 

voor gemeenten, grote uitvaartorganisaties, 

begraafplaatsen en crematoria. Ook spreek ik 

bij uitvaarten en asverstrooiingen en ontwikkel 

ik samen met nabestaanden speciale rituelen 

om een overledene te herdenken en gedenken. 

KRITISCHE NOOT, ingezonden e-mail. 

 

Lieve mensen, 

Laat ik beginnen met te vertellen dat ik echt 

heel lang heb geworsteld met de vraag of ik 

wel of niet moet reageren op het artikel met 

gedicht in de laatste Cocon 

"Als het hart huilt" blz.6 en 7. 

Dan wil ik laten weten dat ik diep respect heb 

voor het verdriet van de vader, die zijn zoon 

verloren heeft. Dood, gewoon door op de 

verkeerde tijd op de verkeerde plaats te zijn. 

Mijn hart huilt met hem mee, zijn verdriet is 

het mijne! Je kind moeten missen, dat een 

veelbelovende toekomst tegemoet zou gaan, het 

is het ergste wat een vader en moeder kan 

overkomen! Toch is mijn mening dat een 

artikel over de herdenkingsdag Yom 

Harzikaron en een gedicht over Israel en zijn 

god, niet thuishoort in een blad als Cocon. 

We weten allemaal dat de Palestijnen de prijs 

betalen voor de historische schuld van Europa. 

Laten we de politiek uit ons blad voor ouders 

van een vermoord kind laten.  

Het is niet mijn bedoeling om wie dan ook te 

krenken, maar dit moet me toch van het hart. 

 

Vriendelijke groet, Thea Sebregts. 

  
Hoi Thea, 

Ik kan je eerlijk vertellen dat ik daar eveneens 

mee heb geworsteld; ik had het vermoeden dat 

men dit (te) politiek zou opvatten. Het is niet 

mijn bedoeling om een standpunt in te nemen, 

daarom gaf ik ook al aan geen Jood te zijn. 

Dank voor je commentaar en weet dat ik geen 

andere bedoelingen had dan alleen maar enige 

vorm van 'leed' onder de aandacht te brengen. 

Misschien was het zonder de tekst van dat lied 

(gedicht) acceptabeler geweest? 

Blijft even de vraag die wat mij betreft niet 

beantwoord hoeft te worden. 

Kortom, ik begrijp je. Maar als schrijver steek 

je nou eenmaal je nek uit. Of we moeten alleen 

nog Jip & Janneke citeren. 

Dus: geaccepteerd, ik zal er op blijven letten. 
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                                           Groeten van Rien. 

HET VERHAAL VAN 

 

 
Quincy Schumans 

 

Zijn hond was trouwer dan zijn vriend. 

 

Twee hoog in een portiekwoning in 

Amsterdam-West ontvangt Willy Schumans 

mij. Ik tref een gebroken vrouw aan die met de 

moord op haar zoon eveneens als 'dood' door 

het leven gaat. Ik (her)ken het zo goed. 

Gelukkig is er contact en begrip en tranen en 

ze vertelt gelijk zonder één vraag, zonder 

schroom, het verhaal over haar zoon Quincy. 

Een grote foto van Quincy met een kruisje 

voor de lijst staat onontkoombaar in het zicht. 

 

Quicy was zo 'mijn', we waren zo close. Ik heb 

hem alleen opgevoed. En dan weten de media 

gelijk te vertellen dat het een bekende van de 

politie is, dat doet ongelooflijk veel pijn. Hij 

hield van sieraden, kettingen en had tatoeages. 

Dat uiterlijk geeft dan snel een vertekend 

beeld, maar daarmee ben je nog geen 

crimineel. Hij was een doodgoede knul, 

jammer genoeg met gedragsstoornissen. Dat 

heeft hij van jongs af aan gehad hè: 

concentratieproblemen, hij had een korte-

termijngeheugen waardoor hij op een gewone 

school niet mee kon. Uiteindelijk wilde hij ook 

niet meer naar school. Daarom zat hij bij 

Dienst Werk en Inkomen (DWI), die 

begeleidde hem. Ze stippelen met je uit welk 

vak voor je geschikt zou kunnen zijn. DWI 

was er mee bezig om hem terug naar school te 

halen en dat ging de goede kant op. Quincy 

wilde alsnog een vak leren en een diploma 

halen; zo ver is het helaas niet meer gekomen. 

Ik kan het nog steeds niet geloven en wacht 

nog steeds tot hij terug komt. 

 

'Mam ik zet mijn vriendinnetje even op de bus, 

heb je een tientje voor me?’ Ik gaf hem geld en 

zei dat ik alvast de aardappels opzette en hem 

zo terug zag. Om de hoek is de bushalte. 

Een half uurtje later gaat de telefoon en een 

haastige stem zegt dat Quincy is 

neergeschoten. Ik reageer verbaasd, denkend 

dat het Quincy is met flauwekul. Wederom 

wordt gehaast hetzelfde gezegd waarop ik 

geïrriteerd zeg dat hij moet ophouden en over 

zo iets geen grapjes moet maken. 

Een politieagent neemt daarna de telefoon over 

en bevestigt het met 't klopt'. Een vriend van 

Quincy is naar het bureau gerend waar hij heen 

gebracht is, hij weet te vertellen dat Quincy 

inmiddels naar de VU is vervoerd. 

De wereld zakt onder mijn voeten weg. 

Bij de VU zaten 2 politieagenten ter bewaking. 

Ik mocht mijn zoon niet zien, het lichaam was 

'in beslag genomen vanwege een misdrijf'. Ik 

werd gek, heb gehuild, gegild en heb ze  

gesmeekt ‘laat me aub bij mijn kind, ik wil het 

weten, ik moet hem zien, ik kan het niet 

geloven'. Maar ze stonden het me niet toe, ze 

waren keihard. Ik zou ze nu nog kunnen 

vermoorden voor zulk onbegrip. Later begreep 

ik dat het aan hun opstelling lag; het is geen 

must zo te handelen. Er werd me gezegd dat ik 

wel foto's kon krijgen die in de VU van hem 

gemaakt waren. Het zouden geen prettige 

foto's zijn, daarop hoefde ik ze niet. 

 

Quincy kon met iedereen goed opschieten, hij 

had veel vrienden hier. Het waren geen 

lieverdjes maar zeker geen misdadigers, ze 

pleegden geen overvallen en braken niet in. 

Quincy rookte graag een jointje en als hij ruzie 

had kon hij een zeer grote mond opzetten. 

Daardoor wist de politie wel met wie ze te 

maken had, meer niet. Een week voor het 

incident is hij met het scooteren in aanrijding 

gekomen met zijn vriend en zijn ze beiden 

gevallen. Die vriend had een gebroken duim en 

Quincy een lichte hersenschudding. Samen zijn 

ze nog in het ziekenhuis geweest en bood 

Quincy die vriend aan hem te helpen. Toen hij 

weg ging om zijn vriendinnetje naar de bus te 
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brengen heeft die vriend Quincy kennelijk 

opgebeld met het verzoek naar het 

Haarlemmerplein te komen. Aldaar 

aangekomen vroeg hij Quincy om 20 euro, 

waarop die zei 'waarom, die krijg je niet'. 

Daarop trok hij een revolver en Quincy zei nog 

"we zijn toch vrienden, hier kunnen we toch 

over praten", waarna hij drie keer overhaalde 

en Quincy in de nek schoot. Toen Quincy 

overeind bleef en stamelde "is het waar dat ik 

beschoten ben" schoot hij nogmaals waarop hij 

ter aarde stortte. Vrienden die er bij waren 

hoorden de dader zeggen: "dan had je dat maar 

niet moeten doen" (hem aanrijden). 

 

Een vriend kwam in het ziekenhuis vertellen 

wie Quincy had neergeschoten. Daar was de 

politie ook bij. Ik kon het niet geloven, die 

jongen kwam altijd bij ons boven! Dezelfde 

nacht nog is hij gearresteerd. Zelfs de politie 

vond het onmeedogende gedrag vreemd. In 

eerste instantie dacht men dan ook aan drugs. 

Gelukkig is daar niets van waar gebleken. 

De dader is zes weken in het Pieter 

Baancentrum onderzocht. Inmiddels zit hij 

weer in de Bijlmer in afwachting van het 

proces. Van vrienden begreep ik dat hij 

vanwege zijn gebroken duim Quincy zou 

vermoorden, ze namen dit echter niet serieus. 

Ik moet woensdag voor de vierde keer naar de 

pro-formazitting. Ik heb een hekel aan die 

advocaat. Hoe kun je nou zo iemand 

verdedigen die in koelen bloede zijn vriend 

heeft neergeknald? Hij ontkent maar er zijn 

twee getuigen en een telefoongesprek waarin 

hij zijn daad bevestigt. Maar toch is er de angst 

voor een goede afloop. Hij kan me niet genoeg 

krijgen. Bij de eerste zitting vroeg ik nog: 

"waarom For"?  Ik ken hem immers, hij kwam 

hier over de vloer. Hij lachte me gewoon uit, 

zelfs de mensen van Slachtofferhulp waren 

diep geschokt. Het is zo erg dat hij doet alsof 

het hem niets doet en zelfs alsof hij het niet 

gedaan heeft. 

 

Hij is hier om de hoek vermoord, om nul 

komma nul. Ik wil het niet zien. Ik kom haast 

nooit meer buiten, ik kan het niet, ik voel me 

niet veilig buiten. Mijn kleindochter komt vaak 

en doet boodschapjes voor me. Ik wil met 

niemand meer praten. Ik voel me hier veilig 

binnen, hier kan ik huilen, kan ik gillen. Steeds 

denk ik dat hij zo terug is, kan het niet vatten. 

Je voelt je zo machteloos, je hoort niets. Ik wil 

wel eens weten wat de dader zegt en wat hij 

verklaart, het gaat immers over mijn kind. Ik 

begrijp het allemaal niet. Je mag sprekersrecht 

hebben. Dat zou in het voordeel van de straf 

kunnen zijn. Maar iedere idioot weet toch hoe 

je je voelt als je kind vermoord wordt? Wat als 

het die jongen totaal niets doet, dat hij wellicht 

gaat lachen. Ik geloof dat ik dan doorsla.  

In het crematorium was het een gekkenhuis 

van de drukte. Iedereen was ook gek op hem. 

Van de juffrouwen van de kleuterklas tot aan 

de directeur van de Waag. Dat is een 

polikliniek voor jongeren met een gedrags-

probleem waar Quincy kwam. Ze kwamen 

allemaal en men moest de deuren sluiten 

omdat het zo vol was. Het was zo mooi en zo 

lief. Er zijn liedjes gemaakt door vrienden. 

Mijn kleindochter schrijft veel nummers, ze 

gaat weer een nieuw liedje voor hem maken 

voor de herdenking op de tweede september.  

 

Het is pijnlijk dat ik altijd voorbij die plek 

moet als ik weg wil. Ik moet gelijk huilen en 

hoop dan dat men het niet ziet. 

Maar voor een verhuizing heb ik geen geld. 

Ik mis toelages die ik met Quincy wel had. 

Bovendien kan ik zelf niet meer werken. Ik 

kan nauwelijks rondkomen en ben eigenlijk op 

de voedselbank aangewezen. En dan denk ik 

weer aan hoe het toen was. Altijd vrienden in 

huis. Dan kookte ik voor het hele spul. 

Sinds zijn overlijden heb ik niet meer gekookt. 

Mijn moeder brengt me soms iets. 

Die heeft nu ook de hond van Quincy. Die was 

hier niet meer te handhaven. Ze verwachtte 

puppies, Quincy zag er zo naar uit en rekende 

zich al rijk. Toen ik op de bewuste avond 

thuiskwam bleek ze zwaar ziek te zijn. 

Bij een bezoek de andere dag aan de dierenarts 

bleek dat ze alles had afgestoten. Alles was 

ongeboren gestorven. De operatie kostte me 

nog grof geld. Het beestje is daarna nooit meer 

in zijn oude doen gekomen. Typisch hè.  

Hopelijk slijt alles met de tijd; het is nog geen 

jaar geleden. Maar het is zo moeilijk te 

beseffen dat je je kind nooit meer ziet. 

Ik heb wel in de gaten dat je het verlies geen 

plek gaat geven, maar je gaat leren om je 

verdriet te verbergen. 

Rien Verbiest 

 

Oproep 

Is het mogelijk dat mensen uit de regio 

Amsterdam elkaar opzoeken om gezamenlijk 

naar bijeenkomsten te gaan, zo mogelijk 

gebruik makend van een voertuig? Wie is in de 
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mogelijkheid om te rijden? Laat het ons (RV) 

weten. Dat zou voor Willy b.v. al heel fijn zijn!  

EEN ONGELUKJE BLIJKT DOODSLAG  

 

Mariet Kraus uit Venlo werkt als zorg-

coördinator in een zorginstelling voor ouderen. 

Het is zwaar werk. 

Naast het administratieve werk steekt ze ook 

nog een aantal uren daadwerkelijk de handen 

uit, dit om feeling te houden met het wel en 

wee van de ouderen en de verzorgers. Ze heeft 

altijd al in 'de Zorg' gezeten, ook op die 

bewuste 18e januari van 1998. Mariet vertelt. 

 

Ik heb twee zoons en een dochter. 

Toen die nog klein waren, bleven ze soms bij 

oma en opa een nachtje slapen. 

Die nacht werden we door mijn vader gebeld 

met het verzoek om Justin, onze jongste zoon 

die daar was, op te komen halen. 

Mijn man ging er naar toe, niet wetende wat er 

aan de hand was. Er bleken twee rechercheurs 

van de politie bij mijn ouders te zijn. 

Na hun thuiskomst was het onduidelijk wat er 

nou precies gaande was. We moesten maar 

naar het ziekenhuis gaan.  

Even later belde mijn vader weer op en vroeg 

of ik mijn broer en twee zussen wilde bellen 

omdat Chiel, de jongste broer, op de intensive 

care lag en er een priester bij was om hem het 

laatste sacrament toe te dienen. 

 

 
Chiel Maassen 

 

Mijn vader had aan de telefoon echter geen 

verduidelijking kunnen geven; hij zat 

waarschijnlijk zelf in een shock en riep daarop 

de hulp van mij, zijn oudste dochter, in. 

Nadat ik iedereen gebeld had probeerde ik nog 

tevergeefs informatie bij het ziekenhuis los te 

krijgen. Om vijf uur 's morgens kwamen we in 

het ziekenhuis aan. Het was er doodstil 

tegenover de normale bedrijvigheid tijdens de 

bezoekuren. Op de intensive care lag Chiel, 

mijn ouders en een pastor waren ook aanwezig. 

Mijn moeder vertelde dat twee meisjes Chiel in 

het trappenhuis van zijn appartement hadden 

aangetroffen en 112 hadden gebeld. Het bloed 

kwam uit zijn oren toen hij met de ambulance 

werd opgehaald. Chiel bleek hersendood. 

Een arts vertelde dat hij nog 24 uur kunstmatig 

in leven gehouden diende te worden, voordat 

er een doodverklaring in overleg met de 

officier van het OM kon worden afgegeven. 

Chiel lag er gaaf en stil bij met een normale 

huidskleur, terwijl hij nog ademde. 

Het is zo luguber. Je zou hem wakker willen 

schudden met 'kom op nou, wakker worden, 

doe je ogen open, wij zijn er'. Je bedenkt je suf 

op wat er gebeurd kan zijn. Misschien heeft hij 

wat gedronken en is hij ongelukkig van de trap 

gevallen? Die dag spreek ik ook nog een 

rechercheur, men denkt aan een natuurlijke 

dood ten gevolge van een val op die trap.” 

 

“Over de kwaden niets dan goeds” zegt Mariet, 

“maar het was zo'n aardige knul, een sociaal 

mens, een allemansvriend en hij deed geen 

vlieg kwaad. In zijn Amsterdamse studietijd, 

hij studeerde aan de Antroposofische 

lerarenopleiding, heeft hij vijf jaar met een 

vriend samengewoond. Mijn moeder maakte 

zich steeds zorgen over haar jongste telg in die 

enge hoofdstad. Ze vond het daar niet veilig. 

Na het beëindigen van zijn relatie is hij weer 

naar Venlo gekomen. Hij was inmiddels 27 

jaar, had geen relatie, wel werk en woonde in 

een soort studentenhuis met een 

gemeenschappelijke ingang en trappenhal. 

Hij kwam in die tijd veel bij ons over de vloer 

en was een welkome en geziene hulp. 

 

In de namiddag overleed hij en werd zijn 

lichaam vrijgegeven. We konden eindelijk 

voorbereidingen treffen en gingen naar zijn 

studentenappartement. Tot onze stomme 

verbazing vonden we 'op papier' zaken die hij 

had vastgelegd: de wijze van uitvaart en 

verdere wensen bij zijn overlijden! 

Overeenkomstig zijn wens werd Chiel 

gecremeerd. De shock voor de familie is groot 

door dit zo plotselinge drama. Maar we kunnen 

het nu afsluiten, we kunnen gaan rouwen, 
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ondanks het vraagteken van wat zich nu 

precies heeft afgespeeld. 
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  Artikel uit TROUW van 5 augustus 2011, met toestemming van de redactie overgenomen.  
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Mijn jongste zusje ging in die tijd regelmatig 

uit in Venlo en hoorde zodoende in het 

geruchtencircuit dat er toch wellicht sprake 

was van meer dan een ongevalletje. 

Je overpeinst dat het ook wel raar en toevallig 

was dat een aangeschoten man door van de 

trap af te kukelen een schedelbasisfractuur 

overhoudt! Gegeven de geruchten word ik 

steeds achterdochtiger en neem contact op met 

de politie. Een naburige rechercheur bezoekt 

ons en komt met verrassende dingen op de 

proppen. Het is zo'n anderhalve maand na het 

overlijden van Chiel.  

 

Twee meisjes zijn in Venlo aangehouden 

vanwege drugsbezit. Op de vraag van de 

politie hoe zij daaraan komen antwoorden zij 

'dat hebben we van wie die homo van de trap 

heeft geflikkerd'. Dit brengt de politie op het 

spoor van 'de' verdachte die inmiddels in 

Duitsland vast zit voor handel in harddrugs. 

Op die avond blijkt er een drugsfeestje op de 

eerste verdieping van de studentenflat van 

Chiel te zijn geweest. Er zijn genoeg getuigen 

van het voorval, niemand durfde echter zijn 

mond open te doen uit angst voor de dealer. 

Daarom was het gebleven bij het telefoontje 

van diezelfde meisjes die bij het verlaten van 

het feestje, Chiel -later- in coma op de trap 

vonden. Nu de dealer vast zit durven de 

feestgangers de ware toedracht wèl te 

vertellen.  

 

 
 

Het blijkt dat Chiel op zijn stapavond de 

sleutel van de hoofdingang is vergeten. 

Bij het appartement waar hij nog licht zag 

branden heeft hij aangebeld. 

Nadat het raam door de verdachte is 

opengedaan heeft hij gevraagd om de 

hoofddeur open te maken omdat hij geen 

sleutel had. De dealer schold hem echter uit en 

voldeed niet aan zijn verzoek. 

 

Op welke wijze Chiel zich alsnog toegang 

heeft weten te verschaffen is onduidelijk. 

Wat gefrustreerd heeft hij echter op de deur 

van betrokkene gebonkt om zijn ongenoegen te 

uiten. De dealer heeft na het openen van de 

deur Chiel geïrriteerd bij de strot gegrepen en 

hem ruggelings van de trap gesmeten. 

Er kon geen sectie meer worden verricht, 

misschien wel zo welkom bij deze hernieuwde 

pijn. Dit is helemaal treurig. Dit had niet 

gehoeven, het was niet Chiels eigen schuld, het 

is gewoon grof en zinloos geweld. 

 

Verdachte wordt door Duitsland uitgeleverd 

omdat doodslag vóór dealen gaat. 

De zaak komt voor, alles is door de getuigen-

verklaringen duidelijk. 

De rechtbank van Roermond eist 8 jaar. 

De advocaat, die eerder ook met justitie in 

aanraking blijkt te zijn geweest, weet in beroep 

op een handige manier er vier jaar van te 

maken. Na twee en een half jaar loopt de dader 

wegens 'goed gedrag' weer rond. 

 

Mariet: “Mijn vader is een binnenvetter en 

heeft heel vervelende dingen meegemaakt. 

Hij is op Sumatra geboren en heeft in het 

'Jappenkamp' gezeten. In het ziekenhuis bij de 

opname van Chiel blijkt hij een klein 

hartinfarct te hebben gekregen en op de dag 

van de crematie een tweede. 

Over de later gebleken moord heeft hij door 

zijn trauma nooit kunnen praten. 

Hij is afgelopen winter gestorven.  

Mijn moeder is gelukkig anders; zij kan over 

haar gevoelens goed praten. Gek is het dat zij 

zich altijd zorgen heeft gemaakt om die 

vrijbuiter die geen enkel gevaar zag in 

Amsterdam. Achteraf hebben we het er wel 

over gehad. We hebben altijd gedacht dat hij 

nooit oud zou worden. Het is bizar dat dit ook 

uitkomt, alhoewel de omstandigheden niet 

navenant waren. In Venlo is minder loos dan in 

Amsterdam, maar je hebt het niet in de hand. 

Natuurlijk was het voor haar eveneens moeilijk 

en heeft ze het nu na de dood van vader weer 

moeilijk. Maar we hebben een prima band en 

zijn elkaar steeds tot steun geweest.” 

 

Mariet kijkt niet om in wrok. "Ik kan toch niet 

steeds de mensenmassa met schrik afturen of 

'de dader' mij passeert en misschien herkent? 

Twee en een half jaar, of acht jaar: ik krijg 

mijn broer er toch niet mee terug. 

Mijn leven gaat verder en dat wil ik me niet 

laten afnemen of laten beïnvloeden". 

 

Rien Verbiest 
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FAMILIEDAG 18 JUNI 2011 

 

Een Bourgondische wijn- en spijsdag in de 

Kasteelhoeve te IJhorst. 

Velen van de lotgenoten kwamen erheen in de 

stromende regen! De omgeving met prachtige 

rietbedekte boerderijen. 

Mooie tuinen en veel groen! 

 

 
 
Aankomst rond 12.30 uur, en vanaf de 

parkeerplaats gingen we onder een erehaag 

door naar de Kasteelhoeve. Ontvangst en 

verwelkoming met koffie en gebak. 

Ontmoetingen met vele lotgenoten, verbonden 

met elkaar door groot verdriet. 

De familiedag eens in het jaar is een 

ontspannen bijeenkomst. 

 

Om 13.00 uur welkom geheten door Maria en 

Harrie Bonten. 

Helaas ging het programma buiten vanwege de 

regen niet door en werd er naar binnen 

uitgeweken wat veel werk heeft gekost voor de 

dames van de Kasteelhoeve, dus werd er voor 

hen extra geapplaudisseerd. 

Welkomstwoord door voorzitter Jan van 

Kleeff, hij geeft aan dat deze dag gerealiseerd 

kon worden door het Fonds Slachtofferhulp! 

 

 
 

 

 

 

Om 14.00 uur start van de beeldpresentatie 

“Bon Appétit” over eten, wijnen, tafelmanieren 

en feesten. Schilderijen met een vrolijk etend 

gezin, de ontstane spreekwoorden, op eieren 

lopen; “een banketje”, en Karel de Grote als 

levensgenieter, die de Pinot Noir-wijnstokken 

liet aanplanten in Bourgondië. 

De uitdrukking een Bourgondiër of een 

Bourgondisch feest vindt zijn oorsprong bij 

deze hertogen. 

 

 
 

Columbus ontdekte de nieuwe wereld en 

brengt van daaruit aardappelen, Spaanse peper 

en tomaten mee. En in aanraking met indianen 

kwamen er nieuwe gerechten, later verfijnde 

gerechten, spijzen en dranken. 

 

 
 

Erasmus kwam met het etiquetteboekje. 

Er moest beschaafder met het eten omgegaan 

worden. Zo kwamen er koopmanshuizen en 

feesten waardoor het eten een sociale 

bezigheid werd. Met mooi gedekte tafels, beter 

glaswerk en een lekker glaasje wijn (zestiende, 

zeventiende en achttiende eeuw). 
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In 1831 werd het eerste restaurant geopend in 

Parijs, “Le Grand Véfour”. 

Hierna was er een officieel gedeelte waarbij 

door enkele kinderen Jan Camps als vader abt 

aangekleed werd en onze oud-voorzitter 

Sophia Kammeijer als ridder “fijnproever”. 

 

 
 

Ze werd door vader abt toegesproken en als de 

wijn in de kan komt, wordt ze in de adelstand 

verheven en krijgt ze een ereteken van de 

Habsburgers omgehangen. 

De voorzitter spreekt, geniet van de wijn en 

houdt hem niet in de kan. 

 

Om 15.00 uur start van de wijnproeverij onder 

leiding van vinoloog Harry Boermans. 

We krijgen uitleg hoe we de wijn kunnen 

proeven en maken kennis met twee soorten 

witte en twee soorten rode wijn, met 

tussendoor stokbroodjes met verschillende 

soorten kaas. 

 

 
 

16.00 uur – 17.00 uur. 

Gelegenheid om te wandelen door de mooie 

rozentuin met beelden. 

 

17.00 uur – 18.30 uur. 

Familiebuffet, lekker en ontspannen zo met 

elkaar. Na afloop keren we huiswaarts. 

Onze dank aan iedereen die dit voor ons 

mogelijk heeft gemaakt. 

 

Lieve groeten, 

Els IJspelder 

OVER SLACHTOFFERBELEID 

 

 
Leusden 28 mei.            Links de heer B.Jansen. 

 

Deze middag is als spreker uitgenodigd de heer 

Beem Jansen, plv. dir. Veiligheid en Justitie. 

Het onderwerp laat zich slecht onder een noemer 

plaatsen maar het heeft te maken met de ‘rechten 

van slachtoffers in het strafproces’ en met name 

de ontwikkelingen en ervaringen op dat gebied. 

Sinds 2,5 jaar is de heer Jansen verantwoordelijk 

voor zaken die te maken hebben met 

slachtofferhulp. Hij vertelde dat er een 

cultuuromslag plaatsvindt in de beleving en 

benadering van de slachtofferrol. 

Definitie slachtoffer:  

 

Een slachtoffer is iemand die vermogensschade 

of ander nadeel heeft ondervonden als direct 

gevolg van een strafbaar feit. Onder bepaalde 

omstandigheden kan ook een rechtspersoon (bv. 

een stichting of onderneming) slachtoffer zijn. 

 

Tot voor kort was voor Justitie het vizier 

voornamelijk gericht op de dader: vervolging, 

berechting, strafoplegging en reclassering. 

Gelukkig ziet men steeds meer het belang in van 

aandacht voor de slachtoffers en de 

nabestaanden. Vooral de laatste jaren komt dit 

volgens Jansen, maatschappelijk gezien steeds 

meer in beeld. Niet in de laatste plaats doordat 

het ook tot politieke programma’s gaat behoren. 

Ondanks bezuinigingen zal deze nieuwe tendens 

toch verder uitgebouwd moeten worden.  

De heer Jansen probeert zich sterk te maken om 

de bijzaakrol als slachtoffer tot hoofdzaak te 

maken. ‘Cultuuromslag gaat niet vanzelf, er dient 

op geïnvesteerd te worden’. Hij schetste de 

komende ontwikkelingen en wetsvoorstellen en 

verduidelijkte verschillende processen zoals: 

geen taakstraf bij ernstige zaken, een 

minimumstraf bij recidiven, termijnverjaring van 

12 naar 20 jaar. Hij beantwoordde vragen van 
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onze leden en men vond het een zeer 

onderhoudende bijeenkomst.  
IEDER ZIJN MENING 

Dag Paul, 

 

Dit jaar zijn we drie maanden in Italië aan het 

Gardameer, waar we vakantie en werk 

combineren. We staan op camping Fornella 

waar we driemaal per week gasten 

verwelkomen en uitzwaaien. 

Een heerlijke activiteit waarbij ik de zomer van 

1996 een beetje achter me kan laten. Ik heb 

een koffer vol boeken meegenomen en mijn 

eerste boek is Tonio van A.F.Th.v.d.Heijden, 

een requiemroman waarin de schrijver in 632 

bladzijden zijn zoon Tonio betreurt. 

Zwarte Pinksterdag van 2010 waarop Tonio op 

zijn fiets wordt gegrepen door een Suzuki 

Swift. ’Als een hond kapot gereden op straat,’ 

zo roept de schrijver in zijn woede uit. 

Tal van citaten die precies uitdrukken wat wij 

als ouders van een overleden kind ervaren, 

zoals: ‘We zijn als aangeschoten wild, gevolgd 

door een hyena of een andere aaseter. Zo 

zullen we de rest van ons bestaan opgejaagd 

worden door een schrikbeeld dat al vlees 

geworden is – het dode vlees van Tonio. Niks 

slijtage van pijn en verdriet. Wat slijt is niet 

wat achter ons ligt, maar wat zich, krimpend, 

voor ons uitstrekt: de overgebleven tijd van 

leven.’  

Aan de rand van het Gardameer kijk ik naar de 

kalme golfslag, mijn voeten in het water en ik 

zie mijn meisje, ze is zeven jaar, Carolientje. 

Ze draagt een emmertje waarin ze schelpjes 

verzamelt. ‘Kom je op tijd terug voor het eten 

liefje?’ ‘Ja mam.’ We kamperen in Frankrijk. 

Het is etenstijd en Caroline is er nog niet. 

Ik loop de weg door de duinen naar het strand. 

In de verte komt een kleine gestalte me 

tegemoet, ze draagt de emmer voorzichtig. 

Dichterbij gekomen zie ik een glunderend 

gezichtje. Vol trots toont ze me de schelpen. 

‘Kijk mam,’ ze krabbelt tussen de schelpjes, 

‘ook krabjes, mooi hè?’ Tevreden lopen we 

naar de caravan.  

De zachte golfslag rondom mijn benen zouden 

zomaar de handjes van Caroline kunnen zijn, 

die mij omarmen. O, als dat zou kunnen. 

Na 15 jaar ben je nog meer dood dan je was in 

1996 toen je pas dood was. Juist dat gapende 

gat van vijftien jaar doet zo’n verdomde pijn. 

Niets helende wonden. O ja, ik kan het leven 

weer aan, maar ik moet elke dag ook jouw 

dood aankunnen en dat is een verdomd zware 

taak. Ik volbreng hem met trots omdat ik altijd 

de moeder zal blijven van die prachtige 

dochter die niet mocht verder leven. Daarnaast 

ben ik nog de trotse moeder van een zoon en 

twee dochters, ik ben dankbaar dat ik hen nog 

heb. Dat brengt mij terug naar de schrijver en 

zijn requiemroman, zij moeten verder met 

slechts de herinnering aan hun enige zoon. 

Hartelijke groet , Wil   

 

 

                                  Dag Wil,  

 

De afstand tussen jou en mij is, op het moment 

dat ik dit schrijf, groot: tussen Hengelo en het 

Gardameer ligt een respectabel aantal 

kilometers! Maar we voelen ons nauw 

verbonden met elkaar – een lotsverbondenheid. 

‘…de zomer van 1996 een beetje achter me kan 

laten’ schrijf je. Zo ligt voor mij februari 1997 

ver achter me, dat wil zeggen: in tijd ver 

achter me, maar niet in mijn beleving. Wat ik 

toen beleefd heb zal ik nooit kwijt raken en wat 

ik toen gezien heb zal ik nooit vergeten. Maar 

er is tijd overheen gegaan, tijd die geen wond 

geheeld heeft, maar tijd die mij de gelegenheid 

heeft gegeven mijn leven weer vorm te geven. 

Tijd die mij weer zin in het leven heeft 

gegeven. Nooit zal Maaike meer tastbaar bij 

ons zijn, zoals onze andere kinderen dat – 

gelukkig – wel zijn. Zoals zij en onze schoon- 

en kleinkinderen tastbare bewijzen zijn van een 

leven dat doorgaat. 

Vakantie – een vreemd woord eigenlijk. Het 

heeft iets te maken met vrij zijn en leeg zijn. 

In het Engels zelfs iets met heilig: holidays, 

heilige dagen, aparte en bijzondere dagen dus. 

Dagen waarop je jezelf weer kunt worden, tot 

jezelf kunt komen. En jezelf dat ben jij, dat ben 

ik, inclusief het gemis, maar ook inclusief al 

het goede dat we dagelijks kunnen beleven. 

Wat ons kind-dat-er-niet-meer-is betreft: dat 

kind heeft ons vele herinneringen geschonken, 

dat kind leeft in zoveel dingen en mensen 

voort, dat is een rijkdom om dankbaar voor te 

zijn. Alleen: niet wij hadden die herinneringen 

aan haar moeten hebben, zij had die 

herinneringen aan ons moeten hebben. 

En dat maakt het zo wrang. 
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Hartelijke groet, Paul  

WIJ HERDENKEN IN OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER 2011 

 
 
 

Martine Haan   * 02-10-1980 † 16-03-1997 

Raymond Kuiper  * 08-10-1968 † 16-07-2009 

Patty Sablerolle  * 09-10-1977 † 01-10-2000 

Suzanne Martens  * 09-10-1983 † 02-11-2008 

Judith van den Heuvel  * 14-10-1966 † 03-11-1985 

Quincy Schumans  * 15-10-1993 † 02-09-2010 

Dario Britvec   * 18-10-1969 † 02-02-2003 

Esther Sinke    * 26-10-1979 † 30-08-2005 

Noëlle Blondelle  * 28-10-1967 † 17-02-2004 

Rick Haster   * 04-11-1961 † 22-02-2008 

Alide van Eerten  * 04-11-1968 † 31-12-1994 

Bart Postma   * 06-11-1966 † 12-05-2001 

Annemarie Johanna Sluijs * 07-11-1977 † 12-12-2006 

Rudy Oordt   * 08-11-1961 † 30-07-2004 

Lidewij Zegers   * 15-11-2001 † 24-02-2008 

Joanne Noordink  * 17-11-1981 † 11-12-2008 

Johnny van Wanrooy  * 19-11-1982 † 27-12-2006 

 Saskia Hellendoorn  * 23-11-1980 † 02-02-1999 

Ellis Windhorst  * 24-11-1976 † 19-06-2002 

Lorraine Vanessa Wijnberge * 25-11-1981 † 29-06-1985 

Jari van Peer   * 25-11-2004 † 28-12-2004 

Linda Rijsbergen  * 27-11-1970 † 19-01-1993 

Barry van Buerink  * 28-11-1977 † 27-12-2008 

Najwa Anfield   * 28-11-1992 † 27-11-2001 

Carmine Barberio  * 28-11-1984 † 30-05-2004 

Mariska Esmeralda Mast * 30-11-1984 † 22-08-2008 

Janine Smeets   * 01-12-1967 † 24-11-1994 

Jeanny Wagemans  * 04-12-1986 † 07-01-2005 

Melissa Ulrich   * 04-12-1986 † 23-05-2006 

Floris Sebregts   * 07-12-1970 † 14-12-1996 

Patricia Bouwens  * 09-12-1977 † 09-11-2003 

Robbert Tjong Kim Sang * 20-12-1969 † 24-08-2003 

Frank Hermsen  * 24-12-1984 † 21-11-2004 

Bram van Embden  * 28-12-1980 † 12-07-1983 

Renate Jonkers   * 31-12-1976 † 31-12-2007 
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          Martine Haan                                Raymond Kuiper                                  Patty Sablerolle             

 

 

 

 

 

          
             Suzanne Martens                   Judith van de Heuvel                      Quincy Schumans 

 

 

 

 

 

                          
        Dario Britvec                                     Esther Sinke                                    Noëlle Blondelle                                                       
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                Rick Haster                                    Alide van Eerten                               Bart Postma                         

 

 

 

 

 

         
   Annemarie Johanna Sluijs                         Rudy Oordt                                 Lidewij Zegers  

 

 

 

 

 

                            
           Joanne Noordink                              Johnny van Wanrooy                        Saskia Hellendoorn                           
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              Ellis Windhorst                       Lorraine Wijnberge                            Jari van Peer                                                   

 

 

 

 

 

                       
               Linda Rijsbergen                       Barry van Buerink                             Najwa Anfield                               
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         Carmine Barberio                    Mariska Esmeralda Mast                          Janine Smeets                            

 

 

                     
    Jeanny Wagemans                              Melissa Ulrich                                     Floris Sebregts                         
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         Patricia Bouwens                       Robbert Tjong Kim Sang                        Frank Hermsen                             

 

 

 

 

                           
                                     Bram van Embden                       Renate Jonkers            

                                                                          
 

ADVOCAAT BIJ VERHOOR 

 

BLAUW is het tweewekelijkse politievakblad 

over basispolitiezorg en opsporing met nieuws, 

columns en jurisprudentie. In de uitgave van 

30 juli 2011 is o.a. aandacht besteed aan de 

‘Advocaat bij verhoor’. Met toestemming van 

de redactie van Blauw is hier voor de VOVK 

interessante informatie uit overgenomen. 
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Voorplaat “De oude veldwachter” 

 

Van experiment tot zwijgrecht 

Het recht op verdediging vindt zijn oorsprong 

in artikel 28 Wetboek van Strafvordering. 

De verdachte is bevoegd zich door een 

raadsman te laten bijstaan en moet daartoe 

zoveel mogelijk de gelegenheid krijgen. 

  

In de wet staat nergens dat een advocaat bij 

alle politieverhoren aanwezig mag zijn. 

Maar er staat evenmin dat het een advocaat 

verboden is een politieverhoor bij te wonen. 

In Nederland is de praktijk tot nu toe dat een 

verdachte pas aanspraak kan maken op 

rechtsbijstand nadat hij in verzekering is 

gesteld. Daardoor heeft het eerste verhoor vaak 

al plaatsgevonden voordat een advocaat op de 

hoogte is gesteld van de aanhouding en 

inverzekeringstelling. 

In het zogenaamde Salduz-arrest oordeelde het 

Europese Hof dat een staat hoort te zorgen 

voor een behoorlijk strafproces en adequate 

rechtsbijstand tijdens het politieverhoor. 

Naar aanleiding van het arrest meende de 

Nederlandse Hoge Raad dat een verdachte de 

gelegenheid moet krijgen om voor aanvang 

van het verhoor een advocaat te spreken. 

 

 

Maar de Hoge Raad vond ook dat uit de 

uitspraak van het Europese Hof niet 

automatisch het algemeen recht op 

aanwezigheid van een advocaat bij verhoor 

was af te leiden. (Het nieuwe wetsvoorstel 

voorziet wel in een algemeen recht). 

De politiek uitte de wens om een advocaat toe 

te laten bij verhoor. Niet alleen vanwege de 

internationale ontwikkelingen, maar ook omdat 

in een aantal strafzaken een aantal verdachten 

ten onrechte was veroordeeld, sommigen op 

basis van een valse bekentenis. 

Voorbeelden daarvan zijn de Schiedammer 

Parkmoord en de zaak van Lucia de Berk. 

De gedachte is dat bijstand van de advocaat 

ongeoorloofde druk op de verdachte voorkomt 

en de transparantie en de verifieerbaarheid van 

het verhoor bevordert. 

 

Protocol 

In juli 2008 startte daarom een tweejarig 

experiment waarbij in twee grote 

arrondissementen een advocaat bij het 

politieverhoor werd toegelaten, uitsluitend bij 

misdrijven tegen het leven gericht. 

Al bij de voorbereidingen van het experiment 

bleek dat politie en justitie met argusogen naar 

aanwezigheid van de raadsman bij het verhoor 

keken. Ze waren bang dat daardoor minder 

zaken werden opgelost. De toenmalige 

minister van Justitie stelde daarom een 

protocol voor advocaten op. De raadsman 

kreeg maximaal 30 minuten om voorafgaand 

aan het verhoor kennis te maken en te 

overleggen, hij mocht slechts passief aanwezig 

zijn, geen vragen stellen of opmerkingen 

maken over de aard en/of inhoud van het 

verhoor. De raadsman mocht niet overleggen 

tijdens het verhoor, niet naast zijn cliënt zitten 

en niet aanwezig zijn bij de volgende verhoren. 

De advocaat mocht alleen waarnemen of de 

regels werden nageleefd. Overigens was de 

aanwezigheid van de advocaat bij het verhoor 

geen blokkerend recht. 

Het verhoor kon zonder raadsman aanvangen 

wanneer deze niet tijdig aanwezig was of het 

opsporingsbelang dit vereiste. 

Nog voor het experiment eindigde, werd in 

april 2010 een nieuwe Aanwijzing 

Rechtsbijstand Politieverhoor van kracht. 

Hierin staan ondermeer het proactieve wijzen 

op de rechten van verdachte, het realiseren van 

het recht van de verdachte op consultatie-

bijstand voor het verhoor (Salduz-regeling) en 

regels voor rechtsbijstand tijdens verhoor voor 

minderjarige verdachten. 

Na evaluatie en een kritische beschouwing van 

het experiment kon ook Nederland niet 

achterblijven met rechtsbijstand tijdens 

verhoor en werd het concept wetsvoorstel 

Raadsman en politieverhoor ingediend. 

 

Concept wetsvoorstel 
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Het wetsvoorstel Raadsman en politieverhoor 

verbetert de positie van de aangehouden en in 

verzekering gestelde verdachte en bouwt voort 

op de Aanwijzing Rechtsbijstand 

politieverhoor. De naam van het wetsvoorstel 

geeft al aan dat het niet uitsluitend om 

rechtsbijstand tijdens het verhoor gaat. 

Zo is het voorstel dat de verdachte meer 

geïnformeerd moet worden over zijn rechten, 

zoals zwijgrecht, kennisneming van 

processtukken, en rechtsbijstand. 

Verdachten van misdrijven mogen volgens het 

wetsvoorstel straks negen uur worden 

vastgehouden voor onderzoek. 

Bij overtredingen blijft de termijn zes uur. 

Voor verlenging van de in verzekeringstelling 

wordt een machtiging van de rechter-

commissaris een vereiste. Over de 

bevoegdheden van de raadsman tijdens het 

verhoor moeten nog nadere afspraken gemaakt 

worden tussen politie, OM en advocatuur. 

 

 
 

Proces-verbaal 

Specifiek ie er aandacht voor het proces-

verbaal van verhoor. Dit moet zoveel mogelijk 

in de eigen woorden van de verdachte. 

Voorstel is zoveel mogelijk in vraag- en 

antwoordvorm. De verdachte krijgt de 

gelegenheid opmerkingen over de weergave te 

maken. Daarnaast mag hij zijn eigen lezing van 

het feit op papier zetten. Dit wordt toegevoegd 

aan het procesdossier. Geluids- en video-

opnamen moeten een vast onderdeel van de 

processtukken zijn. 

 

Hoe is het in Europa geregeld? 

De meeste Europese landen kennen al een 

vorm van verhoorbijstand. De laatste tijd zijn 

deze verder aangescherpt conform uitspraken 

van het Europese Hof. 

 

Engeland en Zwitserland kennen de meest 

uitgebreide regeling. In Engeland mag de 

advocaat tijdens het verhoor ingrijpen en 

vragen om een time-out met de cliënt. 

De advocaat mag protesteren tegen 

misleidende vragen en de cliënt tijdens het 

verhoor adviseren geen antwoord te geven. 

In Zwitserland hebben verdachten van ernstige 

misdrijven vanaf het eerste verhoor recht op 

bijstand van een advocaat. Er is geen 

onderscheid tussen aangehouden verdachten en 

verdachten die zich in vrijheid bevinden. 

De advocaat heeft een actieve rol bij het 

verhoor en mag zijn cliënt assisteren. 

 

Frankrijk kende al langere tijd de regeling van 

30 minuten consultatierecht voor aanvang van 

het verhoor. In april werd een nieuwe wet 

aangenomen waarin voor het eerst het 

zwijgrecht is geregeld. Advocaten mogen nu 

bij het verhoor zijn, tenzij dit in strijd is met 

het onderzoeksbelang of er gevaar voor 

samenspanning dreigt. 

 

In België is nieuwe wetgeving nog in de maak. 

Daarin wordt onder andere opgenomen dat een 

verdachte recht heeft op verhoorbijstand in de 

eerste 24 uur na zijn aanhouding. De advocaat 

moet toezien op het zwijgrecht, de 

rechtmatigheid van het verhoor en de 

behandeling van de verdachte. Hij kan 

onmiddellijk opmerkingen van waargenomen 

schendingen in het proces-verbaal van verhoor 

laten opnemen. Daarnaast is de mogelijkheid 

van een time-out tijdens verhoor vastgelegd. 

 

Er komt nu ook een Europese richtlijn voor het 

recht op toegang van een advocaat. 

Daarin hebben alle verdachten, ook die worden 

opgeroepen voor verhoor, recht op toegang tot 

en overleg met een advocaat. De advocaat 

moet een actieve rol kunnen spelen bij het 

verhoor en de omstandigheden van de 

bewaring kunnen controleren. 

 

ONDERZOEK NAAR UW KLACHTEN  
 

Mijn naam is Mariëtte van Denderen. Sinds 

september 2010 werk ik bij de Rijksuniversiteit 

Groningen. Samen met Jos de Keijser doe ik 

onderzoek naar het verwerkingsproces van 

mensen zoals u, die een dierbare hebben 

verloren ten gevolge van moord of doodslag.  
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Op 30 oktober 2010 ben ik bij een bijeenkomst 

in Leusden geweest. Tijdens deze bijeenkomst 

heb ik mij kort voorgesteld en met een aantal 

van u gesproken. Het verliezen van een 

dierbaar persoon is voor iedereen een 

ingrijpende gebeurtenis. 

Wanneer moord of doodslag de doodsoorzaak 

is kan het rouwproces extra moeilijk zijn. 

Zo vertelde een aantal van u over de lange 

nasleep van rechtszaken en de gevoelens 

tegenover de dader.  

 

Om de specifieke klachten die u mogelijk 

ervaart of ervaren heeft vast te stellen, voert de 

Rijksuniversiteit Groningen met ondersteuning 

van Fonds Slachtofferhulp een onderzoek uit. 

Om de klachten in kaart te brengen hebben we 

een vragenlijstboekje gemaakt met vragen over 

verschillende onderwerpen. De vragenlijsten 

zijn bedoeld voor eerste- en tweedegraads 

familieleden en de partner (echtgenoot of 

levenspartner) van het slachtoffer. 

Hieronder vallen ouders, grootouders, broers, 

zussen en kinderen. De minimale leeftijd om 

mee te kunnen doen is 16 jaar.  

Wij hopen dat u mee wilt werken en de vragen 

wilt invullen. Daarmee krijgen wij niet alleen 

een beter beeld van uw klachten, maar helpt u 

ook mensen die iets soortgelijks hebben 

meegemaakt of in de toekomst nog mee gaan 

maken.  

 

Dit onderzoek is mede tot stand gekomen door 

signalen vanuit de VOVK dat het huidige 

hulpaanbod niet is afgestemd op uw specifieke 

klachten. In de begeleidingscommissie van het 

onderzoek is de VOVK vertegenwoordigd 

door Jef Rijsbergen, oud-bestuurslid en Joep 

van der Geer, adviseur. Naast de VOVK werkt 

ook de VVRS mee. Tevens worden leden van 

de stichting ADS benaderd. Als u bezwaar 

heeft tegen het invullen van het 

vragenlijstboekje kunt u dat aangeven bij het 

bestuur van de VOVK. Als u geen bezwaar 

maakt ontvangt u komende tijd het 

vragenlijstboekje met een retourenvelop.  

 

 

Het was voor mij indrukwekkend om bij de 

bijeenkomst in Leusden te zijn en met een 

aantal van u te spreken. 

Het is een goede manier om u wat beter te 

leren kennen. Ik wil graag nog eens een 

bijeenkomst bijwonen en ben ook bij de Dag 

Herdenking Geweldsslachtoffers aanwezig.  

 

Mariëtte van Denderen (onderzoeker) 

Email: m.y.van.denderen@rug.nl 

Telefoon: 050 363 6512 

 

Jos de Keijser (projectleider) 

Email: a.de.keijser@rug.nl 

Telefoon: 050 368 8444 

 

 

 

MIJN ALTAARTJE 

 
 

Wat jammer nou dat wij deze keer geen reactie 

hebben gehad op deze opnieuw in het leven 

geblazen rubriek! 

De plek in huis waar we ons kind herdenken. 

Dat kind komt helaas nooit meer terug en met 

dat “altaartje” zullen we het dus de rest van 

ons leven moeten doen. Maar wat zou het fijn 

zijn als lotgenoten dat  met elkaar willen delen. 

En daar is nu juist de Cocon voor. 

Maar dat wist u natuurlijk al! 

We kijken dan ook uit naar uw bijdrage voor 

de Cocon van december!  

De redactie.  

 

SYMPOSIUM 30 JAAR VOOK 

 
De Vereniging Ouders van een Overleden 

Kind (VOOK) is een zelfhulporganisatie met 

ca. 2600 leden en heeft tot doel ouders die een 

kind aan de dood verloren hebben met elkaar 

in contact te brengen. 

mailto:m.y.van.denderen@rug.nl
mailto:a.de.keijser@rug.nl
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Naast het houden van groepsgesprekken en het 

geven van individuele begeleiding door 

daartoe speciaal binnen de vereniging 

getrainde leden, is er een hulptelefoon en 

ontvangen de leden elke twee maanden de 

Rondzendbrief. De Vereniging levert 

informatie aan instanties die betrokken kunnen 

raken bij het overlijden van kinderen. 

De ervaringsdeskundigheid van leden wordt 

incidenteel ingezet door gastlessen te 

verzorgen bij opleidingen bij de politie en in de 

gezondheidszorg. 

De VOOK bestaat inmiddels 30 jaar. 

In deze periode is de uitwisseling van 

ervaringen veranderd. In het begin betrof het 

voornamelijk persoonlijke verhalen. 

In de loop der jaren is steeds meer inzicht 

verkregen in overeenkomsten en verschillen in 

ervaringen en wat als goede en soms minder 

goede interventies wordt ervaren in ontvangen 

rouwbegeleiding. 

 

Eigen-wijs rouwen 

Over-leven na de dood van een kind. 

 

Vergader- & Congrescentrum De Schakel 

Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk  

Donderdag 6 oktober 2011  

Deelname symposium: € 150,-  

 

Voor wie?  

•Artsen/verpleegkundigen van gynaecologie, 

kraamafdelingen 

• Arbodiensten en personeelsfunctionarissen  

• Huisartsen en huisartsassistenten  

• Mentoren, leraren, jongerenwerkers  

• Politie, traumaspecialisten en EHBO’ers  

• Sociaalpedagogische hulpverlening  

• Uitvaartbegeleiders  

• En andere belangstellenden  

 

Aanmelden.  

Voor deelname aan het symposium gaat u 

naar: www.vook.nl  

Voor inhoudelijke of organisatorische vragen 

kunt u contact opnemen met Toos Kool via  

 

tooskool@live.nl of 06-380 29 531 

NIEUWSFLITSEN 

   
 

Promotie en degradatie voor gevangenen  

3 juni 2011. Staatssecretaris Fred Teeven wil 

promotie en degradatie invoeren voor 

gevangenen die respectievelijk hun best doen 

hun leven te beteren en gevangenen die dat 

juist helemaal niet doen. 

“Gedetineerden kunnen promoveren als ze 

bereid zijn een interne opleiding te volgen en 

goed presteren op arbeid. Mensen die bereid 

zijn zich een beetje fatsoenlijk te gedragen, 

kunnen eerder in aanmerking komen voor meer 

vrijheden. Omgekeerd gaan we geen verlof 

meer geven aan mensen die niet willen 

reïntegreren'', zegt Teeven in de Volkskrant 

van zaterdag. Hij stuurde een brief over de 

voortgang van het Programma Modernisering 

Gevangeniswezen naar de Kamer. 

 

Rechters tegen minimumstraffen  

3 juli 2011. Nederlandse rechters willen dat 

minister Ivo Opstelten zijn plan voor 

minimumstraffen niet doorzet. 

De Raad voor de rechtspraak is bang dat 

rechters gedwongen worden straffen op te 

leggen die niet in verhouding staan tot de ernst 

van het misdrijf. Strengere straffen leiden 

evenmin tot een veiligere samenleving. 

Dat schrijft de raad vrijdag in een advies aan 

de minister. Ze vindt dat rechters voldoende 

rekening moeten kunnen houden met de 

omstandigheden waaronder een misdaad is 

gepleegd, zo stelt een woordvoerster. 

Volgens de rechterlijke macht maken de 

plannen Nederland niet veiliger, maar kosten 

ze ons land wel veel geld. Daarnaast leidt het 

niet tot minder recidive en kunnen rechters 

sancties die het herhalingsgevaar verminderen, 

zoals een behandeling, niet meer opleggen, 

aldus de raad. 

 

Vergunning Tristan van der Vlis onterecht  

8 juli 2011. Tristan van der Vlis, die in april 

een bloedbad aanrichtte in een winkelcentrum 

in Alphen aan den Rijn, had nooit een 

wapenvergunning mogen krijgen. 

Dat melden bronnen bij justitie aan de NOS. 

Van der Vlis stond al geregistreerd na een 

incident met een luchtdrukwapen. Dat was 

genoeg om hem een vergunning te weigeren, 

maar kennelijk is dat over het hoofd gezien. 

Een fout van de politie, zegt de rijksrecherche 

volgens justitie-bronnen.  

 

Miljoenenclaim  

12 juli 2011. Tien ondernemers in winkel-

centrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn 
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hebben een miljoenenclaim ingediend bij de 

overheid. Dat heeft hun advocaat Lionel Lal-ji 

laten weten aan Omroep West. De advocaat 

wil zo snel mogelijk een noodschadefonds in 

het leven roepen om ondernemers, slachtoffers 

van de moordpartij door Tristan van der V. en 

getuigen te vergoeden. 

 

Relatie moord en huiselijk geweld  

30 juli 2011. Een vijfde van de aangehouden 

verdachten van moord en doodslag is bij de 

politie bekend wegens huiselijk geweld. 

Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van 

Bureau Beke. Uit de verkenning komt naar 

voren dat 21 procent van de aangehouden 

verdachten van levensdelicten bij de politie 

bekend is wegens huiselijk geweld. Ruim de 

helft (60 procent) van de aangehouden 

verdachten is niet bij de politie bekend als 

huiselijk geweldpleger. Bij de overige 19 

procent is het onbekend of zij betrokkenheid 

hebben bij geweld in de rationele sfeer.  

Dat een verdachte niet als zodanig bekend is 

bij de politie, wil overigens niet zeggen dat de 

verdachte geen pleger is van huiselijk geweld. 

In de opsporing ligt de focus niet altijd op 

huiselijk geweld. Zo wordt er in het verhoor 

doorgaans alleen gevraagd naar zaken die 

relevant zijn voor de opsporing van het 

betreffende feit. Ook zullen niet alle 

verdachten iets loslaten over huiselijk geweld, 

als hen hiernaar wordt gevraagd. Ten derde 

blijft buiten beeld wat in andere regio’s bekend 

is over een verdachte. Toch kan op basis van 

deze verkenning geconcludeerd worden dat 

een samenhang lijkt te bestaan tussen moord 

en doodslag en huiselijk geweld. 

Een samenhang die wat zegt over het profiel 

van de pleger van levensdelicten maar ook 

over mogelijk excessief gedrag van huiselijk 

geweldplegers. De recherche kan hier haar 

voordeel mee doen bij de opsporing van 

onbekende verdachten van moord en doodslag. 

Daarom is het zaak dat de registratie goed 

wordt bijgehouden én wordt geraadpleegd en 

dat ook zachte informatie over betrokkenheid 

bij huiselijk geweld wordt vastgelegd. 

(Bron: Politievakblad Blauw 30-07-2011) 

Steun petitie Bres blijft groeien  

9 augustus 2011. De steun voor het 

burgerinitiatief van Henk Bres voor een debat 

in de Tweede Kamer over een verbod op 

pedofielenvereniging Martijn blijft groeien. 

In een maand tijd heeft de 'Hagenees' bijna 

70.000 handtekeningen verzameld, zo meldde 

hij dinsdag. Bres biedt de petitie 6 september 

aan de TK aan. Volgens de initiatiefnemer 

hebben vrijwel alle fractieleiders aangegeven 

hierbij te willen zijn, inclusief Geert Wilders. 

Letselschadeadvocaat Yme Drost is een z.g. 

artikel 12-beklagprocedure begonnen waarin 

hij het hof vraagt het OM alsnog opdracht te 

geven de pedoclub te vervolgen. 

Hij doet dit namens de ouders van een driejarig 

kind dat is misbruikt. De dader heeft verklaard 

dat hij van leden van Martijn tips had gekregen 

over de benadering van kinderen en het wissen 

van sporen. 

 

Burgemeesters: geen wapens thuis bewaren. 

Zaterdag 20 augustus. Veel burgemeesters van 

grote steden vinden dat leden van 

schietsportverenigingen niet langer thuis 

wapens moeten bewaren maar op de 

schietclub. Verder zeggen ze dat er standaard 

een geneeskundige verklaring moet worden 

afgegeven bij aanvraag en bij verlening van 

een wapenvergunning. 

Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws 

onder de burgemeesters van de zogeheten G30-

gemeenten. RTL hield het onderzoek naar 

aanleiding van de recente aanslagen in Alphen 

aan den Rijn en Noorwegen. Onder anderen de 

burgemeesters van Alkmaar, Tilburg, Delft, 

Groningen Leeuwarden en Middelburg werd 

naar hun mening gevraagd. 

Jaap Timmer, docent aan het centrum voor 

politie- en veiligheidswetenschappen van de 

Vrije Universiteit in Amsterdam, is het met de 

burgemeesters eens dat er beter naar de 

psychische gesteldheid van de aanvrager van 

een wapenvergunning moet worden gekeken. 

Maar de opslag van wapens bij schietclubs 

vindt hij geen goed idee. ,,Er ontstaan enorme 

wapendepots en die zullen het doelwit worden 

van criminelen." 

 

Rechtbanktekeningen  
Het Persmuseum in Amsterdam brengt een 

eerbetoon aan de rechtbanktekenaar.  

Dat is een onderbelicht verschijnsel, terwijl de 

tekenaar door het fotografeerverbod in de 

rechtszalen beeldbepalend is. 

In samenwerking met de rechtbank Amsterdam 

heeft het museum de tentoonstelling 

Rechtbanktekeningen samengesteld, waarin het 

vak van rechtbanktekenaar voor het voetlicht 

wordt gebracht. 

Dat gebeurt aan de hand van een aantal 

geruchtmakende zaken in de afgelopen 50 jaar. 
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De expositie is vanaf 22 september 6 weken te 

zien in het Persmuseum en toert daarna langs 

diverse gerechtsgebouwen in Nederland.  

 

 
 

 

Koningin bij Muur tegen Geweld. 

Koningin Beatrix is zaterdag 24 september 

aanwezig bij de onthulling van het landelijke 

monument om slachtoffers van zinloos geweld 

te herdenken in een buurtschap in de Drentse 

gemeente De Wolden.  

Dan is ook de jaarlijkse Dag Herdenken 

Geweldslachtoffers. Ook premier Mark Rutte 

woont een deel van het programma bij. 

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat maandag 

bekendgemaakt. Staatssecretaris Fred Teeven 

onthult het monument.  

 

 
    Bouw van het monument Het Onbevattelijke. 

BRIEF 

 

Geachte heer Kuiper, 

 

Wij stellen een boek samen waarin de positieve 

verwerking van verdriet na het verlies van een 

kind centraal staat. 

Dit boek wordt een bloemlezing van 

persoonlijke ervaringen waarbij de inhoud niet 

zozeer gaat over uw grote verdriet alleen, 

maar vooral over hoe men ondanks dat, toch 

de draad weer heeft kunnen oppakken. Zo kan 

het boek mogelijk hulp en troost bieden aan 

andere ouders die ook hun kind niet meer 

tastbaar bij zich hebben. 

 

Het bestuur van Stichting Hoop op Troost 

bestaat uit drie ouders van overleden kinderen.  

Wij zien om ons heen ouders worstelen met het 

rouwproces als het kind net overleden is.  

Wij hebben dit proces al langer geleden 

doorgemaakt en hebben een manier gevonden 

om met dit verdriet om te gaan en verder te 

gaan. Wij zien méér ouders om ons heen die, 

net als wij, op een positieve manier met dit 

verlies omgaan.  

  

In uw tijdschrift Cocon las ik ook positieve 

bijdragen van ouders.  

Misschien zijn er bij uw vereniging ouders die 

aan het boek mee willen werken. 

Hierbij doe ik u het verzoek om in uw blad 

enige aandacht aan ons te besteden. 

Wij hebben hard de hulp van ouders nodig om 

dit boek tot stand te brengen. Hoe meer 

inzendingen we binnenkrijgen, des te beter kan 

een evenwichtige selectie gemaakt worden. 

Schrijf vooral op hoe u toch weer de moed hebt 

kunnen vinden om door te gaan met het leven.  

Wijzelf verzorgen kleurrijke illustraties die op 

passende wijze zullen worden toegevoegd. 

Het boek zal in eigen beheer en zonder 

winstoogmerk worden uitgegeven. 

  

Verdere informatie over dit landelijk 

schrijfproject voor en door ouders van 

overleden kinderen kunt u vinden op onze 

website www.hoopoptroost.nl  

  

Met vriendelijke groeten, 

Thelma Kellenbach 

 

 

 

 

“EEN SPOOR VAN LICHT” 

 

http://www.hoopoptroost.nl/
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Zoals een vuurtoren dag en nacht schijnt,                                                                                     

zó kunnen woorden, als ze kloppen met wat we 

meemaken, een richting wijzen, steun bieden.          

 

In dit boekje staan vijftig kleine teksten van elf 

woorden.  

“Elfjes” die uitnodigen om stil te staan bij 

ervaringen van verlies en verdriet…  

                                                                     

De schrijfster, José Kodden, gelooft in de 

kracht van delen. Teksten die ze schreef vanuit 

‘t hart (3
e
 oor) mogen gerust overgenomen 

worden om anderen te bemoedigen of iemand 

te gedenken. Daarvoor zijn woorden in dit 

boekje verschenen.                                                                              

En… om elkaar te helpen met herinneren...  

 

verlies 

vraagt aandacht 

verwaarloos verdriet niet 

anders verdwaal je jaren 

later 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een spoor van licht. 

José Kodden, eerste druk 8 sept. 2011, Veghel.                                                             

Prijs 9,95 euro (inclusief verzendkosten).  

Besteladres: het3eoor@kpnmail.nl 

 

 

 

 

 

UIT ONS LEVEN WEGGERUKT 

 

Raymond Kuiper † 16 juli 2009 

 

 

Als ik mijn ogen sluit….. 

zie ik jou, mijn oudste babyboy 

Mijn zorgenkind, mijn leven, 

wat ik veel te snel terug moest geven 
Door die boze rotte buitenwereld 

die jouw leven –nog in volle bloei – 

beëindigde zonder te vragen 

 

Als ik mijn ogen sluit…. 

zie ik jou, gelukkig of niet? 

Hoe kan ik je peilen 

in die donkere wereld om jou heen 

Jouw leven is niet meer bij ons 

Ik wilde je zo graag helpen 

Het doet pijn zo’n verdomde pijn 

 

Als ik mijn ogen sluit…. 

lig jij daar en ik sta hier 
Oh waarom ik niet daar 

en jij nog hier 

Het schreeuwt in mij 

Het doet zo’n pijn 

Laat me weten waar je bent 

 

Als ik mijn ogen sluit…. 

herinner ik mij wat je eens tegen mij zei 

en weer komen de tranen 

Tegenhouden kan en wil ik niet 

Is het verlossing van ingedikte woede 

Dat deel wat schreeuwt, ik mis je zo 

Wat hebben ze jou en ons aangedaan 

 

Tranen stromen een uitweg 

uit mijn leven, zoveel, ik mis je zo 

Waar kan ik je vinden in deze duistere wereld 

 

Mimi Dinnissen 

November 2010 
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AGENDA VOVK 

 

24 september 2011  Jaarlijkse Dag Herdenken Geweldsslachtoffers 

29 oktober 2011  Bijeenkomst Leusden 

15 november 2011   uiterste inleverdatum kopij Cocon 

15 december 2011   nieuwe Cocon 

17 december 2011  Decemberbijeenkomst in Leusden 
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