
BELANGENBEHARTIGING Jef Rijsbergen en Jack Keijzer verloren
beiden een kind door een geweldsmisdrijf. Sindsdien knokken ze
voor een betere positie van slachtoffers en nabestaanden in het
rechtssysteem. In de 25 jaar die de strijd nu duurt, zijn grote stappen
gezet, maar de wensenlijst is nog altijd lang.

interview Kristel van Teeffelen foto’sMartijn Gijsbertsen  

J
ef Rijsbergen legt een dik-
ke map voor zich op tafel.
Het strafdossier over de
dood van zijn dochter
 Linda. Uit de map haalt 
hij een foto van haar. 
Een jonge vrouw, breed
 lachend. “Zo is ze er ook
een beetje bij. Het gaat
 tenslotte om haar.”

De 22-jarige Linda werd om het
 leven gebracht door haar vriend. Zij
 wilde de relatie beëindigen, hij pikte
dat niet. Hij kreeg uiteindelijk vier jaar
cel en tbs opgelegd voor doodslag.

Inmiddels is de dader allang weer
een vrij man. Het is allemaal dik 25 jaar
geleden gebeurd. Maar Rijsbergen (73)
kan erover vertellen als was het de dag
van gisteren. Over hoe hij destijds brie-
ven schreef aan het Openbaar Ministe-
rie (OM), aan alle politieke partijen, aan
de tbs-instelling en aan het gerechts-
hof. Allemaal om gehoord te worden. 
Of zoals Rijsbergen zegt: hij was op
zoek naar de medemenselijkheid voor
hem als nabestaande.

De keuze die hij toen maakte om in
actie te komen tegen het gebrek aan
slachtofferrechten in het Nederlandse
rechtssysteem, is de reden dat Rijsber-
gen nu aan de keukentafel van Jack
Keijzer zit. Ook Keijzer (63) verloor
een kind door geweld. Zijn zestienjarige
zoon Pascal werd in 2007 om het leven
gebracht na een drugsruzie. Twee man-
nen werden veroordeeld tot vijftien en
acht jaar cel. Jaren later nam zijn andere
zoon Remy zijn eigen leven. Volgens
Keijzer een direct gevolg van het verlies
van zijn grote broer. “Zo’n gebeurtenis
vreet je gezin op, dat weet Jack als geen
ander”, zegt Rijsbergen.

Keijzer is voorzitter van de Federatie
Nabestaanden Geweldslachtoffers
(FNG). De vereniging vertegenwoordigt
zo’n vijfhonderd families en Keijzer zit
met regelmaat namens hen aan tafel bij
het ministerie van justitie en veiligheid
en het OM. Volgt er een wetsvoorstel
om slachtofferrechten uit te breiden –
en de afgelopen jaren passeerden best
wat van dergelijke voorstellen – dan
brengt FNG daar advies over uit.

Het was Rijsbergen die 25 jaar gele-
den de eerste stap zette voor oprichting
van de belangenvereniging. Toen hij na

de dood van Linda op zoek was naar
mensen die hetzelfde hadden meege-
maakt, bleken die moeilijk te vinden.
“Je had wel een club van ouders van een
overleden kind, maar die vonden het
maar moeilijk dat het om geweldslacht-
offers ging.” Dus besloot hij het zelf te
gaan organiseren. De ‘Vereniging ou-
ders van een vermoord kind’ werd gebo-
ren, later opgegaan in de FNG, samen
met vergelijkbare belangenclubs.

“In het begin was het vooral gericht
op herkenning”, zegt Rijsbergen. “We
wisselden ervaringen uit, we konden
met elkaar praten. We gaven elkaar tips,
over hoe je van je af kunt schrijven of
over hoe wandelen kan helpen.”

Keijzer: “Ik had er zelf helemaal
geen behoefte aan. Mijn vrouw wel.
Toen die na een bijeenkomst wel heel
lang bleef hangen omdat ze een andere
moeder had ontmoet, besloot ik een
keer mee te gaan. Meer voor haar dan
voor mezelf. Na een half uur was ik om.
Het voelde fantastisch om met mensen
te praten die begrijpen wat je voelt, die
zien dat je verdriet hebt en daar soms
geen woorden voor nodig hebben.”

Rijsbergen: “In het begin word je wel
in je eigen omgeving opgevangen, maar
dat houdt een keer op. Mensen hebben
op een gegeven moment zoiets van: ben
je er nou nog steeds niet overheen? Het
kan pijnlijke situaties opleveren. Mijn
schoonouders streepten de naam van
Linda door op de verjaardagskalender.”

Herkenbaar, zegt Keijzer, een ken-
nis van hem deed hetzelfde bij Pascal.
“Een streepje van nog geen vijf centi-
meter, maar dat komt binnen.”

Spreekrecht
Waar samenkomen met lotgenoten in
de begintijd vooral de nadruk kreeg,
groeide de rol van de vereniging als be-
langenbehartiger voor nabestaanden.
Eén van de belangrijkste agendapunten
vanaf het begin: het spreekrecht tijdens
de rechtszaak. Inmiddels gebruikelijk in
Nederland, 25 jaar geleden ondenkbaar.

Officieel dan. Nadat de moordenaar
van zijn dochter bij de rechtbank tot
twee jaar cel en tbs was veroordeeld (in
eerste aanleg voor moord), besloot Rijs-
bergen een brief te schrijven aan het ge-
rechtshof waar het hoger beroep liep.
Hij haalt de brief uit de dikke map op

Een stem
voor de
slachtoffers

tafel. ‘Leiden, 30 augustus 1993’ staat
erboven. Hij schrijft dat de lage straf
voelt als ‘een klap in het gezicht van de
nabestaanden’. Rijsbergen: “De voorzit-
ter las de brief voor. Zo was het eigen-
lijk een soort eerste vorm van een
slachtofferverklaring.”

Sinds die tijd is het spreekrecht
steeds een beetje uitgebreid. Tijdens de
rechtszaak rond de gewelddadige dood
van Pascal was het nog zo dat één fami-
lielid mocht spreken. “Er was toegezegd
dat ook Remy iets mocht zeggen, maar
dat werd een dag voor de zitting weer
ingetrokken”, zegt Keijzer. “Je was af-
hankelijk van de goedheid van de rech-
ters.” Sinds 2016 is het spreekrecht on-
beperkt. Dat wil zeggen: nabestaanden
en slachtoffers zijn vrij om zich over al-
les uit te laten, zoals over de strafmaat.

Die ontwikkeling ging gepaard met
de nodige kritiek. De vrees is dat de
emotie te veel de rechtszaal binnen-
komt. En volgens strafrechtadvocaten

kan er een soort tweede requisitoir ont-
staan, nu niet alleen het OM een straf-
eis formuleert, maar ook de slachtoffers
dat doen. En dat terwijl een verdachte
op dat moment nog niet schuldig is be-
vonden door de rechter.

Keijzer kent alle kritiek. Wat hem
betreft wordt onderzocht of de oplos-
sing zit in het anders indelen van de zit-
ting, zoals advocaten ook al opperden.
Dus dat je de rechter eerst laat bepalen
of iemand schuldig is, en dat daarna de
slachtofferverklaringen en de strafmaat
volgen. “Zolang verdachten maar aan-
wezig zijn als slachtoffers aan het
woord komen”, zegt Rijsbergen. “Dat is
voor ons het allerbelangrijkste.”

Niet alleen het spreekrecht ontwik-
kelde zich de afgelopen 25 jaar. Er werd
ook een hoop geprofessionaliseerd. Bij
Slachtofferhulp bijvoorbeeld. “Niets
ten nadelen van de vrijwilligers die na
de moord op Pascal ontzettend hun
best deden, maar ze zaten hier te huilen

‘Met een grijns
zei de dader 
dat hij geen 
spijt had’
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Jack Keijzer verloor zijn zoon Pascal, die om het leven werd gebracht na een drugsruzie.


