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Inleiding 

 

Vandaag draait het om een fundamentele vraag in de strafzaak tegen de heer Van D.; de 

vraag of het strafproces tegen hem kan worden voortgezet of niet.  

 

Alvorens het antwoord op die vraag te geven, willen we u kort mee terug nemen naar 14 

oktober 2019. 

 

Op die dag meldt een jongeman zich bij de politie. Hij geeft aan dat hij J. heet en dat hij in 

een boerderij aan de Buitenhuizerweg 14 in Ruinerwold woont samen met zijn vader, 

broertje en zusjes. Zij staan nergens ingeschreven en niemand weet van hun bestaan. Hij 

vertelt dat de omstandigheden niet goed zijn en vraagt om hulp. Naar aanleiding van dit 

verhaal gaat de politie naar de boerderij. De politie kijkt rond maar vindt in eerste instantie 

geen andere personen. Wel zien zij overal rond de boerderij camera’s hangen. Er wordt 

gebeld met J. en hij vertelt dat achter de kast in een serre een verborgen deur zit. De politie 

vindt de deur die toegang biedt tot een kleine ruimte. In die ruimte bevinden zich een oudere 

man en een vijftal kinderen dan wel jongvolwassenen. Het gezin is zichtbaar aangeslagen 

door onze komst. Op vragen van verhoordeskundigen geven de kinderen namen en 

geboortedata op en vertellen dat zij allemaal familie zijn en dat de oudere man hun vader is. 

Zij geven aan dat zij niet opgesloten worden, maar vrijwillig in de boerderij verblijven omdat 

zij vanuit geloofsovertuiging afgeschermd van de buitenwereld willen leven. Ze bevestigen 

dat ze niet ingeschreven staan en dat de buitenwereld niet van hun bestaan weet. Ze zeggen 

geschrokken te zijn van wat er gebeurt en in de boerderij te willen blijven. 

 

Vanaf het moment dat wij het gezin in de kleine ruimte, achter een verborgen deur in de 

boerderij aantroffen, viel de medische toestand van Van D. op. Hij reageerde wel op onze 

aanwezigheid en vragen, maar sprak afgezien van een aantal klanken niet. Wel knikte hij ja 

en schudde hij nee. Ook leek hij door middel van handgebaren zijn kinderen dingen duidelijk 

te maken. Wat er aan de hand was en wat dit betekende voor zijn begrip en 

communicatievaardigheden was op dat moment nog onduidelijk. Maar die vraag heeft ons 

vanaf het eerste contact bezig gehouden.  

 

We hebben zijn aanhouding, hoewel dit zeer ongebruikelijk is, op beeld en geluid vastgelegd. 

We  hebben ook vanuit zorgvuldigheid besloten om niet met hem als verdachte in verhoor te 

gaan. Niet omdat wij zijn verhaal niet willen horen, want dat willen we net als iedereen heel 

graag, maar omdat we geen inzicht hadden in zijn medische problematiek en de gevolgen 

daarvan. We wisten niet eens of hij zijn verhaal wel zou kúnnen vertellen. Er werd gesproken 

over een beroerte. Maar was dat het wel, er was immers nooit een dokter bij geweest? En 

wat waren de gevolgen daarvan?  
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We hadden die maandag 14 oktober 2019 het idee dat hij ons begreep. Maar was dat wel 

zo? Of dachten wij dat slechts? Overzag hij in welke situatie hij terecht was gekomen? Zou 

hij de vragen die wij hem stelden begrijpen en zo ja, op welke wijze zou hij daar het 

antwoord op kunnen geven?  

Uit de eerste verklaringen van de kinderen maakten we op dat hij in augustus 2016 ineens 

onwel was geworden en dat hij sindsdien slechts enkele klanken en woorden kon spreken. 

Het was voor de kinderen soms moeilijk om te duiden wat hij bedoelde en andersom gold dat 

ook. Hoe moesten wij dan met hem communiceren en hoe konden we beoordelen of hij ons 

echt begreep en of zijn antwoorden betrouwbaar zouden zijn? Temeer omdat wij met hem 

over hele andere en veel ingewikkelder zaken moesten spreken dan de kinderen in hun 

dagelijkse omgang; juridische vragen zijn nu eenmaal van een andere orde. 

 

Wij hebben zowel van uw rechtbank, als vanuit de verdediging van de medeverdachte, maar 

ook vanuit de pers meermalen de vraag gekregen of Van D. al door de politie gehoord was. 

Steeds hebben wij aangegeven dat wij eerst meer inzicht in de medische toestand en de 

mogelijkheden en onmogelijkheden om met Van D. te communiceren moesten hebben, 

voordat we konden beslissen of en op welke manier een verhoor op verantwoorde wijze 

plaats zou kunnen vinden. Zorgvuldigheid stond en staat voor ons voorop.  

 

Dat inzicht hebben wij uiteindelijk gekregen uit het op 21 oktober 2020 door het Pieter Baan 

Centrum opgeleverde rapport, uit de descente die op 13 en 14 januari 2021 heeft plaats 

gevonden en uit de zitting van vorige week waar de deskundigen zijn gehoord. En hieruit 

blijkt wel dat onze vraagtekens bij de mogelijkheden tot communicatie met van D., bij de 

mogelijkheden om met hem in verhoor te gaan, terecht zijn geweest. 

 

Wij zullen eerst ingaan op de belangrijkste conclusies uit het rapport en de door de 

deskundigen daarop ter zitting gegeven aanvullingen, alsmede op onze waarnemingen 

tijdens de descente, voor zover voor de vraag die vandaag voorligt relevant.  

Vervolgens zullen wij ingaan op de vraag welke gevolgen dit naar onze mening in het licht 

van artikel 16 Strafvordering en artikel 6 EVRM voor het strafproces tegen Van D. moet 

hebben. 

 

PBC-rapportages en descente 

 

Van D. is door een multidisciplinair team, bestaande uit een psychiater, een psycholoog, een 

forensisch milieuonderzoeker en een groepsleider onderzocht. Ook is er onderzoek gedaan 

door een logopedist, een klinisch neuropsycholoog en een neuroloog. Tenslotte is een MRI-

scan van de hersenen gemaakt. 

 

Het psychologisch onderzoek heeft zich vooral gericht op het hier en nu en het actuele 

toestandsbeeld van verdachte, met bijzondere aandacht voor het cognitieve functioneren. 

Het psychiatrisch onderzoek richtte zich vooral op het functioneren voordat er beperkingen 

ontstonden wat voor de vraag die vandaag voorligt, minder relevant is. Door de psychiater 

worden echter ook waarnemingen gedaan tijdens de gesprekken met verdachte, deze zullen 

wij uiteraard wel meenemen.  

 

Uit de rapportage blijkt dat Van D. in 2016 een CVA (Cerebro Vasculair Accident) heeft 
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gehad; een acute medische aandoening waarbij er een plotselinge verstoring van de 

doorbloeding van de hersenen plaatsvindt waardoor de hersenen niet meer goed 

functioneren. In niet medische taal wordt dit vaak een beroerte genoemd. De schade die de 

beroerte heeft toegebracht aan met name de linkerhersenhelft van verdachte is, zelfs voor 

ons als leken, duidelijk te zien op de MRI beelden die als bijlage bij het PBC rapport zijn 

gevoegd. Als gevolg van dit CVA is Van D. halfzijdig verlamd geraakt, is zijn 

gezichtsvermogen aangetast en is er sprake van globale afasie; een zeer ernstige vorm van 

afasie waarbij zowel het taalbegrip als de taalproductie erg slecht is. 

 

Verdachte is niet in staat om te spreken vanwege het onvermogen om de juiste 

spraakbewegingen met tong en lippen te maken. Hij schudt met zijn hoofd als hij nee 

bedoelt en knikt of zegt “jo-jo-jo” of “jo” als hij ja bedoelt. Als je verdachte correct begrijpt 

dan reageert hij met een uitbundiger “jo”, beweegt hij meer met zijn arm en past hij zijn 

mimiek en zijn intonatie aan. Zijn behandelend arts in Scheveningen geeft aan dat het begrip 

wel toeneemt. Waar hij in het begin geen klein gesprekje kon voeren is dat nu wel mogelijk, 

hoewel het inhoudelijk wel lastig is en blijft.  

 

Naast de onmogelijkheid om te spreken, om taal te produceren, blijkt ook het begrip van 

zowel geschreven als gesproken taal ernstig verstoord te zijn. Losse woorden of eenvoudige 

zinnen gaan nog, maar als de zinnen ingewikkelder of langer worden, of wanneer er langere 

woorden of ontkenningen gebruikt worden dan is hij niet in staat dit te begrijpen. De kern 

van een boek of een tekst zal door verdachte niet begrepen worden.  

 

Ook is de mogelijkheid tot schrijven aangedaan door het CVA. Verdachte kan enkele letters 

of woorden natypen, maar komt niet tot het zelf schrijven of typen van woorden. Tijdens de 

descente heeft hij in ieder geval eenmaal iets zelf opgeschreven nadat u hem de vraag stelde 

waar hij na zijn eventuele vrijlating zou willen wonen. Hij schreef toen het begin van een 

plaatsnaam op. Daaruit blijkt dat hij wel in staat is om iets te schrijven, zij het zeer beperkt 

en niet foutloos. De deskundigen hebben, hiernaar gevraagd,  ter zitting aangegeven dat zij 

hem gedurende het onderzoek niets uit zichzelf hebben zien opschrijven. Zij sluiten niet uit 

dat hij het kan, maar benadrukken dat het beperkt zal zijn en blijven tot losse woorden. 

 

De getalherkenning is goed en ook het rekenvermogen is redelijk intact. Bij niet-talige 

opdrachten is er begrip; verdachte scoort dan een gemiddeld niveau. Ook het vermogen om 

te denken in beelden of bijvoorbeeld voorwerpen na te tekenen is redelijk intact. Het verbale 

geheugen is niet getest, maar enige verbale informatie, zeker wanneer het herhaald wordt 

aangeboden, kan in beperkte mate onthouden worden. Deze functies worden allemaal 

aangestuurd vanuit de rechter hersenhelft, die in tegenstelling tot de linker hersenhelft, nog 

redelijk intact is.  

 

Er is sprake van ziektebesef en ziekte-inzicht. Een treffend voorbeeld hiervan zagen we 

tijdens de eerste dag van de descente. Uw rechtbank houdt verdachte dan voor dat hij ziek 

was toen de politie 14 oktober bij de boerderij in Ruinerwold kwam. Hij wijst dan 

onmiddellijk naar zijn hoofd. 

Ook de oriëntatie in persoon en plaats lijkt grofweg in tact. Verdachte herkent de 

medewerkers en het verplegend personeel, maar ook de psycholoog, de psychiater en de 

logopedist wanneer zij hem voor de tweede keer bezoeken. Ook beseft hij waar hij zich 

bevindt en kan hij aangeven dat hij niet naar het Pieter Baan Centrum wil. Hij kan dus ook 
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onderscheid tussen plaatsen maken.  

 

Alle deskundigen waarschuwen voor het risico op overschatting van het begrip van Van D.. 

De neuropsycholoog, mevrouw S. , merkt op dat het kenmerkend is voor mensen met 

globale afasie dat zij vaak reageren op losse woorden en de non-verbale communicatie van 

de gesprekspartner waardoor zij de indruk wekken dat ze het wel begrijpen, terwijl dit vaak 

niet zo is. De gesprekspartner vult dan snel in wat hij begrijpt. 

Mevrouw Van K., de logopediste, bevestigt dit risico. Zij geeft aan dat de non-verbale 

communicatie, de reacties in de vorm van “jo-jo-jo” of lachen en de over het algemeen 

geïnteresseerde luisterhouding van verdachte doen vermoeden dat hij veel begrijpt, maar 

benadrukt nogmaals dat uit observatie en onderzoek is gebleken dat dit een overschatting is. 

Dit wordt in het geval van Van D. versterkt omdat hij heel graag wil communiceren. Zoals de 

psychiater op de zitting aangaf: “hij danst de dans die communicatie is wel mee”.  

 

Tijdens het onderzoek zijn verschillende hulpmiddelen ingezet om tot een verbetering van 

communicatie te komen, zoals een spraakcomputer, verschillende apps voor afasiepatienten, 

pictogrammen en aanwijskaarten. Deze hulpmiddelen bleken weinig bruikbaar; nu verdachte 

geen woorden kan typen is een spraakcomputer geen optie, andere middelen brachten 

verdachte in de war en afbeeldingen werden niet herkend. 

 

Tenslotte stellen de deskundigen vast dat verdachte qua fysieke en mentale conditie beperkt 

is. Wanneer hij niet vermoeid is, is zijn concentratiespanne ongeveer een half uur, waarbij de 

aandacht en het cognitief functioneren in de eerste minuten het beste lijken. 

 

Tot zover de conclusies over de fysieke, cognitieve en mentale mogelijkheden en 

onmogelijkheden van verdachte voor zover deze naar onze mening van belang zijn voor de 

vraag die vandaag voor ligt. We gaven in het begin al aan:  een zeer fundamentele vraag; 

namelijk de vraag of de vervolging van Van D. gelet op alle beperkingen als gevolg van de 

beroerte in 2016 doorgang kan vinden.  

 

Door zijn raadsman is vandaag, net als op de eerdere zitting in oktober, een beroep gedaan 

op artikel 16 van het Wetboek van Strafvordering; de vervolging dient volgens de 

verdediging te worden geschorst.  

 

Vanuit het Openbaar Ministerie zullen wij hierover een standpunt innemen. Ook zullen wij 

ingaan op artikel 6 van het EVRM; het recht op een eerlijk proces. Door de verdediging op 

eerdere zittingen ook zijdelings benoemd, maar voor het OM een fundamentele vraag in dit 

specifieke geval.  

 

Artikel 16 Sv 

 

Wij zullen beginnen met het beroep dat door de verdediging is gedaan op artikel 16 

Strafvordering.  

 

Op grond van dit artikel is uw rechtbank verplicht om tot schorsing van de vervolging over te 

gaan indien de verdachte lijdt aan een zodanige psychische stoornis, psychogeriatrische 

aandoening of verstandelijke handicap, dat hij niet in staat is de strekking van de tegen hem 

ingestelde vervolging te begrijpen. Het gaat hierbij om dwingend recht; wanneer u van 

mening bent dat aan de voorwaarden die in dit artikel gesteld zijn voldaan is, moet u de 
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vervolging schorsen. 

 

 

Psychische stoornis 

 

Allereerst dient er sprake te zijn van een psychische stoornis, een psychogeriatrische 

aandoening of een verstandelijke handicap. De deskundigen van het Pieter Baan Centrum 

stellen vast dat bij verdachte sprake is van een psychische stoornis, te weten een 

uitgebreide neurocognitieve stoornis als gevolg van een vasculaire ziekte, matig tot ernstig, 

zonder gedragsstoornissen. 

 

 

Strekking van de vervolging 

 

De volgende vraag die in het licht van artikel 16 Sv beantwoord moet worden is of verdachte 

als gevolg van die stoornis niet in staat is de strekking van de tegen hem ingestelde 

vervolging te begrijpen.  

 

Het begrip “strekking van de vervolging’ wordt in de wet niet nader uitgelegd. Ook in de 

jurisprudentie wordt niet duidelijk welke mate van begrip er bij een verdachte moet zijn om 

te kunnen zeggen dat hij de strekking van de tegen hem ingestelde vervolging begrijpt. 

 

Kijkend naar de jurisprudentie lijken in ieder geval de volgende vragen van belang. Is 

verdachte in staat om de beschuldiging te begrijpen? Is verdachte in staat te begrijpen dat 

de voorlopige hechtenis het gevolg is van de beschuldiging? Is hij in staat te begrijpen dat de 

rechtbank een beslissing moet nemen over deze beschuldiging? Is hij in staat om te 

begrijpen welke invloed zo’n beslissing van de rechtbank op zijn verdere leven kan hebben? 

Is hij in staat om te begrijpen dat de verklaringen die hij aflegt invloed kunnen hebben op de 

beslissing van de rechtbank? En is hij in staat de rol van zijn raadsman in het strafproces te 

begrijpen?   

 

Deze vragen laten zich in het geval van Van D. niet eenvoudig beantwoorden.  

 

Enerzijds komt uit de rapportages van het PBC, maar ook uit de descente, het beeld naar 

voren van een man die veel dingen lijkt te begrijpen, maar vooral moeite heeft om zijn 

antwoord en zijn visie naar voren te brengen door zijn beperkte 

communicatiemogelijkheden. Anderzijds blijkt uit de MRI-scan, maar ook uit hetgeen door de 

neuropsycholoog en de logopedist is vastgesteld, dat ook het taalbegrip ernstig is aangetast. 

In een gesprek vaststellen wat hij nu daadwerkelijk wel en niet begrijpt, is juist vanwege het 

gebrek aan mogelijkheden tot communicatie vrijwel onmogelijk. 

 

Uw rechtbank heeft tijdens de descente gevraagd of verdachte begreep wat de officier van 

justitie hem verweet. Daarop knikte hij bevestigend. Op de tweede dag heeft uw rechtbank 

hem weer kort voorgehouden waarvan hij wordt verdacht. Als het dan gaat om de 

vrijheidsberoving dan schudt hij zijn hoofd en maakt hij door middel van een cirkelgebaar 

duidelijk dat ze wel in de beslotenheid hebben geleefd. Gevraagd naar het verwijt van 

seksueel misbruik steekt hij 1 vinger, zijn duim op. U vraagt dan of het ging om een van de 

oudste of om een van de jongste kinderen. Hij steekt wederom zijn duim op,  U concludeert 

dan; 1 kind, waarop hij knikt. 
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Daarnaast blijkt uit het PBC rapport dat zowel de psycholoog en de psychiater, als ook de 

groepsleiding tijdens de observatie en de medewerkers van de PI in de dagelijkse omgang 

met verdachte, over veel onderwerpen met Van D. hebben gecommuniceerd. Over 

alledaagse dingen, maar ook over het ten laste gelegde, over zijn gedachtegoed, over de 

kinderen en over de medeverdachte. Uiteraard met de beperkingen die het onvermogen van 

Van D. om te spreken meebrengt.  

In het rapport wordt over die gesprekken aangegeven dat men het idee heeft dat Van D. 

begreep wat er gezegd werd. Zijn antwoorden leken op een groot aantal momenten ook 

betrouwbaar, hoewel dit niet goed kan worden getest. Ook de neuroloog concludeert dat er 

sprake is van een redelijk begrip van verbaal en visueel aangeboden informatie. 

 

Hij lijkt in de samenvatting van de gesprekken die in de rapportage zijn opgenomen passend 

te reageren op wat er gebeurt of gevraagd wordt. Het is niet zo dat wanneer de rapporteurs 

met hem spreken over bijvoorbeeld de kinderen dat hij dan antwoorden geeft die op een 

totaal ander onderwerp zien. Tijdens de descente kan hij op zijn manier ook aangeven wat 

zijn plannen zijn als hij vrij komt. Hij gaat met vijf van zijn kinderen, hetgeen hij omschrijft 

door vijf vingers op te steken, wonen op een plaats in Nederland die hij door middel van 

schrijven duidelijk maakt.  

Hij kan de groepsleiding wanneer het gaat om zijn medeverdachte ook duidelijk maken dat 

hij hem al vier jaar niet gezien heeft. Gevraagd naar zijn gedachtegoed geeft hij aan dat zijn 

levensvisie niet veranderd is. Hij is nog steeds de Prime Father en heeft nog steeds een 

missie. De wereld zal over 50 tot 60 jaar vergaan. Hij verwacht zelf dat hij voor die tijd 

overleden zal zijn en als baby opnieuw geboren zal worden. 

Bij de bespreking van het tenlastegelegde schudt hij nee op de vraag of hij H. S. mishandeld 

heeft. Op de vraag of hij S., J. en E. heeft mishandeld volgt een resoluut ja, wat gepaard 

gaat met heftig knikken en een affectieve reactie. Wanneer de psychiater hem aan het eind 

van het onderzoek confronteert met haar conclusies over zijn persoonlijkheid, dan reageert 

hij non-verbaal geëmotioneerd en boos. Als de psychiater dan vraagt of hij kwaad is, knikt 

hij heftig en maakt hij een wegwerpgebaar. 

 

Op het eerste gezicht lijkt hij dus door zijn - in onze ogen passende – antwoorden, 

ondersteund door gebaren en mimiek, echt te reageren op de gestelde vragen en deze ook 

echt te begrijpen. 

 

Tijdens de zitting vorige week hebben de deskundigen dit beeld wel enigszins genuanceerd. 

Zowel de psychiater als de psycholoog gaven aan dat zij naar aanleiding van de conclusies 

van de neuropsycholoog en de logopedist de stelligheid waarmee zij zaken in hun rapport 

hebben omschreven wel moeten afzwakken. Uit het feit dat verdachte op de verschillende 

vragen steeds hetzelfde antwoord heeft gegeven, hebben zij afgeleid dat dat antwoord wel 

moest kloppen. Na kennis te hebben genomen van de testresultaten, maar ook na van een 

afstand de beelden van de communicatie tijdens de descente te hebben bekeken, geven zij 

aan dat dit mogelijk toch niet zo is.  

Als hij ja zegt, helemaal als hij daarbij heftig knikt, dan bedoelt hij ongetwijfeld ook ja. Maar 

het is de vraag waar hij dan ja op zegt. Gezien de enorme beschadiging in zijn 

linkerhersenhelft en gezien het feit dat uit de tests blijkt dat zijn taalbegrip, met name in 

zinnen, ernstig is aangetast kan het maar zo zijn dat hij ja zegt op iets anders dan hem 

gevraagd wordt. Omdat hij bijvoorbeeld reageert op een enkel woord uit de vraag, of omdat 

hij in zijn hoofd de vraag anders vormt of begrijpt dan hij gesteld is.  
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Alle deskundigen geven, in de rapportage maar ook ter zitting aan dat Van D. de strekking 

van de vervolging niet kan begrijpen.  

 

De neuropsycholoog, mevrouw S. , zegt hierover: “ Van een rechtszaak zal hij wellicht 

begrijpen wie de rechter is en de officier van justitie en dat hij de verdachte is, maar het ten 

laste gelegde gesproken noch op schrift zal hij niet kunnen volgen”. 

 

De conclusie in het PBC rapport is dat verdachte mogelijk in staat is te begrijpen dat hij 

berecht wordt, maar dat hij de complexiteit van begrip die nodig is om de rechtsgang 

procesmatig en inhoudelijk te overzien, niet kan opbrengen. Al met al – en ik citeer dan 

letterlijk- wordt ingeschat dat betrokkene niet voldoende in staat is de tegen hem ingestelde 

vervolging te begrijpen en met name niet in staat is zich hiertegen te verweren. 

 

De vraag is of zij hiermee het begrip strekking van de vervolging juist interpreteren. Dit is en 

blijft uiteraard een juridisch begrip. Zo bleek ook ter zitting, want gevraagd naar een 

toelichting op die conclusie werd door de deskundigen aangegeven dat hij zeker wel iets 

begrijpt,  hoewel niet te toetsen is wat precies, maar dat hij vooral niet in staat is zich 

daartegen te verdedigen.  

 

En dat laatste valt, kijkend naar de vragen die van belang zijn voor het begrip strekking van 

de vervolging begrijpen, buiten de toets van artikel 16 Sv. De wetgever heeft nadrukkelijk 

gekozen voor het woord “begrijpen”. De vraag of hij in staat is om een behoorlijke 

verdediging te voeren en actief deel te nemen aan het strafproces is wat ons betreft een 

andere vraag waar we later op terug zullen komen. 

 

Uiteraard zijn wij ons bewust van het feit dat het niet goed toetsbaar is wat hij wel en niet 

begrijpt, maar uit het rapport blijkt wel duidelijk dat zijn oriëntatie in plaats en in persoon in 

tact is. Hij weet waar hij is en hij herkent personen, wanneer hij ze vaker ziet. 

In het rapport lezen we ook nergens terug dat hij niet weet waarom dit is. Sterker nog, hij 

reageert op hetgeen hem ten laste is gelegd en probeert zijn mening hierover duidelijk te 

maken wanneer hem daarnaar gevraagd wordt.  Dat duidt er op dat hij weet dat hem een 

verwijt wordt gemaakt, dat hij ook weet wat dit verwijt is en dat hij ook weet dat hij 

daarvoor nu in voorlopige hechtenis zit. Hij weet wie zijn raadsman is en hoewel dit niet 

expliciet aan bod is gekomen lijkt hij ook te beseffen wat voor gevolgen het verwijt kan 

hebben. Uit de verhoren van de kinderen blijkt dat hij zich daar eerder ook al van bewust 

was; hij heeft volgens meerdere kinderen vaker gezegd dat hij naar de gevangenis zou gaan 

wanneer het uit zou komen.  

 

Wat ons betreft kan uit het voorgaande worden afgeleid dat hij wel degelijk in staat is de 

strekking van de vervolging te begrijpen. Uiteraard kan hij de uitgebreide tenlastelegging 

niet lezen, maar dit kan hem in korte zinnen en eenvoudige bewoordingen worden uitgelegd.  

 

Mogelijkheid herstel 

 

Mocht uw rechtbank daar anders over denken en concluderen dat de heer Van D. de 

strekking van de vervolging niet kan begrijpen, dan kan artikel 16 Sv nog steeds geen 

toepassing vinden, nu tevens is komen vast te staan dat er geen uitzicht bestaat op herstel 

van deze stoornis. 
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Hoewel daar in de rechtspraak nog wel verschillend over geoordeeld wordt, is artikel 16 naar 

de mening van het Openbaar Ministerie geschreven voor verdachten die wegens hun 

geestesgesteldheid tijdelijk niet in staat zijn de strekking van de vervolging te begrijpen en 

bij wie uitzicht bestaat op herstel, zodat de vervolging na behandeling en voldoende herstel 

kan worden voortgezet. Dat blijkt wat ons betreft ook duidelijk uit het tweede lid van het 

artikel waarin wordt aangegeven dat de vervolging wordt hervat, zodra van herstel van 

verdachte is gebleken. 

 

Uit het PBC rapport blijkt dat bij het CVA in 2016 de hersenen zodanig ernstig zijn 

beschadigd dat er op neurologische gronden geen reden is om op een cognitieve verbetering 

te hopen. Enkel de fysieke mobiliteit zal wellicht verbeterd kunnen worden. De deskundigen 

verklaarden ter zitting dat verbetering en herstel na een CVA in het algemeen voornamelijk 

in het eerste jaar plaatsvindt. Het CVA van verdachte is al meer dan vier jaar geleden, zodat 

nu van een chronische fase gesproken moet worden. 

 

Tijdens de descente heeft u verdachte ook gevraagd of hij verbetering verwacht, of hij denkt 

ooit weer te kunnen praten. Hij knikt dan, zegt ja en gebaart naar het op een papier 

getekend soort van trappetje. Uw rechtbank vraagt hem dan “steeds beter?” en dan knikt hij 

weer en zegt ja.   

 

In het psychologisch rapport wordt iets anders geconcludeerd. Daar wordt ingeschat dat het 

lerend vermogen van verdachte nog maar beperkt is. Mogelijk zou communicatietraining met 

passende ondersteunende hulpmiddelen, zoals iets laten tekenen of aanwijzen van duidelijke 

foto’s, lichte verbetering in de communicatieve output van verdachte op kunnen leveren, 

maar van het aanleren van betrouwbare “ja” en “nee” antwoorden zal vanwege de ernst en 

de duur van het hersenletsel niet veel verwacht moeten worden. De toelichting van zowel de 

neuropsycholoog als de logopedist ter zitting was ook glashelder: zijn situatie is chronisch en 

zal niet noemenswaardig verbeteren.   

 

Hoewel Van D. duidelijk anders hoopt, blijkt uit de conclusies van de deskundigen dat het 

uitzicht op herstel verwaarloosbaar is. En dat – als er al enige mate van herstel plaatsvindt – 

dat dit niet betekent dat verdachte weer zal kunnen praten. Hooguit zal hij beter in staat zijn 

om iets te tekenen of iets aan te wijzen en zullen zijn responsen iets betrouwbaarder blijken. 

De aantasting van zijn hersenen is onomkeerbaar, waardoor de ernstig verstoorde 

taalproductie, maar ook het ernstig verstoorde taalbegrip niet zullen verbeteren. 

 

Nu van enig reëel zicht op herstel geen sprake is, kan van toepassing van artikel 16 ook 

geen sprake zijn. Schorsing van de vervolging heeft in dit geval immers geen enkele zin; 

over een aantal jaren zal de situatie niet anders zijn. Door in een dergelijk geval toepassing 

te geven aan artikel 16 wordt voorbijgegaan aan de bedoeling van de wetgever bij het 

opstellen van dit artikel; schorsing van de vervolging zodat verdachte behandeld kan worden 

waarna de vervolging zou kunnen worden voortgezet.  Toepassen van artikel 16 Sv in deze 

zaak zou geen schorsing van de vervolging met zich meebrengen, maar zal feitelijk 

betekenen dat de vervolging eindigt. Daarvoor is het artikel in de optiek van het Openbaar 

Ministerie niet geschreven.  

 

De jurisprudentie waarnaar door de verdediging in het kader van artikel 16 wordt verwezen 

betreft uiteraard allemaal zaken waarin artikel 16 uiteindelijk door de rechtbank van 
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toepassing is verklaard. Anders dan in deze zaak betreffen het ook allemaal zaken waarin 

nog uitstel is op herstel of waarin in ieder geval niet is gebleken dat er geen reële kans op 

herstel is.  

 

De zaak die qua letsel en gevolgen het meest vergelijkbaar met het letsel van Van D. is, 

betreft de zaak van de Rechtbank in Haarlem uit september 2015. In die zaak gaat het om 

een verdachte die in februari 2015 als gevolg van een acuut groot herseninfarct verlamd is 

geraakt aan zijn rechterzijde en bij wie een forse stoornis in de taalproductie en het 

taalbegrip wordt vastgesteld. De rechtbank concludeert dat hij niet in staat is om de 

strekking van de tegen hem ingestelde vervolging te begrijpen en overweegt tevens: “Naar 

het zich laat aanzien heeft verdachte in een op behandeling en/of verpleging gerichte 

instelling thans de grootste kans op herstel, wat niet alleen voor verdachte van het grootste 

belang is, maar ook voor de samenleving, nu bij gebleken voldoende herstel van verdachte 

de schorsing van de vervolging zal worden opgeheven.” Dat is dus echt een andere situatie 

dan de situatie van de heer Van D., bij wie sinds het CVA al enkele jaren zijn verstreken en 

enig reëel zicht op herstel ontbreekt, aldus de deskundigen. 

 

Vanwege het ontbreken van dat zicht op herstel, dient het beroep op artikel 16 

Strafvordering naar de mening van het OM dan ook te worden afgewezen.  

 

De volgende vraag die voorligt is of er sprake kan zijn van een eerlijk proces in de zin van 

artikel 6 EVRM wanneer de vervolging tegen Van D. wordt voortgezet. Feitelijk is dit een 

vraag die in de systematiek van artikel 348 voorafgaat aan de vraag over schorsing van de 

vervolging. Gezien het verloop van het proces tot nu toe en het expliciete beroep van de 

verdediging op artikel 16 hebben wij ervoor gekozen eerst op die vraag in te gaan. Artikel 6 

EVRM is tot nu toe wat onderbelicht gebleven, maar is naar onze mening in deze specifieke 

casus bijzonder relevant. Artikel 6 beschermt immers één van de belangrijkste, of eigenlijk 

het belangrijkste recht, in onze rechtsstaat; het recht op een eerlijk proces. 

 

Artikel 6 EVRM 

 

Op grond van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft iedere 

verdachte recht op een eerlijk proces; een fair trial.  

 

Artikel 6 geeft een aantal vereisten om het recht op een eerlijk proces te waarborgen, zoals 

de onschuldpresumptie en een openbare behandeling van de zaak, binnen een redelijke 

termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Daarnaast hebben verdachten recht 

op rechtsbijstand, op een tolk en hebben zij het recht om getuigen te ondervragen. Deze 

uitdrukkelijk omschreven procesrechtelijke vereisten vormen echter niet de gehele betekenis 

van artikel 6. Uit de jurisprudentie blijkt dat het begrip eerlijk proces op meer ziet dan het 

enkel voldoen aan deze vereisten.  

 

Zo heeft het EHRM bepaald dat uit het recht op een eerlijk proces ook voortvloeit dat een 

verdachte het recht heeft om bij zijn eigen proces aanwezig te zijn, dat hij het recht heeft 

om het proces te kunnen horen en te kunnen volgen en daarin actief te kunnen participeren. 

Ook heeft het EHRM overwogen dat kwetsbare individuen recht hebben op effective 

protection: Een verdachte moet aan zijn raadsman zijn lezing van de feiten duidelijk kunnen 

maken. Hij moet een verklaring kunnen afleggen wanneer hij het ergens niet mee eens is. 
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Hij moet zijn raadsman kunnen wijzen op feiten die van belang zijn voor zijn verdediging en 

moet feiten naar voren  kunnen brengen die in het licht van zijn verdediging belangrijk zijn. 

Dit houdt dus niet alleen in dat hij dat hij het proces op zijn minst op grote lijnen moet 

kunnen volgen, maar bijvoorbeeld ook dat hij op de hoogte moet kunnen zijn van de inhoud 

van getuigenverklaringen. Anders zal hij niet in staat zijn om hierop te reageren. 

 

 

Procesrechtelijke vereisten 

 

Aan de expliciet in artikel 6 EVRM genoemde vereisten kan bij vervolging van Van D. wat het 

OM betreft worden voldaan. Zijn beperkingen staan niet in de weg aan de 

onschuldpresumptie, aan het recht op een openbare behandeling binnen een redelijke 

termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, aan het bieden van tijd en 

faciliteiten om zijn verdediging voor te bereiden, aan het recht op bijstand van een raadsman 

en aan het uitoefenen van het recht om getuigen te doen ondervragen. Dit laatste kan zijn 

raadsman voor hem doen.   

 

 

Aanwezig zijn bij het strafproces, het proces kunnen horen en volgen en daarin 

actief participeren 

 

Het wordt anders wanneer het gaat om het aanwezig zijn bij het strafproces, het kunnen 

horen en volgen van het strafproces en het actief deelnemen aan het strafproces.  

 

Kijkend naar de conclusies van de deskundigen en de daarop ter zitting gegeven 

aanvullingen en kijkend naar hetgeen wij zelf tijdens de descente hebben waargenomen, is 

het uitgesloten dat verdachte het strafproces inhoudelijk zal kunnen volgen en daaraan zal 

kunnen deelnemen. Dat is een wezenlijk andere vraag dan de eerder beantwoorde vraag of 

hij de strekking van de vervolging begrijpt. Het kunnen volgen van een zitting en het 

daaraan kunnen deelnemen gaat veel verder dan het enkel begrijpen van de strekking. Het 

gaat om het begrijpen van wat er gezegd wordt, om daar vervolgens – indien gewenst – op 

te kunnen reageren. 

 

Gelet op de vermoedelijke duur van de zitting en hetgeen ter zitting besproken zal moeten 

worden is onze conclusie op basis van de inhoud van de rapporten van de deskundigen dat 

Van D. daar fysiek, noch cognitief toe in staat moet worden geacht, wanneer de zitting zou 

plaatsvinden op de wijze waarop een zitting gebruikelijk plaatsvindt. Wellicht is het mogelijk 

om aan deze beperkingen tegemoet te komen door de zitting niet in Assen, maar op Schiphol 

plaats te laten vinden, in hele kleine tijdsblokken, verdeeld over meerdere dagen, waarbij 

verdachte enkel bij de feitenbehandeling aanwezig is. En tijdens de feitenbehandeling in 

korte eenvoudige zinnen te spreken en enkel gesloten vragen aan verdachte te stellen.   

 

Verdachte is immers in staat om nee te schudden of ja te zeggen dan wel te knikken. Hij kan 

dus gesloten vragen beantwoorden. De vraag is en blijft echter of hij dan ook daadwerkelijk 

ja of nee zegt op de vraag die hem gesteld wordt of dat hij enkel reageert op een woord of 

de vraag anders begrijpt. Het is en blijft dus de vraag of de ja en nee antwoorden die 

verdachte kan geven, betrouwbaar zijn en hoe dat getoetst kan worden. Zeker nu het gaat 

om, wij herhalen, ingewikkelde gesprekonderwerpen.  
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Daarnaast zullen wij als officieren, maar ook uw rechtbank en de raadslieden aan verdachte 

enkel de vragen kunnen stellen die wij zelf relevant achten en die wij zelf kunnen bedenken. 

En dan ook nog eens in gesloten vorm.  

 

In dit geval zijn de feiten waarvan Van D. verdacht wordt, zo blijkt uit de verhoren van de 

kinderen en zijn medeverdachte, maar ook uit de eerder door verdachte geschreven 

dagboeken en door hem opgenomen video’s, gepleegd vanuit een geloof, een 

levensovertuiging. Er zit een complexe gedachtegang achter de wijze waarop hij zijn 

kinderen heeft opgevoed, achter de keuze om de jongste zes kinderen niet in te schijven en 

ze voor de buitenwereld verborgen te houden, achter de keuze om de oudste kinderen af te 

zonderen en op te sluiten, achter de keuze om zijn kinderen fysiek pijn te doen en zelfs 

achter het seksueel misbruik waarvan hij wordt verdacht.  

 

En het is maar de vraag of verdachte door de gesloten vragen die wij stellen die 

gedachtegang en de feitelijke gang van zaken volledig naar voren kan brengen.  

 

Tekenend in dit verband is hetgeen de logopedist opschrijft over haar gesprek met verdachte 

over zijn korte baard. Hij is in staat om non-verbaal duidelijk te maken dat hij het maar niets 

vindt. Het lukt echter op geen enkele manier om duidelijk te krijgen wat de aanleiding 

hiervoor was of hoe dit tot stand is gekomen. Ook niet door het stellen van gesloten vragen. 

Als het hem al niet lukt om duidelijk te maken waarom zijn baard korter is, hoe moet hij zich 

dan uitdrukken over complexe zaken als hetgeen hem wordt verweten? Om duidelijk te 

maken welke gedachtegang, welke reden er achter de strafbare feiten schuil gaat? Of hoe dit 

allemaal precies is gegaan?  

 

Wij willen hiermee absoluut niet zeggen dat wij van mening zijn dat als hij dit wel zou 

kunnen dit zijn gedrag zou rechtvaardigen. Wat ons betreft heeft verdachte door zijn gedrag 

de grenzen van het toelaatbare ver overschreden. Geen enkele overtuiging, geen enkel 

geloof rechtvaardigt naar de mening van het Openbaar Ministerie het fysiek pijn doen van 

jonge kinderen, het opsluiten van kinderen en het seksueel misbruiken van kinderen.  

 

Wel maakt de bijzondere context waarbinnen deze specifieke strafbare feiten hebben 

plaatsgevonden dat wij ernstig twijfelen of wij, uw rechtbank en de raadsman, vanuit ons 

eigen referentiekader alle vragen kunnen bedenken en zullen stellen om verdachte door 

middel van het antwoorden met ja en nee alles naar voren te laten brengen wat hij wil. Om 

hem zijn verhaal te laten vertellen, om hem om met de woorden van de jurisprudentie van 

het Europese Hof te spreken: zijn lezing van de feiten naar voren te laten brengen. 

 

Verdachte is en blijft afhankelijk van de vragen die hem gesteld worden, terwijl hij misschien 

wel iets heel anders relevant vindt om te vertellen dan waarnaar gevraagd wordt. Hij kan 

echter niet zelf, actief, naar voren brengen wat hij van belang acht.  

 

En dat maakt deze situatie ook wezenlijk anders dan de situatie waarin een verdachte zelf 

bewust kiest om te zwijgen of de situatie waarin een verdachte ontkent de feiten gepleegd te 

hebben. Het is geen zwijgende verdachte en het is geen ontkennende verdachte. Het is een 

verdachte die niet kan verklaren.  

 

 

509a voldoende waarborgen? 
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Rest nog de vraag of het gegeven dat verdachte twee raadslieden heeft in dit specifieke 

geval voldoende waarborgen biedt om er voor te zorgen dat er ondanks de beperkingen die 

verdachte Van D. ten gevolge van het CVA ondervindt, toch een eerlijk proces plaats kan 

vinden. Wij denken van niet. 

 

Van D. heeft zijn raadslieden gemachtigd om namens hem ter zitting op te treden. De 

verdediging heeft echter vanaf het begin aangegeven er niet zeker van te zijn of zij goed 

begrijpen wat verdachte duidelijk probeert te maken. Ook is het voor de raadslieden veelal 

niet duidelijk of verdachte echt begrijpt wat zij tegen hem zeggen of aan hem vragen. Er kan 

dus geen overleg plaatsvinden over het proces, over een verdedigingsstrategie.  

 

Het toekennen van de rechten van verdachte aan de raadslieden neemt het gebrek aan de 

mogelijkheden om zijn belangen te behartigen, om zelf de zitting te kunnen volgen en 

hieraan actief deel te nemen dus niet weg. Nog steeds kan verdachte de raadslieden immers 

niet duidelijk maken wat hij wil dat er gezegd of gedaan wordt. Uiteraard kunnen zij zelf naar 

voren brengen waarvan zij denken dat dit in het belang van hun cliënt is. Het is dan echter 

maar de vraag of dit overeenkomt met de wensen van hun cliënt en of zij daarmee niet in 

strijd handelen met hun eigen Gedragsregels op grond waarvan het niet is toegestaan om 

handelingen te verrichten tegen de wil van een cliënt. En juist die wil kan deze cliënt niet 

duidelijk maken.  

 

In het strafrecht hebben we regelmatig te maken met mensen die in de war zijn of die lijden 

aan zware psychische stoornissen en onder invloed van die stoornissen soms de meest 

vreselijke strafbare feiten plegen. Mensen die wel gewoon vervolgd worden, al dan niet door 

het toevoegen van een raadsman om hun belangen te behartigen. Die situaties zijn naar de 

mening van het Openbaar Ministerie echter wezenlijk anders dan de situatie van Van D. 

Anders dan Van D. kunnen deze mensen wel praten en kunnen zij, al dan niet na op 

medicatie ingesteld te zijn, ook overleggen met hun raadsman en hun lezing van de feiten 

naar voren brengen. Anders dan in deze zaak, gaat het over het algemeen niet om zaken 

waarin ideologie, gedachtengoed zo’n belangrijke rol speelt bij de strafbare feiten waardoor 

het voor raadslieden ook makkelijker is om belangen te behartigen. Anders dan in deze zaak, 

kunnen raadslieden en rechters in de communicatie, toetsen of een verdachte het goed heeft 

begrepen. De situatie van Van D. is wat ons betreft echt uniek. Wij hebben in de 

jurisprudentie ook geen vergelijkbaar geval kunnen vinden. 

 

 

Conclusie 

 

Al het voorgaande leidt tot een conclusie die hard zal aankomen bij met name de oudste vier 

kinderen van Van D.. Daarvan zijn wij ons terdege bewust. Zij hebben in al hun 

kwetsbaarheid uitgebreid verklaard over vreselijke dingen die zij in hun jeugd en 

jongvolwassenheid hebben moeten doorstaan. Over de wijze waarop zij zijn opgegroeid, de 

vreselijke geheimen die zij met zich mee droegen en de gevolgen die dat tot op de dag van 

vandaag voor hun heeft. Zij hebben in gesprekken met ons, maar ook bij de 

getuigenverhoren bij de RC, aangegeven dat zij het heel belangrijk vinden dat hun vader 

vervolgd wordt. Niet eens zozeer omdat hij een straf moet krijgen, maar omdat zij graag 

wilden dat door een rechter vastgesteld zou worden dat wat hun is overkomen niet normaal 

is, dat het strafbaar is en dat hun enorm leed is aangedaan. Dit geven zij, in hun woorden, 
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ook aan in de door hun gezamenlijk opgestelde slachtofferverklaring.  

 

 

Zover gaat het echter wat het Openbaar Ministerie betreft niet komen. Niet omdat het niet 

gebeurd is, niet omdat er niet voldoende bewijs is, want aan de beantwoording van die 

vragen komen we niet toe, maar omdat het recht van Van D. op een eerlijk proces bij 

voortzetting van de vervolging zal worden geschonden.   

 

Een verstrekkende conclusie die wij pas na het raadplegen van en onderzoek door diverse 

deskundigen goed en onderbouwd konden en wilden trekken. Juist vanwege de complexiteit 

en ernst van de strafbare feiten, juist vanwege de belangen van de slachtoffers, maar ook 

van de maatschappij en de verdachte, bij een uitspraak over de feiten.  

 

We hebben in de media meermalen de vraag horen stellen waarom het allemaal zo lang 

duurt, waarom nog steeds niet duidelijk is of de heer van D. vervolgd kan worden. Uit de tijd 

die het Pieter Baan Centrum nodig heeft gehad om een rapport op te stellen en de vraag 

over de vervolgbaarheid te beantwoorden, uit de inhoud van het uiteindelijke rapport, maar 

ook uit de descente die uw rechtbank in januari zelf heeft verricht en uit de ondervraging van 

de deskundigen ter zitting, blijkt al hoe complex de situatie van Van D. is.  

 

Het betreft geen verdachte die helemaal niets begrijpt. Het betreft geen verdachte die totaal 

de weg kwijt is. Het betreft geen verdachte die helemaal niet kan reageren.  Dan was het 

snel helder geweest. Het betreft een verdachte die als gevolg van een CVA in 2016 een – ik 

noem het maar – soort van gevangen zit in zijn eigen brein: er kunnen wel dingen 

binnenkomen, maar er kunnen slechts beperkt dingen uit. En van de dingen die 

binnenkomen kunnen we niet in één oogopslag zien en ook niet vragen hoe ze binnenkomen 

en hoe ze vervolgens verwerkt worden. En van wat er beperkt uitkomt, weten we nog veel 

minder wat we ermee aan moeten, wat we wel of niet kunnen vertrouwen, wat hij bedoelt.  

 

Uit onderzoek is gebleken dat het een verdachte is die niet in staat is om het proces te 

kunnen volgen. Fysiek niet, maar ook cognitief niet. Hij is niet in staat om vooraf met zijn 

raadsman een verdedigingsstrategie te bepalen, hij is niet in staat om in het overleg met zijn 

raadsman, dan wel tijdens een zitting, naar voren te brengen wat hij van belang acht voor 

zijn verdediging. Hij is niet in staat om de verklaringen van getuigen te lezen, laat staan om 

hierop te reageren.  

 

Nu deze beperkingen op geen enkele wijze en met geen enkel hulpmiddel gecompenseerd 

kunnen worden en ook nooit wezenlijk zullen verbeteren, betekent voortzetting van de 

vervolging een schending van artikel 6 EVRM, van het recht op een eerlijk proces. 

  

Het gaat wat ons betreft verder dan een schending van 6 EVRM als het overschrijden van de 

redelijke termijn, waarvoor rechtbanken over het algemeen strafkorting toepassen. Het gaat 

ook verder dan het ontzeggen van de mogelijkheid op rechtsbijstand bij het politieverhoor, 

waarvoor in de jurisprudentie al meermalen bewijsuitsluiting is gevolgd. Het raakt de kern, 

de basis van een eerlijk proces. Het raakt de essentie van waar wij in een rechtsstaat als 

Nederland, als maatschappij, als officieren van justitie, maar ook als mensen, voor willen 

staan. Het recht om jezelf, al dan niet bijgestaan door een raadsman, tegen beschuldigingen 

te verdedigen. En juist dat is wat Van D. niet kan.  
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En dat maakt dat wij als officieren van justitie, als vertegenwoordigers van het Openbaar 

Ministerie, uw rechtbank niets anders kunnen vragen dan het Openbaar Ministerie niet-

ontvankelijk te verklaren in de vervolging.  

 

Ons standpunt brengt met zich mee dat er geen grond meer is de voorlopige hechtenis voort 

te laten duren. Verdachte komt dus op vrije voeten als u het met ons eens bent. Eerder 

gaven wij al aan dat verdachte na vrijlating weer met zijn kinderen samen wilde gaan 

wonen. Wij weten dat dit ook de wens van de jongste kinderen is. De oudste kinderen 

hebben in hun verklaring aangegeven dat zij zich hierover, gezien de invloed die hun vader 

nog steeds lijkt te hebben, erg veel zorgen maken. Wij begrijpen dat dit ook in de 

maatschappij het gevoel kan oproepen dat het ingrijpen voor niets is geweest; er is veel tijd 

en energie in de zaak gestoken en de uitkomst is dat het gezin weer leeft zoals ze voorheen 

leefden. Maar dat gevoel is niet terecht, er is wel degelijk veel ten goede veranderd. 

 

Op 14 oktober 2019 moesten we ingrijpen; er had zich een jongeman, J., gemeld die 

vertelde in slechte omstandigheden, tegen zijn wil in een boerderij te verblijven; hij wekte de 

indruk aan iets ergs ontsnapt te zijn. Ter plaatse bleek hoe goed het gezin inderdaad 

verborgen was; aanvankelijk kon de politie hen niet eens vinden. Pas als J. vertelt dat er een 

verborgen deur is, wordt het gezin aangetroffen. In een kleine, bedompte ruimte. Kinderen 

die formeel niet bestaan, nooit zijn ingeschreven, nooit een school van binnen hebben gezien 

of een arts bezocht. Een vader die drie jaar eerder een CVA heeft gehad en daarvoor nooit is 

behandeld, die er onverzorgd uitziet, nauwelijks mobiel is en voornamelijk klanken uitstoot. 

Niets doen was geen optie. We konden niet de deur achter ons dicht trekken, de kinderen 

aan hun lot overlaten en er maar het beste van hopen. Vanuit het oogpunt van 

waarheidsvinding moest er onderzoek gedaan worden naar de aangetroffen situatie. Maar 

ook vanuit de zorgen over het welzijn van het gezin, moest er gehandeld worden.  

 

En dat hebben we dus ook gedaan.  

 

Door te handelen hebben we er voor gezorgd dat de oudste kinderen eindelijk konden en 

durfden te spreken over het bestaan van hun jongere broertjes en zusjes. Het geheim en de 

zorgen waarmee zij al die jaren rondgelopen hebben is doorbroken en zij hebben inmiddels 

weer regelmatig contact met de jongeren.  

We hebben de jongere kinderen uit een op dat moment onveilige, bizarre situatie gehaald. 

En in de loop van het onderzoek hebben we ze iets gegeven wat ze voorheen niet hadden. 

Een daadwerkelijk bestaan in onze samenleving door hun inschrijving in het 

persoonsregister, maar veel belangrijker nog: keuzevrijheid. In de afgelopen anderhalf jaar 

hebben de kinderen onze samenleving leren kennen, daaraan deel kunnen nemen en hebben 

ze geestelijke en medische verzorging gehad. Dat zij, nu ze hebben kunnen proeven aan het 

alternatief, er toch voor kiezen om weer met vader in afzondering te willen leven, hun geloof 

uit te willen oefenen – dat is een recht dat zij als inmiddels meerderjarigen gewoon hebben. 

Dat is hun keuze.  

 

Assen, 18 februari 2021 

 

 


