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In het afgelopen jaar 2009 vond er een belangrijke verandering plaats binnen 

ons genootschap. Wiene van Hattum heeft, na jarenlange en zorgvuldige 

inzet, het penningmeester- en secretariaatschap van Lutje PJG overgedragen 

aan Cynthia Brouwer. Gelukkig voor het Lutje PJG blijft haar kennis en 

ervaring behouden voor ons genootschap. Zij blijft deel uit maken van de 

redactie van ‘Ontmoetingen’, waarvan u deel 16 zojuist hebt opengeslagen. 

Het zou ook zomaar kunnen dat u via een druk op de knop of een touch op 

uw screen bij deze tekst bent gekomen. Ook de bijdragen in deze ‘Ontmoe-

tingen’ zijn weer te lezen, downloaden en af te drukken via de website van 

de bibliotheek Rechten van de RUG.  

 

In dit jaar kwamen verschillende thema’s aan bod.  

Het jaar begon met een voordracht van Toon Verheugt. Toon Verheugt is 

klinisch- en forensisch psycholoog en psychoanalyticus, werkzaam bij het 

NIFP te Amsterdam. ‘Moordouders’ luidde de prikkelende titel van zijn 

verhaal. Het is een bewerking van zijn dissertatie uit 2007. Hij liet ons zien 

dat er achter de ogenschijnlijk gezonde buitenkant van de kinderdoder over 

het algemeen een ernstig getroebleerde binnenwereld schuilt. Het is een 

explosief mengsel dat, wanneer het tot ontploffing komt, aanleiding geeft tot 

schokkende berichten in de media. Leest u verder in zijn bijdrage waarom hij 

vindt dat juist deze strafzaken niet geseponeerd moeten worden.  

 

Daarna was het de beurt aan de eerste jurist onder de sprekers, Hein Wols-

wijk. Hij is universitair hoofddocent strafrecht aan de Rijksuniversiteit hier 

in Groningen. Hein Wolswijk sprak over ‘De Nederlandse strafrechter en 

culturele delicten’. De rol van cultuur komt in strafzaken vooral aan de orde 

bij de beoordeling van een beroep op psychische overmacht en bij de straf-

toemeting. De vraag of cultuur een reden is voor strafuitsluiting dan wel 

voor strafvermindering is geen zinvolle vraag, betoogt hij. De invloed van 



iemands cultuur kan namelijk allerlei vormen aannemen. Dat vraagt om een 

genuanceerde benadering van het fenomeen culturele delicten.  

 

De derde spreker dit jaar was ons lid Roelof Vriesema, al jaren in dienst van 

het NIFP-Noord. Met voorbeelden uit zijn eigen praktijk als forensisch 

psychiater en pro justitia rapporteur verlevendigde hij zijn voordracht over 

begrenzing in dit vakgebied. In zijn betoog maakte hij duidelijk dat het in de 

forensische psychiatrie - zowel in de rapportage als in de behandeling - vaak 

gaat om het constateren en duidelijk maken van grenzen en grensoverschrij-

dingen. Hoe dat uitpakt leest u in zijn bijdrage.  

 

Ten slotte werd het jaar afgesloten door een tweede lid van ons genootschap.  

Margrite Kalverboer is zowel pedagoog als jurist en werkzaam bij de Rijks-

universiteit Groningen. Zij deed verslag van de eerste resultaten van haar 

onderzoek naar een methode om de besluitvorming in rechtzaken waarbij 

kinderen zijn betrokken, te optimaliseren. Het Verdrag inzake de Rechten 

van het Kind is hierbij richtinggevend. Uit het onderzoek blijkt onder andere 

dat er significante verschillen zijn tussen de opvoedingsomgeving van civiel-

rechtelijk en strafrechtelijk geplaatste jongeren in een inrichting. De gezins-

situatie van civielrechtelijk geplaatste jongeren is ongunstiger dan die van de 

andere groep. In haar bijdrage leest u nog meer bevindingen.  

 

We zijn blij dat deze sprekers weer de tijd hebben gevonden om hun gedach-

ten voor een groter publiek op papier te zetten. Het is nu uit hun handen. De 

artikelen beginnen hun reis in de grenzeloze (cyber)wereld. Hopelijk tot 

lering en vermaak van vele lezers! 
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