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HENK WOOLDRIK: "ScHIPHOL ZAL NOOIT HELEMAAL DRUGSVRIJ ZIJN" 

Aanklager tussen 
hamer en aambee·ld 
Het infarct in de justitiële keten komt van twee kanten. De samenleving wil steeds 
meer bestraffen en de politiek stelt ook steeds meer strafbaar, maar wil wel voor een 
!<wartje op de eerste rang. Want er komen geen extra middelen voor degenen die 
moeten bestraffen, of voor de ruimte om de straf te executeren. Henk Wooldrik, 
hoofdofficier van Justitie in Haarlem, zorgde begin vorig jaar voor grote beroering 
toen hij bolletjesslikkèrs op Schiphol wegens celgebrek 'heenzond'. De koerier van 
het slechte nieuws vertelt over zijn 'hype-gevoelige' positie tussen hamer en aam
beeld: "Het is net voetbal, iedereen heeft er verstand van. Na afloop, wel te ver
staan;" 

DOOR ARTHUR OLOF 

Aan het begin van Wooldriks loopbaan, in de jaren zeventig in Amsterdam, kon de toenmalig 
staatssecretaris nog gevangenissen sluiten wegens leegstand. Drugsproblemen of grote fraudeza
ken waren in die tijd onbekend, althans, ze kwamen niet voor de rechter. Sindsdien is de werklast 
alleen maar toegenomen. En dat geldt net zo hard voor de politie, betaald door Binnenlandse 
Zaken, als voor openbaar ministerie (OM) en zittende magistratuur (ZM), gefinancierd door Justitie. 
Wooldrik, inmiddels zestiger:."Je ziet een enorme· toename in het beroep dat de samenteving doet 
op het strafrecht. Daar verwacht men blijkbaar veel heil van. Technologische ontwi\<.kelingen 

. komen met hun eigen nieuwe strafbare feiten. We zitten met enorm ingewikkelde fraudezaken , 
strafbep~lingen bij zedendelicten zijn uitgebreid, we hebben meer aandacht voor huiselijk geweld, 
het slachtoffer heeft steeds meer een eigen plek gekregen. Het is zeer terecht dat daar meer aan
dacht voor bestaat, m&ar het is allemaal wel in het OM en ZM 'erbij geperst zonder voldoende extra 
middelen. Terwijl het toch altijd extra geld zal kosten. En je kunt je afvragen of het nu allemaal 
voor de strafrechter moet." 

Golfbeweging 
De samenleving wil straffen, maar het is intussen dezelfde samenleving die de gelegenl1cden 

schept en ook aangrijpt, terwijl ze haar 'sterke arm' aan bloedarmoede laat lijden .. Wooldrik: "De 
recherche hebben we de afgelopen twintig, dertig jaar niet echt prioriteit gegeven. We hebben met 
name in de tachtiger jaren een heleboel speCialistische bureaus opgeruimd, wat je op zich natuur
lijk kunt doen, maar in kwaliteit is daar niet veel voor teruggekomen. Het schiet niet echt op, vind 
ik, maar zo gaat dat in zo'n golfbeweging." Ook de sociale controle viel weg: "Toen ik in de jaren 

"We dachten dat mensen 

eerlijk waren, dat bleek 

nièt zo te zijn" 

zestig studeerde hebben we dat met z'n allen afgebro
ken, en daar was ik het toen van harte mee eens. Maar: 
daarmee zijn we natuurlijk ook de positieve elementen 
kwijtgeraakt. Individualisering, onafhankelijkheid, ieder
een wil het zelf uitmaken, maar je weet niet eens hoe je 
buurman heet. Er is een enorme instroom van mensen 
uit andere landen, met andere opvattingen. We hebben 
altijd gepleit voor open grenzen, opdat er handel .zal 

komen. Want we wlllen wel graag geld verdienen. Schiphol is mainport van Europa, daar komt dus 
van alles langs, maar je moet er wel heel snel doorheen kunnen. Rotterdam is de grootste haven ter 
wereld en. dat willen we graag zo houden, niet vanwege .dat record maar omdat je er geld mee ver
dient. Aan de drugspromatiek op Schiphol hebben we jarenlang enorme prioriteit moeten geven 
waardoor veel reguliere zaken niet meer aan de beurt kwamen. Die prioriteitstelling werd een echte 
politieke hype, met een minister die onder vuur lag en met een verstrekkend plan van aanpak 
kwam. Een paar dingen daarin waren prima, andere waren volstrekt niet haalbaar. Daar kon je geen 
celruimte tegenop bouwen, dat was een hele grote stap te ver." . 
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Heenzendofficier 
Nederland had eind jaren zeventig zo'n 

drieduizend gevangenen op een bevolking 
van dertien miljoen. Tegenwoordig zijn dat er 
dertienduizend op zestien miljoen, wat hele
maal niet slecht is. Wooldrik: "In de jaren 
tachtig begon het over de schoenen te lopen 
en kregen we het eerste debat over cellente
kort. Ik werkte in toen in Amsterdam en deed 
ook dienst als 'heenzend officier' . Mensen 
die 's ochtends waren veroordeeld, kon ik 
's avonds weer loslaten omdat er geen plek 
was. Dat deed je ook niet iedere week omdat 
je er eigenlijk altijd de pest over in had. Af en 
toe werd er iemand weggestuurd waar heel 
Nederland erg boos over werd, dan ontstond 
er politieke deining en kwam de minister 
onder vuur te liggen. Toenmalig minister 
Korthals Altes heeft toen extra geld mogen 
uittrekken voor een inhaalprogramma. Nu zit
ten we eigenlijk weer in zo'n ·situatie. We zijn 
nu bezig met een inhaalslag met extra zittin
gen, screenen alle zaken die er nog liggen en 
waarvan sommige echt te oud zijn geworden. 
In wezen is zo'n opruimaCtie funest, dan krijg 
je onvrede bij de burger omdat er de volgen
de dag wel een bekeuring op de deurrnat ligt. 
Dat ondermijnt dan wel je geloofwaardigheid. 
Wat vindt je nu belangrijk als samenleving? 
Of je hebt er een paar miljard extra voor over 
om meer gevangenissen te bouwen die er een 
beetje fatsoenlijk uitzien. Dat hebben we 
gedaan in de afgelopen vijftien jaar, wat op 
zich al een prestatie was. Het is bepaald niet 
zo dat we niets gedaan hebben. We hebben 
aan de voorkant taakstraffen geïntroduceerd, 
aan de achterkant een progressief gratiebeleid 
en toch krijgen we het niet voor elka1ir. We 
moeten volgens mij veel meer ervoor kiezen 
om bepaalde delicten, die we echt belangrijk 
vinden, daadwerkelijk op te sporen, snel te 
berechten en ook te executeren. 
Drugsdelicten zijn een heel ander type delic
ten dan diefstallen of geweldsdelicten. 
Mensen denken er anders over, daar zul je 

. nooit een honderd-procentscore krijgen. 
Schiphol zal nooit helemaal drugsvrij zijn." 

Repressie en preventie 
Wooldrik: "Maar aan het geweld in de 

samenleving zul je echt moeten trekken. Het 
zijn onze medemensen die. dat doen, overi
gens. Dan kom je dus weer bij het eeuwige 
deb·at over repressie en preventie . Ik zie 
repressie als het sluitstuk, maar het moet er 
wel zijn en het moet ook worden toegepast. 
Niet meteen iemands de kop eraf, maar er 
moet wel een sanctie volgen, en bij herhaling 

moet die sanctie serieuzer worden. Dan pre
ventie, dat is toch vooral ook een zaak van 
onderwijs en opvoeding, de overheid kan niet 
alles doe.n. Maar als je dat allemaal laat ver
loederen, vraag je natuurlijk om problemen. 
Handhaving kost veel capaciteit, bestuur en 

. politiek moeten bovendien wel consequent 
willen en durven zijn . Want wiJ maken altijd 
uitzonderingen, zo zit Nederland in elkaar. En 
inderdaad, bij bepaalde zaken is er veel te 
zeggen voor gedogen, je kunt niet alles in een 
wet regelen. Een van de voornaamste doelstel
lingen van het strafrecht is en blijft de vergel
ding, de genoegdoening aan samenleving en 
slachtoffer. En het mooiste is dan natuurlijk 
dat je het structureel aan kunt pakken. 
Fietsendiefstallen komen helaas heel veel 

. voor. Aangifte doe je alleen voor de verzeke
ringen, en de politie doet er verder ook niets 
mee. Maar je kunt ook dar hele traject aanpak
ken, eens kijken waar die dingen blijven, of er 
helers tussen zitten, dan heb je een hele 
keten in kaart. Dat heeft zin. Dan zullen we 
als OM heus niet zeggen dat fietsendiefstallen 
niet worden vervolgd, dan gaan we dat zeker 
wel doen. Structureel, met een preventief 
voortraject, fietsenstallingen die een beetje 
toegankelijk zijn en ook betaalbaar, want de 
mensen zijn zuinig, het mag allemaal niet te 
duur worden. Als er dan vervolgens toch mis
bruik wordt gemaakt, is strafrechtelijke hand
having de aangewezen weg. Hetzelfde geldt 
voor winkeldiefstallen. De supermarkten kwa
men op in de zestiger Jaren, we dachten dat 
de mensen eerlijk waren. Dat bleek niet zo te 
zijn. Dat zie je ook bij zwartrijden in trein en 
tram, zonder controle loopt het natuurlijk uit 
de hand. In Amsterdam hadden ze de contro
le afgeschaft in alle trams, op een gegeven 
moment was er helemaal niets meer. Mensen 
zijn eerlijk, dachten we, die stoppen die strip: 
penkaart er wel in zonder toezicht. Dan heb 
je toch een gaatje in je hoofd? Ik zat in het 
Amsterdamse parket en vroeg waarom we 
zwartrijders wel moesten vervolgen terwijl er 
geen enkele preventieve maatregel werd 
getroffen. Je moet de kat natuurlijk ook weer 
niet op het spek binden." 
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