Fatale Fouten wi nt Eva Meilloprijs
			

Tros-programma maakt werk van OM inzichtelijk

Het opsporen van de pyromaan van ’t Zandt blijkt een

strafzaken wint ‘Fatale Fouten’ de Eva Meilloprijs. ‘Nu

met haar moeder Joke Meillo een week op
vakantie, toen in Bangkok een kleine burgeroorlog ontstond en het vliegveld lange tijd
werd gesloten. Via Kuala Lumpur werd een
vluchtroute gevonden. Op 30 november 2008
overleed ze, na een ongeluk met de taxi op
weg naar Maleisië.
Passie en gedrevenheid waren voor Eva Meillo
drijfveren bij het uitoefenen van haar vak.

maar hopen dat we volgend jaar opnieuw zo’n serie

Eva Meillo-lezing

hels karwei. De zaak van de kogelbrieven loopt bijna
vast en onbekenden met messen en honkbalknuppels
maken Alkmaar onveilig. Met deze geruchtmakende

mogen maken.’
De driedelige serie 'Fatale Fouten', gepresenteerd door Jaap Jongbloed, werd in het
voorjaar van 2012 uitgezonden. Het programma besteedde aandacht aan waargebeurde verhalen uit de praktijk van de officier
van justitie. Aan de hand van interviews met de
direct betrokkenen en realistische reconstructies kon de televisiekijker elke stap van de
opsporingsfase meemaken. De serie, gemaakt
door het team van Niehe Media, werd tijdens
de jaarlijkse Mr. Eva Meillo-lezing op
11 oktober uitgeroepen tot winnaar.

Ter nagedachtenis
Zeker honderd genodigden hadden de zes
trappen omhoog getrotseerd om plaats te
nemen in de Shaffy-zaal van Felix Meritis in
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Amsterdam, een monumentaal pand aan de
Keizersgracht dat ooit het het Shaffytheater
en het hoofdkwartier van de Communistische
Partij huisvestte. In de zaal een podium,
stoelen in rijen opgesteld met achterin een
bar waar ze voor de gelegenheid koffie en thee
schonken met ouderwetse kletskoppen.
De uitreiking van de prijs vond plaats tijdens
de tweede Meillo-lezing die werd georganiseerd door SSR, het opleidingscentrum voor
de rechterlijke organisatie. De Meillo-lezing
en -prijs zijn ontleend aan de naam van de
voormalig raio en officier van justitie Eva
Meillo, opgeleid bij SSR, die in 2008 bij een
verkeersongeluk in Thailand is omgekomen,
terwijl zij probeerde naar Nederland te reizen
in verband met de Palm Investzaak. Ze was

Voorafgaand aan de prijsuitreiking spraken
eerst drie sprekers vrijelijk over ‘de passie
voor het recht’ als centraal thema van de
jaarlijkse lezing.
‘Wetboeken zeggen niets over de werkelijkheid, maar zijn een interpretatie daarvan.’
Micha Hamel, componist, dirigent en dichter
illustreerde die frictie met een verhaal van de
schrijver Jorge Luis Borges: Een landkaarttekenaar kreeg de opdracht om het Rijk in
kaart te brengen. Steeds vond de opdrachtgever de kaart niet gedetailleerder genoeg,
totdat uiteindelijk de kaart zo groot was als
het land zelf.
De twee andere sprekers, Arthur Hartkamp,
hoogleraar aan de Radboud Universiteit en
Edgar du Perron, decaan en hoogleraar aan
de Universiteit van Amsterdam vonden beiden
hun passie bij het Romeins recht. ‘De essentie
van het recht is afspraken maken: dat we het
zó gaan doen’, vertelde Du Perron.

Eva Meilloprijs
De zenuwen werden op de proef gesteld van
de genomineerden voor de Mr. Eva Meilloprijs:
Paul Vugts, journalist bij Het Parool voor het
boek ‘De strijd tegen de Amsterdamse
onderwereld'; Vasco van der Boon en Gerben
van der Marel, journalisten bij het Financieel
Dagblad voor het boek ‘De ontknoping’; en het
productieteam van ‘Fatale Fouten’.
Eerst de lezingen. Daarna een muzikaal
intermezzo. Vervolgens beklom juryvoorzitter
dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal
en Cultureel Planbureau het theaterpodium.
Even later las hij, na eerst een slokje water te
hebben gedronken, het juryrapport voor.
Terwijl de genomineerden op hun stoelen
schuifelden noemde Schnabel de juryleden
die zich gebogen hadden over de voordracht
voor de prijs: Magda Berndsen, Tweede
Kamerlid fractie D66; Paul Frielink, advocaatgeneraal ressortsparket Arnhem en bijzonder
hoogleraar Universiteit Maastricht/
OM-leerstoel; Laetitia Griffith, lid Raad van
State; Dirk van der Landen, partner De Roos
en Pen advocaten; en Leo de Wit, oud-hoofdofficier van Amsterdam. De voorzitter
bedankte hen voor hun inzet. Unaniem
hadden ze een winnaar gekozen, vertelde
Schnabel, maar hij hield de spanning er nog
even in voordat hij het oordeel van de jury
voorlas.
‘De prijs,’ zo ging hij voort, ‘bestaat uit een
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‘Fatale Fouten
laat de praktijk
van de officier
van justitie zien’
geldbedrag van 10.000 euro en een penning
die ontworpen is door Da van Daalen, en is
voor iemand die op uitzonderlijke wijze het
werk van het Openbaar Ministerie inzichtelijk
maakt voor een breed publiek.’

Winnaar
Luid gejuich. Winnaars sprongen op. De zaal
klapte. Nadat de juryvoorzitter bekend had
gemaakt dat ‘Fatale Fouten’ voorgedragen
werd voor de Eva Meilloprijs, moest hij even
wachten voordat hij het juryoordeel verder
kon voorlezen.
Fatale Fouten, ging hij verder, liet de praktijk
van de officier van justitie zien.
‘De jury vindt het vernieuwend dat de makers
gekozen hebben voor de focus op de opsporingsfase van het strafbare feit.’
In de eerste aflevering van de Tros-serie
‘Fatale Fouten’ die op 17 februari 2012 werd
uitgezonden vertelde officier van justitie
Oebele Brouwer over de reeks branden die
het Noord-Groningse dorpje ‘t Zandt troffen in
2007. Meerdere leegstaande woningen en
schuurtjes gingen in vlammen op, waardoor
er grote angst ontstond onder de inwoners.
Het onderzoek naar de pyromaan bleek een
hels karwei dat in totaal vier maanden in
beslag nam.
In de tweede uitzending legde officier van
justitie Dedy Woei-A-Tsoi uit hoe de afzender
van de kogelbrieven kon worden opgepakt.
Het was in de tijd dat Nederland nog in schok
was over de moord op Pim Fortuyn. In die
sfeer ontvingen tientallen personen, veelal
bekend uit de politiek, politie-, televisie- en
voetbalwereld, kogelbrieven. Door een groot
aantal poststukken op een postsorteercentrum door een röntgenscanner te halen, kon
de afzender uiteindelijk worden achterhaald.
Officier van justitie Katja van Bijsterveldt
vertelde de kijkers in de laatste ‘Fatale
Fouten’ over het grootschalige onderzoek
naar een groep jongens met messen en
honkbalknuppels die Alkmaar begin 2005
onveilig maakten. Op vier plaatsen in de stad
waren zomaar mensen aangevallen, ernstig
verwond en hulpeloos achtergelaten. Ook
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oud-burgemeester Marie van Rossen, de politie en het NFI keken terug en zij lieten zien
welke acties zij hadden ondernomen om tot
een goed resultaat te komen.
Volgens de jury is in elke aflevering van
‘Fatale Fouten’ (de titel verwijst naar fouten
die de daders maakten) het element van
toenemende druk dat de dader weer zal
toeslaan knap weergegeven. ‘De spanning en
angst van de bevolking nam toe en daarmee
de noodzaak resultaten te boeken. Maar juist
dan is het noodzakelijk het hoofd koel te
houden,’ aldus de voorzitter.
Tekst: Thea van der Geest
Foto's: Fatale Fouten, Ron Stam

Joost de gevondene

Gevonden worden in
het digitale tijdperk
Technologische ontwikkelingen hebben doorgaans een zeer prettig effect op het leven
dat wij leven. De lopende band, VHS-video en de trolleybus zijn zo maar wat voorbeelden die me daarbij te binnen schieten. Deze technologische hoogstandjes vallen echter
in het niet bij de uitvinding die het onder meer mogelijk maakt dat ik deze column kan
schrijven, wissen, herschrijven en desnoods kan voorzien van een kek kleurtje: de computer. En in het kielzog van de computer is internet trouwens ook bezig heel groot te
worden. Technologie, ik hou ervan. Noem me een nerd, maar ik kan zeer gelukkig worden als ik met mijn iPhone 5 van waar dan ook ter wereld mijn digitale video-recorder
een tv-programma kan laten opnemen.

Niehe Media, de productiemaatschappij van het TROSprogramma ‘Fatale Fouten’ neemt de Eva Meilloprijs in
ontvangst. Voorzitter van de Eva Meillo-stichting
Pauline Meurs en Joke Meillo overhandigen de cheque
van 10.000 euro, de Eva Meillo-penning en bloemen.
Op de foto v.l.n.r: Joke Meillo, uitvoerend producent
Frans Millenaar, manager nieuwe projecten Margriet
Zeegers, eindredacteur Iris van Reeuwijk en samensteller en regisseur Feije Riemersma.
Fatale Fouten werd door Jaap Jongbloed gepresenteerd
en liet de kijker zien waarom een officier van justitie
belangrijke beslissingen moest nemen in de jacht op de
dader. Beslissingen waarvan op dat moment onmogelijk
kon worden ingeschat of ze op de juiste manier zouden
uitpakken of catastrofale gevolgen zouden hebben. En
wat voor de officieren geldt, is zeker op de daders van
toepassing: ze konden niet in de toekomst kijken en
maakten fatale fouten.
‘Ik hoop dat we met deze prijs voor Fatale Fouten volgend jaar opnieuw zo’n serie mogen maken. Dat we
weer boeiende strafzaken kunnen laten zien,’ zegt
regisseur Feije Riemersma terwijl hij buiten op de stoep
van Felix Meritis een sigaret opsteekt.
De driedelige serie is nog te bekijken via www.tros.nl/
tros-tips/fatalefouten.

‘Doorgaans’. Dat zet ik natuurlijk niet zomaar in de eerste zin van mijn column. Niet
iedere technologische ontwikkeling is namelijk een verbetering. Neem nu ons intranet.
Het aloude OMtranet – een ludieke combinatie van het OM en intranet, snap je? – was
niet goed genoeg meer. Er moest een nieuw intranet komen. We gingen dit keer voor
een andere geinige combinatie met ‘OM’ erin en zie daar, ZoOM was geboren. Een
intranet waarin de beste aspecten van internet en de sociale media op een simpele manier
samenkomen. Althans dat is de bedoeling. Aangezien ik weinig inhoudelijk juridisch
werk verricht en daarvoor geen ingewikkelde sub-sites zoals Porta Iuris hoef te raadplegen, gebruik ik intranet eigenlijk vooral als digitale telefoongids. Nu, dat is met het
huidige instabiele ZoOM nog best lastig om het eens eufemistisch uit te drukken. De
telefoongidsfunctie werkt alleen als de gevondene ook zijn profiel heeft ingevuld. Ik bijvoorbeeld heb mijn profiel al een keer of vijf ingevuld, inclusief vermelding van bijzondere gebeurtenissen in mijn leven zoals mijn zwemdiploma’s, maar even zo vaak zijn
mijn profielen weer verdwenen. Nu, de zesde keer, blijft mijn profiel dan eindelijk
staan!
Gelukkig zijn OM’ers vindingrijke mensen en gaan andere wegen bewandelen om toch
bij de juiste persoon terecht te komen. Ikzelf heb inmiddels de ervaring dat ik gemiddeld eerst vier anderen aan de lijn krijg voordat ik de door mij gezochte persoon te
spreken krijg. Gezellig dat dat is. En daarmee is ZoOM dan toch een soort van
sociale media.
Joost Vliegenthart
Illustratie: Sanne Paul
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