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Geboren in de hel, geketend in de rechtszaal
ACHTERGROND
TBS VOOR ’KOOIMAN’

3 Ex-kindsoldaat Ernst (29), altijd
bang en al tien jaar in paniek
3 ’Inhumaan om geen tbs aan
hem op te leggen’

Groningen Voetje voor voetje schuifelt
Door Rob Zijlstra
Groningen Voetje voor voetje schuifelt
Ernst (29) de rechtszaal binnen. In zijn broek
een stok, omzijnmiddel eenbrede leren riem

waaraan zijn geboeide handen zijn vastge-
maakt. Zes politiemensen, van wie er drie
hun diensttijd vooral in de sportschool lijken
door te brengen, begeleiden hem. Als een
angstig dier kijkt hij om zich heen. Het is
akelig omte zien en inde rechtszaal een zeld-
zaamheid.
Ernst is in1982 geboren in de hel van Libe-

ria. Kindsoldaat. Getuige van of misschien
wel deelnemer aan de gruwelijkstewreedhe-
den. Als minderjarige belandde hij in Neder-
land. De laatste tien jaar is hij onafgebroken
psychotisch, altijd bang, voortdurend in pa-

niek. De angst uit zich af en toe,maar nooit te
voorzien, in agressie.
Ernst komt geketend de rechtszaal bin-

nenschuifelen omdat hij in februari dit jaar
de pastor van de Van Mesdagkliniek een
dreun in het gezicht heeft gegeven. Een jaar
eerder had hij een activiteitenbegeleider van
de kliniek op het hoofd geslagen. Dat kon ge-
beuren, hoewel hij de hoogste staat van be-
veiliging geniet. Wil hij iets, dan moeten er
altijd viermannen komen opdraven omhem
iets te laten doen,wat dan ook. Voordat Ernst
in deVanMesdag belandde, in 2008, werd hij

behandeld in een kliniek van de GGZ in Ven-
ray. Ombehandelingmogelijk temaken, was
voor hem een kooi gebouwd. Daarin leefde
hij. Zo komt hij aan zijn bijnaam: kooiman.
Over drie weken loopt zijn tbs af en is de
kooiman in principe een vrij man.
’Gelukkig’ sloeg hij iemand. Deskundigen

hebben de rechtbank een nieuwe tbs met
dwangverpleging geadviseerd. Het is inhu-
maan dezeman geen tbs op te leggen, zeggen
ze. Geen tbs betekent opnieuwdeGGZ. En de
kooi. Het openbaar ministerie heeft het ad-
vies overgenomen. >> 2


