Over de strip

De Zaak Sven

Debby en Sven zijn verliefd op elkaar. Als hun relatie bekoelt, probeert
Sven haar terug te winnen. Daarin gaat hij ver, te ver...
Het boek is een vrije bewerking van een waar gebeurd drama. Als Sven
zich afgezwezen voelt, gaat hij Debby stalken, tot over de grenzen van het
toelaatbare. Recht in eigen hand nemen, loyaliteit tegenover
zelfbescherming, aangifte doen of niet?
Het verhaal is te lezen vanuit twee perspectieven: vanuit Debby en - als je
het boek omdraait - vanuit Sven. Middenin eindigt de strip in de rechtszaal.
Zo kun je je als lezer in beide hoofdpersonen verplaatsen en zie je dat er
twee kanten aan het verhaal zitten.

Over Eric Heuvel
De strip is geschreven en getekend door Eric Heuvel. Hij is onder andere bekend van het
uiterst succesvolle boek De Ontdekking, een strip over de Tweede Wereldoorlog, gerealiseerd
in samenwerking met de Anne Frank Stichting. Met dit album won hij de prijs voor het beste
Nederlandse jeugdstripalbum 2003. Ook kreeg hij in datzelfde jaar voor De Ontdekking de
jaarlijkse stripprijs 'Het Gouden Kader' van Strip 2000, de grootste striporganisatie van de
Benelux.
Eric Heuvel is als geen ander in staat om kinderen en jongeren op een aantrekkelijke en
laagdrempelige manier in aanraking te brengen met maatschappelijk relevante onderwerpen.
In dit geval gaat het over liefde, wraak, recht en straf.

De Zaak Sven beste jeugdstripboek van het jaar
Persbericht, Dordrecht, 22 oktober 2005
Het stripboek De Zaak Sven van Eric Heuvel is door het Stripschap Nederland gekozen als
beste stripboek in de categorie 'Nederlandse jeugdalbums' van het jaar 2005. Op 22 oktober
werd de uitslag bekend gemaakt tijdens de Stripdagen in Houten.
Het initiatief tot het maken van het stripboek kwam voort uit de muziektheaterproductie
Oresteia van Xenakis door Muziektheater Hollands Diep in 2004/2005. Het thema Wraak &
Recht staat centraal in Oresteia. Om dit onderwerp voor jongeren inzichtelijk te maken
hebben Hollands Diep en Uitgeverij de Inktvis in Dordrecht een waar gebeurde casus uit het
jeugdstrafrecht door Eric Heuvel tot een stripverhaal laten bewerken. Eric Heuvel won in
2003 dezelfde prijs met zijn succesvolle album De Ontdekking over de Tweede
Wereldoorlog.
Op basis van het verhaal De Zaak Sven heeft Hollands Diep vervolgens in samenwerking met

scholen tevens muziektheatervoorstellingen voor en door jongeren laten maken. De strip geeft
stof om met jongeren te praten over recht en straf. Lessuggesties bij het boek voor het
voortgezet onderwijs in de lessen maatschappijleer zijn te vinden op www.inktvis.nl
Uit het juryrapport van het stripschap:
Eric Heuvel is één van de meest plezierig leesbare tekenaars van Nederland. Zijn levendige
Klare Lijn stijl, voller dan die van Hergé maar net zo helder leesbaar, maakt ieder album waar
hij aan mee heeft gewerkt een plezier om te lezen. Met De Zaak Sven bewijst hij ook een
spannend en intrigerend verhaal te kunnen schrijven. Dit minder bekende album is
geproduceerd in samenwerking met Muziektheater Hollands Diep en vertelt vanuit een dubbel
perspectief het verhaal van een tragisch verlopen jeugdliefde. Daarmee is De Zaak Sven een
meesterlijk vertelde tienerstrip.
Eric Heuvel, De Zaak Sven, € 3,95
Uitgeverij de Inktvis. ISBN 90 75689 38 1
Einde persbericht

Voor wie?
Het stripboek is uitnodigend voor jongeren vanaf 12 jaar en natuurlijk voor iedereen die van
strips houdt. Verder is het boek zeer geschikt om te gebruiken als lesmateriaal in het
voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld bij maatschappijleer. Ten slotte biedt het boek veel
interessante aanknopingspunten voor ieder die met jongeren en strafrecht heeft te maken.

Woordenlijst
Aangifte
- als je aangifte doet van een misdrijf, dan ga je naar de politie om te vertellen wat er precies
is gebeurd. Minderjarigen kunnen dit niet zelf doen, daarom gaat de vader van Debby mee
naar het politiebureau.
Advocaat
- iemand die rechten heeft gestudeerd. Hij of zij helpt mensen die voor de rechter moeten
verschijnen. De advocaat, ook wel raadsman of -vrouw genoemd, probeert te bewijzen dat de
verdachte onschuldig is of probeert te zorgen voor een lagere straf. Als je als verdachte voor
de rechter moet verschijnen, dan krijg je te maken met allerlei ingewikkelde procedures. De
advocaat kan je deze procedures uitleggen.
- advocaat is ook een geel drankje met alcohol. Het lijkt op gele vla en is van eigeel gemaakt.
De oma van Debby krijgt het op een verjaardagsfeestje van Debby's vader.
Dader
- een dader is iemand die iets heeft gedaan dat strafbaar is. Ze noemen dat ook wel 'een
strafbaar feit plegen'. Je bent pas echt een dader als dat in de rechtbank is aangetoond.
Voorafgaand aan de uitspraak door de rechter ben je verdachte.

Detentie
- opsluiting. Het wordt ook wel hechtenis of vrijheidsstraf genoemd. Het betekent in ieder
geval dat je naar de gevangenis gaat. Op straat noemen ze het vaak heel anders: bijvoorbeeld
'zitten', 'brommen', naar 'de bak' of 'de bajes' gaan.
Dossier
- een map met papieren waarin alles staat wat met de verdachte en het misdrijf te maken heeft.
Zo zijn bijvoorbeeld verslagen van de aangifte en het verhoor erin te vinden.
Eis
- de straf die de officier van justitie voorstelt aan de rechter.
Griffier
- de man of vrouw die tijdens de zitting naast de rechter zit en die alles opschrijft wat iedereen
zegt.
Herstelrecht
- in het herstelrecht worden dader en slachtoffer met elkaar in contact gebracht, vaak met hun
ouders. Met elkaar praten ze over wat er is gebeurd. Deze bijeenkomst wordt gehouden na de
zitting, maar maakt niet officieel deel uit van het juridische proces. Er is een mediator
aanwezig die helpt om het gesprek te voeren. Het gesprek is vrijwillig: dader en slachtoffer
moeten het allebei willen en aandurven. Het helpt beide partijen vaak bij de verwerking van
alles wat er is gebeurd. Sven en Debby zullen geen vrienden meer worden, maar ze komen
elkaar ongetwijfeld tegen op school of op straat. Na zo'n bijeenkomst volgens het herstelrecht
zal dat hopelijk iets gemakkelijker voor ze zijn.
Jeugddetentie
- gevangenisstraf voor minderjarigen (12 tot 18 jaar). Sven krijgt een andere straf, maar als hij
nog eens de fout in gaat, dan zal hij zeker wel veroordeeld worden tot een jeugddetentie.
Kinderbescherming (Raad voor de kinderbescherming)
- bij de kinderbescherming werken mensen die kinderen beschermen en helpen die het
moeilijk hebben. Als je als kind met de politie in aanraking komt, dan vertelt de politie dat
aan de raad voor de kinderbescherming. Iemand van de raad gaat dan een onderzoek naar je
leefsituatie doen: hoe gaat het thuis, hoe gaat het op school, heb je vrienden en vriendinnen,
enz. De raad maakt hierover een rapport en stuurt dit aan de officier van justitie.
Kinderrechter
- de kinderrechter is een man of een vrouw die strafzaken tegen minderjarigen (12-18 jaar)
behandelt. Hij of zij luistert goed naar alles wat er in de zitting wordt gezegd en spreekt dan
uiteindelijk de straf uit.
Leerstraf
- in plaats van een gevangenisstraf kan de rechter het beter voor je vinden dat je een leerstraf
krijgt. Zo moet Sven de cursus 'Slachtoffer in beeld' volgen. In die cursus leert hij wat de
gevolgen van een misdrijf zijn voor een slachtoffer. Zo hoopt de rechter dat hij het niet een
volgende keer zal doen.
Mediator
- iemand die helpt het gesprek te voeren in de bijeenkomst van het herstelrecht. Dat is een

man of vrouw in wie beide partijen vertrouwen hebben. In het geval van Sven en Debby is het
een leraar van school. Hij zorgt ervoor dat iedereen het woord krijgt en dat er goed naar elkaar
wordt geluisterd.
Officier van justitie
- de officier van justitie is de enige in Nederland die kan beslissen of iemand vervolgd moet
worden. De officier heeft als doel de waarheid boven tafel te krijgen. Als hij genoeg bewijs
heeft verzameld voor de schuld van de verdachte, dan zal hij de verdachte voor de rechter
laten verschijnen. Dat heet dagvaarden. In lichte gevallen kan de officier ook zelf een werkof leerstraf of een geldboete voorstellen aan de verdachte. In de rechtszaal noemen we de
officier ook wel de aanklager. Hij klaagt de verdachte namelijk namens de maatschappij aan.
Aan het einde van de zitting eist de aanklager een straf.
Proeftijd
- Sven krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Dat betekent dat hij niet wordt
opgesloten. Hij krijgt een proeftijd van een bepaalde periode. Als hij tijdens die proeftijd de
fout in gaat, dan wordt hij alsnog opgesloten.
Rechter-commissaris
- een rechter die het gerechtelijk vooronderzoek leidt bij strafzaken. De rechter-commissaris
zorgt ervoor dat het vooronderzoek volgens wettelijke regels verloopt. Als de officier van
justitie vindt dat de verdachte langer dan drie dagen in voorarrest moet blijven, dan moet hij
daarvoor toestemming vragen aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris kan tijdens
het vooronderzoek telefoons laten afluisteren en getuigen horen.
Reclassering
- bij de reclassering werken mensen die je helpen nadat je een straf hebt gekregen. Het is
daarna vaak moeilijk om terug te keren op school of in de buurt waar je woont. Sven krijgt
hulp van de jeugdreclassering. De reclassering organiseert en begeleidt ook de werk- of
leerstraffen die de officier van justitie oplegt.
Requisitoir (je zegt rekwisitoor)
- een toespraak van de officier van justitie. Daarin vertelt hij aan de rechter wat hij van de
zaak denkt. Ook vertelt hij welke straf hij eist.
Slachtoffer
- als je slachtoffer bent, maak je nare dingen mee waar je niks aan kunt doen. In dit verhaal is
Debby het slachtoffer. Omdat ze zich schaamt over alles wat er is gebeurd, durft ze het eerst
aan niemand te vertellen. Een slachtoffer kan in overleg met de officier van justitie in de
rechtszaal eisen dat de geleden schade wordt vergoed. Ook kan een slachtoffer aan de officier
van justitie vragen om hem op de hoogte te houden van de gang van zaken.
Stalking
- iemand die stalkt, valt een ander voortdurend lastig. Dat kan op allerlei manieren. Sven doet
dat door vervelende sms-jes en e-mails te sturen. Het slachtoffer wordt erg bang en durft soms
geen stap meer buiten de deur te zetten
Verdachte
- je bent verdachte als er aanwijzingen bestaan dat je iets hebt gedaan wat strafbaar is. Als
bewezen is dat je het echt hebt gedaan, ben je pas de dader.

Verhoor
- als iemand jou een verhoor afneemt, betekent het dat hij je allerlei vragen stelt. De politie
verhoort Sven: ze willen precies van Sven weten wat er allemaal is gebeurd.
Verzekering (Inverzekeringstellen)
- tijdens de dagen dat de politie de verdachte verhoort, kan de officier van justitie erin
toestemmen dat de verdachte in het politiebureau moet blijven. De verdachte mag niet naar
huis en blijft dan in een politiecel.
Voorgeleiding
- als de verdachte is gearresteerd, voert de officier van justitie een gesprek met de verdachte.
Hij beoordeelt of de verdachte in voorarrest moet blijven, of dat de verdachte tot de
rechtszaak vrij gelaten kan worden.
Voorwaardelijk
- als je een voorwaardelijke straf krijgt, dan onderga je die straf pas echt als je je niet aan de
afspraken houdt die tijdens de zitting zijn gemaakt. Als Sven Debby (of iemand anders) toch
weer gaat stalken, dan moet hij alsnog de gevangenis in.
Werkstraf
- in plaats van een gevangenisstraf kan het zijn dat de rechter het beter vindt dat je een aantal
uren gaat werken. Zo hoopt de rechter dat je goed nadenkt over wat je hebt gedaan. De
maatschappij heeft last gehad van wat je hebt gedaan. Door deze straf kun je iets goeds terug
doen. Sven krijgt uiteindelijk een werkstraf van 40 uur. Een werkstraf noemen ze ook wel
taakstraf of alternatieve straf.
Zitting
- bijeenkomst op de rechtbank waar recht wordt gesproken. Aanwezig zijn: de rechter, de
griffier, de verdachte, de officier van justitie en de advocaat. Soms is er ook publiek. Maar
niet bij Sven. Omdat hij minderjarig is, wordt de zitting achter gesloten deuren gehouden. Wel
zijn de ouders van Sven aanwezig en is er iemand van de reclassering bij.

De uitleg in deze woordenlijst is heel beknopt. Het betekent dat aan de inhoud ervan geen
rechten kunnen worden ontleend.
Bronnen:
'Groot woordenboek van recht en spraak', bijlage bij 'DjusTis, uitgave van Zorn
Uitgeverij
'Juridisch jargon', uitgave van het Openbaar Ministerie
Van Dale junior, woordenboek Nederlands

Links over strafrecht en jongeren

Strafrecht en jongeren
www.vetverkeerd.nl is de site van het Openbaar Ministerie over strafrecht en jongeren. Je
vindt er veel actuele voorbeelden over jongeren, zoals de moord op Maja Bradaric door
leeftijdsgenoten, de moord op Seder Soares en de zaak Murat D., die de conrector van zijn
school doodschoot. Verder heb je de mogelijkheid te reageren op stellingen. Ook voor het
maken van een werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt kun je op deze site terecht.
Allerlei gratis materiaal over het onderwerp is te bestellen.
JIP: Jongeren Informatie Punt
Op veel plaatsen in het land is een JIP: een Jongeren Informatie Punt. Daar kun je terecht met
vragen op het gebied van werk, school, drugs, geld, huisvesting, rechten en plichten, seks en
vrije tijd. Op de site kun je die informatie ook vinden. Onder het kopje 'recht' is veel te lezen
over recht, strafrecht, jeugdbescherming en hulpverlening.
Kinder- en Jongerenrechtswinkels
Hier vind je adressen waar je gratis en vertrouwelijk advies kunt krijgen over rechten en
plichten. Je kunt bellen, langskomen of schrijven.
Jongerenpagina HALT
Op deze site vind je informatie over de aanpak en de activiteiten van HALT: onder andere
over werkstraffen en leerstraffen voor jongeren.
Rechten van het kind
Wil je meer weten over jouw rechten? Ga naar deze site. Je kunt er ook een gratis boekje
bestellen: Yeah, Right. Handig voor als je er een werkstuk of spreekbeurt over wilt maken.

Hoe gaat het verder met Sven en Debby?
De strip eindigt in de rechtszaal. We weten niet hoe het verder gaat. Je kunt
wel proberen zelf te verzinnen wat hierna gaat gebeuren.
Spreken Debby en Sven elkaar ooit nog wel eens?
Hoe voelen ze zich als ze elkaar tegenkomen? Na een maand? Na
een jaar? Na vijf jaar?
Welke alternatieve straf krijgt Sven? Wat lijkt jou het meest zinvol?
Blijft Debby bang voor elk sms-je?
Zouden de bandleden nog met Sven muziek willen maken?
Zullen de ouders van Sven hun leven beteren en meer aandacht aan
hun zoon besteden?
Krijgt Debby alsnog verkering met Donnie?
Gaat Sven opnieuw in de fout of leert hij z'n gevoelens beter te
uiten?

Suggesties voor het (voortgezet) onderwijs

Hieronder volgt een aantal suggesties voor het (voortgezet) onderwijs rondom het thema
jongeren en strafrecht. DjusTis bestaat uit een magazine over rechtspraak en een
docentenhandleiding. Het materiaal is zeer geschikt voor gebruik in het voortgezet onderwijs.
Het is gratis te bestellen via www.vetverkeerd.nl
De site www.vetverkeerd.nl biedt zelf ook allerlei mogelijkheden om in de klas aan de
slag te gaan. Vier maal per jaar verschijnt ook een papieren editie van de
Vetverkeerdkrant. Ook deze is gratis voor de klas aan te vragen.
Verzamel de krant van een aantal weken en vraag de kinderen kranten van huis mee te
nemen. Ook de gratis kranten Metro en Spits zijn hiervoor geschikt. Hoe meer
verschillende kranten hoe beter. Laat leerlingen knipsels uit de krant of informatie van
internet verzamelen, waarin rechtspraak en minderjarigen een rol spelen.
Het stripboek 'De Zaak Sven' wordt vanuit twee perspectieven verteld. Laat jongens
het verhaal vanuit Sven lezen en meisjes het verhaal vanuit Debby. Omgekeerd kan
natuurlijk ook. Laat ze over elkaars beleving vragen stellen.
De eindpagina vanuit Debby verteld laat een bijeenkomst zien volgens het
herstelrecht. Deze bijeenkomst is na te spelen.
Via de afdeling voorlichting van de rechtbank bij u in de buurt kunt u een afspraak
maken om met de klas een bezoek te brengen. Ook kunt u een rechter vragen om een
bezoek aan de klas te brengen.
Praat over de zin en onzin van straffen. Maak een aantal stellingen. Laat de klas per
stelling reageren. Een mogelijke debatvorm is 'Het lagerhuis', waarin een
gespreksleider om de beurt voor- en tegenstanders aan het woord laat. Na enkele
minuten is dat debat afgelopen. Een jurylid kan beoordelen wie de beste argumenten
heeft laten horen. Voorbeelden van stellingen zijn:
1. Straffen helpt niet
2. Een gevangenis lijkt wel een hotel
3. Ze moesten de doodstraf maar weer invoeren
4. In de gevangenis leer je meer kwaads dan goeds
5. Wie de fout ingaat, heeft daar meestal een reden voor

