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N
erveus looptadvocaat
Rachel Imamkhanach-
terdedriebewakersvan
FranklandPrisonaan.Ze
heeftdezedinsdagoch-
tend in juni2015omvijf
uurde treinnaarhet
Noord-EngelseBrasside

gepakt. Veel te vroeg,maarze isbangomte
laat tekomen.Nuhooptzemaardat zehaar
niet alsnogde toegangweigeren,hier ineen
vandezwaarstbeveiligdegevangenissenvan
Groot-Brittannië.
Haar telefoonheeft zemoeten inleveren.

Opnameszijnverboden.Maar in Imamkhans
tas zit eenpeneneen formulierwaaropze
haarvragenheeftuitgetikt. Tussendevragen
heeft zegrote stukkenwitgelaten.Daarkan
MarkDixie, deBritdieeen levenslangestraf
uitzit voordemoordop fotomodel SallyBow-
man, straks zijnantwoordennoteren.Alshij
tenminstegaatantwoorden.

MarkDixie zit ineenwit T-shirt ineengla-
zenhokmet tweestoeleneneen tafel. Rachel
Imamkhanstaptnaarbinnenenschudtde
handvandemandiedoorheel Engeland
wordtgezienals eengewetenloosmonster.

‘Ikweetwaarvoor jekomt’, zegtDixiemet-
een. ‘En ikweetereigenlijkniksmeervan.’

‘Rustig’, zegt Imamkhan. ‘Latenweeerst
rustigpraten. Ikbener speciaal vooruitNe-
derlandgekomen. Ikbenhiernietomute
veroordelen, ikheballeeneenpaarvragen
namensmijncliënt.’

ZebegintoverDixies tijd inSpanje.Hoe
raaktedeBritdaardestijds verzeild?Eerst
zegtDixie zichweinig teherinneren.Maar
Imamkhanblijft kalmenhoudtvol.Hijweet
tochnogwelwaaromhijuit Engelandnaar
Spanjevertrok?
Langzaamontstaat eengesprek.Dixie ver-

telt over zijn toenmaligevriendin inFuen-
girola, aandeCostadel Sol.Over zijnwerk in
eenbardaar,waarveel EngelsenenNederlan-
derskwamen.Hetwaseen tijdvanveel stap-
pen.DannoemtDixienamenvandepubs
waarhij vaakkwam.

Alshijdatnogweet,moethij zichdetails
overhetmisdrijf tochookkunnenherinne-
ren,denkt Imamkhan.Zebegintoverhet
dna-materiaaldat isgevondenopdevrouw
die in2003 inFuengirolawerdverkracht.
MarkDixieweet tochweldat er eenmatch is
gevondenmetzijndna-materiaal? ‘Begrijp je
welgoeddater inSpanjenogaltijd iemand
andersvastzit voordie zaak?’, vraagt
Imamkhan.

Decrimineelkijkt verschrikt. ‘Ik snaphet
niet’, zegtDixie. ‘Waaromzitdiemannog
steedsgevangen? Ikheb tochal in2007mee-
gewerktaanhetonderzoek?’

Imamkhanvertelthoehaar cliëntRomano
vanderDussenal twaalf jaarwegkwijnt in
eencelopMallorca, voordrie zedenmisdrij-
vendiehijnietheeftgepleegd.Hoede
Spaansebureaucratie steedsvoorkwamdat
Romanoopvrije voetenwerdgesteld.Ook
toeneral in2007eenmatchwerdgemaakt
tussenhetdnaophet slachtoffer endatvan
hem,MarkDixie.

Dixie is verbijsterden lijkt zichschuldig te
voelen. Imamkhanmaaktgebruikvanhet
momentenhaalthaarpen tevoorschijn.

Tweeënhalf uurnadat zeDixie voorhet
eerstdehandschudde, looptdeadvocatede
gevangenisuitmeteen ingevuld formulier.
DaaropheeftDixie inhanepoteneenbeken-
tenisgeschreven.Hijheeft in2003 inFuengi-
rola iemandverkracht, schrijfthij. Enhet
spijthemenormdateenonschuldigman is
veroordeeldvoordatmisdrijf.

Toch nog vrijgesproken

RomanovanderDussenkomtopvrije voe-
ten.Woensdagheefthet SpaanseTribunal
Supremohemvrijgesprokenvandever-
krachtingszaakdieDixieheeftbekend.Dat
hijna ruimtwaalf jaaralsnogdegevangenis
uit komt, isgrotendeels tedankenaandeon-
orthodoxewerkwijzevanadvocateRachel
ImamkhanenhaarkantoorPrisonLaw.Ein-
deloosbestooktezedeBritse justitiemet tele-
foontjes enmails. ZemaandedeBrittenvaart
te zettenachterhetafnemenvannieuwedna-
monstersbijMarkDixie enhetopsturen
daarvannaarSpanje.

Maar Imamkhanbevroeddedatvooreen
heropeningvandezaakmogelijkmeerbe-
wijsnodigwas –hetgegevendathetgevon-
dendna-materiaalophet slachtofferniet van
VanderDussenwas,wasal in2004bekenden
doorderechter terzijdegeschoven.Meteen
handgeschrevenverklaringvanDixie zouze
het vooreenheropeningnoodzakelijke
‘novum’ inhandenhebben.

InZuid-Engelandspoordezeook tweege-
tuigenopdiedeavondvandemisdrijven in
VanderDussensgezelschapwaren. Zezijn
doordeSpaansepolitienooitgehoord.
Imamkhan lietheneengetuigenisopschrift
stellen.Denieuwebewijsstukkenmaakten
eenherzieningvandezaakvrijwelonont-
koombaar.

Zelf ontkent Imamkhandat ze ietsbijzon-
dersdoet. ‘Ikwilnietdatdit verhaalovermij
gaat, ikhebditniet alleengedaan’, herhaalt
zemeermaals. Zeheeft alleen ingestemdmet
een interviewomdatzevindtdat ‘wevanRo-
mano’s zaakallemaal zoudenmoeten leren.
Hij is slachtoffergewordenvanhet systeem.
Niet inBirma,maar ineenwesters land.Dat
magnooitmeergebeuren.’

Devrouw
dieRomano
vrijkreeg

Rachel
Imamkhan



Thailand, 2002

Dedan26-jarige studenteRachel Imamkhan
zit ineen internetcafé inBangkokmethaar
rugzaknaast zich.Dooreengemistevlucht is
zegedwongenomlanger inThailand teblij-
vendangepland.Hetkomthaarwelgoeduit.
Zevindthaar rechtenstudie inAmsterdam
tochmaar saai.

Inhet café valthaaroogopeen flyer vande
stichtingFair TrialsAbroad. ‘Vrijwilligersge-
zochtomgedetineerden tebezoeken’, staat
er. Imamkhanmeldt zichaan.

Zebezoektbuitenlandersdie indeThaise
gevangenisondererbarmelijkeomstandig-
hedenvastzitten.Australiërs, gedetineerden
uit Singapore,uitBirma.Zebeseft: dit zijn
mensenvoorwieniemandhetopneemt. Ze
zitteneeneeuwigheidvast enhunoverheid
kanhetgeenmoer schelen. Zekomt incon-
tactmetde tot levenslangveroordeeldeMa-
chielKuijt, die ze later zalhelpenmetzijn
overplaatsingnaarNederland.

Maarhetmeestwordtzegeraaktdoor twee
Nederlandersdiewegensdrugssmokkel ter
doodzijnveroordeeld. ‘Diekrijgengeen juri-
dischebijstand,omdatzegeengeldhebben,
enniemandkentze. Iemanddiewelmedia-
aandachtheeft, krijgtallehulp.VoorMachiel
Kuijt stondenzebijwijzevansprekeninderij.
Maarvoordie tweeopdeath rowkwamnie-
mandlangs. Schuifelendmetdiekettingen
omhunenkelskwamenzedannaardebezoe-
kersruimte, ikhoordatgeluidsomsnog.’

Terug inNederlandvindt zedemotivatie
voorhaar studie terug: zewilopkomenvoor
derechtenvanmensendiedoor iedereenzijn
vergeten.Nahaarafstuderenvindt zeeen
baanals juristbij eenruimtelijk-bestuurs-
rechtorganisatie.Haarvakantiedagenspaart
zeopomNederlandsegevangenen inhetbui-
tenlandtebezoeken. InThailand,deDomini-
caanseRepubliek. ‘Ik vondhet fascinerend
ommetandere rechtssystemenbezig te zijn.’
In2005richt zedestichtingPrisonLawop.

‘Voormensendiegeengeldhebben,diever-
stokenzijnvan juridischebijstand.’Het is
dannogallemaal vrijwilligerswerk.Overdag
houdtzezichbezigmet ruimtelijkeorde-
ning, indeavondurenstaat zemetPrisonLaw
gedetineerden indenvreemdebij.
‘Ikbenvanuit eenbepaald ideedeadvoca-

tuur ingegaan,dusniet voordestatus, roem,
geld. Ik vind teneerstehet juridischvak inte-
ressant. En jewiltook ietsbetekenenvoordie
mensen. Somsdenk ik:ditdossierhad ikbe-
ternietkunnenaannemen,het is zoveel
werkendiecliëntkanmenietbetalen,maar
danzegtmijngevoel: daar is substantieel iets
aandehand,daarmóét ikwatmee.’
Deeerste jarenkanPrisonLawmaareenbe-

perktaantal zakenbehartigen.Datverandert
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AlsadvocaatRachel Imamkhan in2012
RomanovanderDussen inzijnSpaansecel
bezoekt,weet ze:hier is iets fundamenteels
foutgegaan.Het zoutochnogzo’nvier jaar

durenvoordat zedeSpaanse rechters
daarvankanovertuigen.

Door Anneke Stofelen en Wil Thijssen Foto Julius Schrank

in2012, alsdestichtingvoorheteerst subsidie
krijgtvanhetministerievanBuitenlandse
Zaken.Metdeongeveer tweetonper jaarkan
Imamkhandeorganisatieprofessionaliseren.
Zeneemttwee fulltime juristenaan.Hetkan-
toorstaatnu jaarlijkszo’n 150Nederlandse
gedetineerdeninhetbuitenlandbij.

Mallorca, 2012

‘Ikhebhetnietgedaan, ikhebhetníétge-
daan’, blijftRomanovanderDussenherha-
len.Hij zit achterglas ennaasthemoptafel
ligt eendikke stapelpapieren.Het ismaart
2012enRachel Imamkhan is voorheteerstbij
Romanoopbezoek indegevangenisopMal-
lorca. EenambtenaarvanBuitenlandseZa-
kenheefthaarverzocht zijndossier tebekij-
ken.Al in2010 is er inopdrachtvanhetminis-
terie eenvertrouwensrapportopgesteld,
waaruitblijktdat inVanderDussenszaak
grove foutenzijngemaakt.

Imamkhanheefthetheledossiermetver-
bijsteringgelezen.HoekanhetdatRomanois
veroordeeld, terwijlhetgevondendnabijhet
slachtoffernietvanhemis?Ookhetsignale-
mentdatdedriebelaagdevrouwenbeschre-
ven,komtnietovereenmetdatvanhem.

Imamkhan isgewenddatgevangenendie
zij bezoektklagenoverdeomstandigheden:
kakkerlakken,mishandelingdoorbewaar-
ders,het slechteeten.MaarVanderDussen
heefthetalleenmaarover zijn rechtszaak. ‘Ik
heballerleidingenwelgedaan’, geefthij toe.
‘Maarditniet.’Hij laatprocesstukkenzien,
wijstop tabellenmetdna-codes.Ookvertelt
hij overhoehijheeftgeweigerdeendealmet
justitie te tekenen. ‘Ze zeiden: als jedit tekent,
krijg je eenstraf tussende tweeenzeven jaar.
Maar ikganiet tekenenvoor ietswat ikniet
hebgedaan.Albied jemeeenmiljoen.’

Het valt Imamkhanookopmethoeveel
compassiehij overde slachtoffers indedrie
zedenzakenspreekt.Demeestegedetineer-
denontwijkenvragenover slachtoffers. Ro-
manoniet. Imamkhans intuïtie zegthaardat
indezezaak ietsgrondig ismisgegaan
Wiewerkt invreemde landenenculturen,

is volgens Imamkhanvaakaangewezenop in-
tuïtie engezondverstand. ‘Ikmoetwerken in
landenwaar ikniet thuisben inhet recht. Ik
doeveelopm’ngevoel eneigen inschattings-
vermogen. Somsniet, endandenk ikach-
teraf: had ikhetmaarwelgedaan.’
Die intuïtiegebruikt zeookbijhet aanne-

menvanzaken. ‘Jegaatniet zomaarzo’n tra-
ject in, vanonderzoekenenerinduiken. Je
moet jealtijdafvragen:watverteltmijncliënt
niet?Omdatwe inhetbuitenlandvaakniet
overalledossierstukkenbeschikken, zijnwe
afhankelijk vanwatcliëntenonsvertellen.
Dus speel ikechtadvocaat vandeduivel.’

Hetgebeurt vaakdat lokaleadvocaten
Imamkhanmet scepsis zienkomen. ‘InZuid-
Amerikaanse landenmaarook inSpanje
heerst echteenmachocultuur. Zevragenme
dan:watkomjijhier eigenlijkdoen? Ik snap
datwel. Ik zoudat zelf ookhebbenals een
vreemdeadvocaatmijbelt enzegt:hoe staat
het ermee, kanhetnietwat sneller?’

Het isookomdie redendat Imamkhan in
eerste instantie terughoudend is indezaak
vanVanderDussen. ‘Wewildende lokalead-
vocaatniet voordevoeten lopen.’Maareind
2013vindtPrisonLawdathet langgenoeg
heeftgeduurdmethet rechtshulpverzoek
aanEngeland.Dat isgevraagdomnieuw
dna-materiaal aan te leverenenmoordenaar
MarkDixie tehoren.Maarergebeurtniks.
‘Wijwildendat iemandcontact zouopne-

menmetdeEngelseautoriteitenwaaromhet
zo langduurde’, zegt Imamkhan. ‘Daarover
waseenverschil van inzicht.DeSpaansead-
vocaat vond:uit respect laat jehetaandeau-
toriteitenover. Ik vond: jekuntdeautoritei-
tenookeenhandjehelpendoorze inde
juiste richting te sturen,dedrukopvoeren.
Daaromhebbenwij zelf contactmetEnge-
landopgenomen.’

Debemoeienis vanPrisonLawleidt tot een
doorbraak: innovember2015besluithet
hooggerechtshof inMadriddezaak teher-
openen.

Nieuw leven

Ondanksdepublieke steundieer is, denkt
Imamkhandathetnogheelmoeilijkgaat
wordenvoorVanderDussenomeennieuw
levenoptebouwen. ‘Als je twaalf jaarhebt
vastgezetenheb je tocheenstempel, ookal
word jeuiteindelijk vrijgesproken.’

Bovendien isdenachtmerrienogniethele-
maal voorbij. CrimineelDixieheeftdeern-
stigste vandedriedelictenbekendendaar-
voor isVanderDussennuvrijgesproken.Des-
tijds isde rechtererbijdeveroordelingvan
uitgegaandatdedrie zakendoorééndader
moetenzijngepleegd.Maardatbetekentniet
datRomanonuomgekeerdook inéénklap
vooralledriedezakenonschuldig is ver-
klaard.Omdatalsnog tebewerkstelligen, zal
deverdedigingomdeuitleveringvanDixie
vanGroot-Brittanniënaar Spanjevragen, zo-
datdeBritookoverdeandere tweezakenuit-
gebreidkanwordengehoord.

Desmet isdusnogniet vanVanderDus-
sensblazoen. En: ‘Hij is indemedianeergezet
als eenbepaaldpersoon:Romano isgeen lie-
verdje,hijheeft zich inhetverledenmisdra-
gen. Ikweetnietof dat inzijnvoordeelwerkt.
Hijheeftbegeleidingnodig.Hij isgetekend
dooraldie jaren ingevangenschap.Dieverlo-
ren jarenkrijgthijniet terug.’

Mark Dixie legt uiteindelijk in 2015
een bekentenis af die Van der Dussen
vrijpleit.

Iksnaphet
niet.Waarom
zitdieman
nogvast? Ik
hebin2007
alaaneen
onderzoek
meegewerkt

Mark Dixie wanneer Rachel
Imamkhan hem in juni 2015 confron-
teert met de situatie waarin Romano
van der Dussen verkeert.

Jeugdfoto van
Romano van der
Dussen die bij
zijn vader aan de
muur hangt.


