
": : ='"_ ••• : r 

. .., . 

.. -. 
. . 

• • 
00 
~ 
:::t-. 
o 
• • 

, , "' ... ~ 
,. : .,,':-

.. 
T : . 

• fI • . : . 

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.



\\' 
wetenschappelljk 

" '-' onderzoek- en 

I) 
documentatle 

c: 
centrum 

Ministerie van 
Justitie 
1986 

Staatsultgeverij 
's-Gravenhage 

M.M. Kommer 
M. Brouwers 

Deze reeks omvat de rapporten van door het WODe verricht onderzoek. 
Opname in de reeks beteken! niet dat de inhoud van de rapporten het stand
punt van de Minister van .Justitie weergeeft. 

Vrijheid in gevangenschap 
Een inventarisatie in de inrichtingen 
met aen half-open regiem 

U.s. Department of Justice 
National Institute of Justice 

104281 

This document has been reproduced exactly as received from the 
person or organization originating it. Points of view or opinions stated 
in this document are those of the authors and do not necessarily 
represent the official position or policies of the National Institute of 
Justice. 

Permission to reproduce this copyrighted material has been 
granted by 
.Ministerie van Justitie 

to the National Criminal Justice Reference Service (NCJRS). 

FUrther reproduction outside of the NCJRS system requires permis
sion of the copyright owner. 



VoolWoord 

Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan maakt deel uit van een 
serie inventariserende onderzoeken die het WODe uitvoert in verschillende 
typen penitentiaire inrichtingen. In 1982 werd gerapporteerd over de bevolking 
van de inrichtingen voor langgestraften; in het onderzoekprogramma voor 
1986 zijn dergelijke onderzoeken voorgesteld voor de penitentiaire inrichtin
gen voor vrouwen en de TBR-inrichtingen. Bedoeling van deze onderzoeken is 
een overzicht te krijgen van de samenstelling van de inrichtingsbevolking, en 
de problemen die de inrichtingen met die bevolking ondervinden. 

Kort na de aanvahg van dit onderzoek werd een ambtelijke werkgroep in het 
leven geroepen die zich in bredere zin over de problematiek rond de meldings
inrichtingen diende te. buigen, waarbij met name gedacht werd aan de terug
lopende opkomstpercentages, de grote voorraad te executeren vonnissen (in 
bepaalde categorieen) en de veranderde samenstelling van de bevolking. De 
onderzoeker heeft in deze werkgroep geparticipeerd, en er de hier gepresen
teerde onderzoekresultaten reeds in een vroeg stadium ingebracht. Ais gevolg 
van deze participatie. is het oorspronkelijke doel van het onderzoek enigszins 
uitgebreid: er is behalve aan de probleemcategorieen in de bevolking ook aan
dacht be steed aan problem en van meer organisatorische aard. 

Het onderzoek had niet uitgevoerd kunnen worden zonder de medewerking 
en de - tijdens de gesprekken naar aanleiding van de tussenrapportage ge
bleken - kritische zin van directies, executief personeel en medewerkers van 
de medische diensten. Hen zeggen wij bij deze graag dank. Oat geldt ook 
Nicolet van Peer en Gonda Nienaber, die in het Kader van hun MEAO-stage 
een aanzienlijke bijdrage leverden aan de materiaalverzameling. Marian van 
der Leden is erin geslaagd zichzelf weer te overtreffen in de wijze waarop zij 
het typewp.rk verzorgd heeft; Marianne Sampiemon heeft de voorlaatste 
loodjes aanmerkelijk lichter gemaakt. Dank. 
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'In meien jUni' ,1984isd()~r h:etWODG eeniriveritarjs'ati~-onderzoe:k 4ltge~, .' '., 
',' vaerOin'] Nederlandsebgevat\genissem me~(deel$)eet\half-open reglem:" '., 

'. ,"NietlwVO$se'veld'!teVught (de paviljoens J\alAmeren Dieze/Dlntel), "PTK de 
, Carridor"te,Zeelar1d(N.Br.), ~'De Raam" teGrave, ~'T¢r Peel" teSevenum, FPVI. .:' 

Ne<;f.ethelde" te DOetinChem, IIOosterei/and"te Hoom . eri~ "Bankenbosehj
, en ' 

uNie~w Bergveeri" te VEienhU],fen 1hDoei van net onderzoek wa~inzielit tever
krljgEln' .Inde samenstelling" van' de, bevolkingvah' deze ihriqhtingen,en dan 
VooraJln de aard,sn .omvang van mo!:!elijkep;robleemeategorieen: Het on!=ler- ,.' 

, zOek sluit hlermeeaanopeen.eerclere, soortgelijke, Inventar.i$ati.e in de',lnrleh· 
(/ , tingenvoof' Ii;mggestraften. . :., , .' ...• . '...' '. ' ; 

.... '. Degegevensverzamelin'gvond plaatsmetgebruikmaking vaneenaantal, 
brOnnen. -Van alleop;e£m '(perinrlehting. versehiflende) peildaturT{ aanWezige . 
gedetineerdim .(N :::: !;i91) werden een aantai'gegevensverzam~ld over de Per, " 

a soon, de huidige detentiee'1.hetsttafrecht~lijK iJ~rleden Cop basi$ Van dejusU. 
tiela documentatie)~ Aan de .medisehe di'enst~n van,de fnrieh~lngen /W'erd g~. 
vraagdperg(3detineerd'eeen vragenliJ$t iT! te vullenmet betrekklng,t6t . 
medisehe,gegeyens, bv. 'ten aanzien yah alco!Jol.en/of drugverslaving, Het 
exeQutlevepersonee/ tenslottewerd'ver,zoeht vragen'IiJsten in,te vullen ten . 
"a(!niieh van aile gedeHne,erdandie(r.13eds) tenmjn~te 3 wekenin de inrJchting .. 

·verbleven •. De,zelijsten.bevatten v'ragen. over mOQeHlk.prob'~(3mgeHrag·;.en 
. eigensohappen dleprbblemeryopl~verden"Op .basjsyan J:lit gecombineerde; 
materiaalls begin 1985 (3en. interimrapport samengesteld dataan de;' yer$.ehil
lende inriehtlngtm is toegezonden. In de zomervan 1985: heeftop basIs hi(3h. 
van in aile inriehting~n een ,ge$pr~k plaatsgevondel1metdedireeties en. (op 
een ertk.efe uitzondering na) de Inedi~che dien$ten en e~eeutl~f personae!. 0(3 
hoofdstukken 5 tlm 8, waarlfr de verschHlende pro!)leemVelden beh~mdeld 

. Wordenc.q. enkele conelUsie$getrokken worden,,zljngrotendeel$op deze . 
gesprekkengebaseerd.~ ,h~t.kw~ntitatief materla.Cl.IIS hi~rbIJvooralalsillus~ 
tra.tle. gebruikt. Debel/ilngrijkste teoen 0111 in die hoofdstukken vooral hetmeer 
kwalitatielle materlaal te gebrui,kel'l is de mindere befrouWbaarheid; v'anhet 
kwantitatieve materiaal over deze Olid~rwerpen:enerzljds is dit hetgevolg van 
het kie;zen van een peilqatum ferwljJ de bevolking,stE1rk' Wis,$elt,anderzijds " . 
!)Elstaat, .ook d.e iooruK dater opeen aantal PMnten $prake i$ van. interpretatie~. 
Veri:;ehllle.rt (bv. ten Clanzieri Van 'de vraag ofiemandal dan ni(3tverJ3laard ' 
geaeht moe:?f worden). Hoofdstuk4 daarentegEm, waarln eenbeschrJjvingva:n 
de b~volkirig g'egeven 'wotcH in termen vanpersoons~el1'.detentlekenmerken 

• al~meide,het. strafraehtefijk verledeh, is, weI gebases(d oP hetkWClhtltatieve 
materiaal,dClt rrTlmer~ ten aanzleri· van deze pUriten veel harder Is.\\Hoofdst!Jk 
3, de beseh,rijVil1g vandeinrichtingen" perust ?owelop sehriftelfjke informati.e 
als op de gesprekkeneneigen Waarneming. " , ' 

, • • < ',~ , ." 

1) "HetSt"flJureauWetenSChllPpeIlJke A9vfezEln Van de DlrecHe G~vanile~ISWElzen VWlchUe.ln dEl~ , " 
,zelfde perl ode een ultgeliteld onderz;oek In de. achtste "'EirgeIlJ~barelnrlcihtlng,"WesWrige" te 
HeerbligoWaard. ' ' . 

' .. ~.' . '{ 



\' .. G, 
-"',,';, 

'. "ll"}''':'''''''' ',;> , .... :<:1 c.: •.... . "J, .. :, 
' ......•. : ........ ' ... De in.riehtingen:,trteteerials, half-open ta 'k~!lsC:,hetse.nn3gienl vormeneeH ..•.•.. :-. ".: 
'.J. ~ · .•. ,;:verr.s~var, hpm6ge'newoep~ .·(3emeel1. ~e9b~R ~ir.echte~,~e'debe·Pfi'rkte'~~Qt·:. " . 

. ' ..... ···.:~~~~:~;:ne:~~~J~h;~t;a~[~WJ~ij~~Tne~;~.i~.~~dh{i~~.~;:~enn~~r~:~~~g~r~.g;~~\.··:·o 
...... "lrip:rlllc!PE:l~;gElti'logeIIJ~heldqatdearQeld bUltepde1nnchtl.rr9c:q •. het.I,l1rtch-
'. :tln~isterrefn:pla.~tsv!ridt'Rebestel11tnlng,de :geoPUWelijRe: onistaMlghedeh ": 
.. ·en de'lerdere inyuHingva:nhet fegiemvetschiJJsl1.echter 'sfetj{.TWeevan dejn~" ".; 

.. ·.·.rr()mihgf'ln;~dJe· in Vught '~nZeeI~jld:itijJiJbes~emd .vo.orJeugdigen,cfeoVe.rige'.·.. ..'?' .' 
'. VbOrvolwa:~sehe'o(dat wirzeggeflQudet~dan23jaar>~Hetmere.f!deel\lande'ih:'" .• " . ' .. 
.... ·.tichtingeriJt').be,~temdvpar:ig.:zelfmeJc1$ts ,(ge'detineer0E:lhdiena;hun.veroor,'·: 
• deling'.,«ori:len heeng~z()~denih,~fVlacHlfng \'~h. een ,optQE!P vQ<)r>hE:it cil'1d~r" > ,. 
'gaan: vanhuq;sJraf); TW9laElohter ,-i:ueiri"P6e~rricherrienZeeland2) ~:~j}o ........ . 
'. (deels)lJestemd vocirg~detirieerd~ndie,naeenverbli}f ine.en·l-;fuisVahBevva.: .' 

...... dng.{HvB);bf ee.ngeslotehg~yal1ge·nis.voQrde.i~ I'nrjGhtingenge:sel~cteer(jiiln.··· 
.. 'tenefhde>er hun strafrestant uit te~ltten; Dehlilsyestingvarieei1vaj:fze~r oti!:l 

.; enmin'bf lT1~eriric::fe"stad(Hoorn I;lnGr~ve) totvriJrrlodero erlzeer fan(Jefijk' 
" (Bankenbosch, Zeeland en,Sevenum). De gedeUneerden verblijven er's'naqhts 

op slaapzalen (Nieuw Bergveen 'en Grave), In chambrettes of ,vergelijkbare 
rUirnten {HQorn,$evenu.rn eIlOqetinchern},pf'op'1 Qf2persoohskamers(S(f\le~ 
.num, vught,. ZeelMP,en • af'ln'~enboschl,J;letdagpro:grammabesta.at . qfwel; 
hObfdzaKeJijk uilarbeidbinnell'pf buiten: d.e inrichti.ng (Bankenbosch;Nieuw: 

. ;. Befgve~nEm Hoarn)' of is .... msergerrc~tbP ~otmi rig·(Zeeland,·. poetitiohemr •.•. ; 
yught,§evenumE)n' inzekere iin GJave).+git,ove.rigensaJlema~ll~ yer~chil··' 

,colehdeveirhoudfngen'.. .,". ... "....: ' .....' .i" 
be.gemiddeld~leeftijdvand~ond~rtochteg~vangel1isPpPulatieligtrQnd .. ' 

de$1Jacfr',T$I}opzlchtevarrde t~t~le Nederl.~na~eb.~vol.ki!ig;zljn de: jon gf:lr'en ,; 
oVerv¢tte:genwoordigd,doch 6pvallendis. dat ,nog20% van de gedeUrieerden . 
puderi~ dan~RJaar.Hetn1ererideelheeft d~ N~derland$~ nationalitelt.$neen .' 
Nederlandsecliltureleach'tergr'pnd; .., .... .... . .... ..... .... .<L '. ',i' , ..... 

• De vermogemsdellctenvorlTlen degrobtste qategorlede.liclenw'aarvoor merl' 
dezedetenti~pndergaat(t!ijDa'56%1 .. gevolgdd9pr<;lencten vandeWegenV/:'lr- .. ;" 
keersw~t (rulm 2Q%) en . de Opiumwet (9%). S'echt~2, 7% van. dege.detlneer-~o 
den h~elt .nooiteerder jU.s.titiele contacten 3) gahflc},terwijl daarentegenrulrn';' 

·60% .. zelfs eerdeftot eenonVoor.w.aardel ijke vrii.heid$str,aJ veroordeeldJs: ge-' 
, weest en waarschijnlijkeerderedetEmtie.ervi;lring!?ezit. .... . .......•..• ' .. ' ...•...•.. 
. ' . ·Oe.leefOjdWaarop~et eerstr,l\.lstU ieconta,ctplliatsvohd~isn[ef met ?sl<et-
M.id va$tt~~ten~n,omda.tvanjeugdl~enjOllgerda,n12.jaargeencpntacten 
wprdeti ged(jcumenteer~, eniYi;lride ouderen·sle9htseen·beperktaantar,over • 

. ' tredingen .(alsmedea,I.lemisddjven}. Wel.kcmnagegaanwordenda,t; rUII'n de 
heilrtten tijqe vanzlJn eerste cbntactjoriger was dan 18 Jaar~TevEm~rpIiJken . 
Van. derecidivisten 4)slnds het. eetste bonlactgemicjde.ldtWee delibtenper 
jaarb:ekend: te;zijn' gew()rden, terWijl hetbijrulni 75%>y?nbenom drie..of!me!:lr 
. VersGhill~ndesoortendeli9teng~at" . . . 

Wie slechtsElenglabaai beeldhe~ft van hetNecjerlandsegevangeniswezer1! . " .Ql 
is 'lIchtgan~lgd om Qpgr.ond vandebe~temmJngva,nde in Qitonder;zoek be~': , .... 

'trokken ihrjohtingen(zelfmelders,en/of.Opgesc,biktheidg,l'~elect~,erdenraa:n . 
. te n9mendathiereen geheel anderecategorie gedetlneerdefl--ocfje veel min- . 
d~r problemeniirret zlch rn'eebre,,9f ,..:.. ver6liJftd.an in de!;Jesloten Inr1ohlingen .. ' , .' 

:1)" In V!.Ighi ."..,aar oak'een deelllarl derrirl'cntrng bei;itehid ISvoo(ulteeh'HvB afk~nl$tlge Md.!;liln~fJ~· 
deh, Is ht;lt ondel'ZoekQt;lperkt geblfwl:lntofde VOO( zelfmt;lldets'bestemdepaviJjbans, " 

. 3)'lnnet.:kadEir vandlt rapport: eMc6ntact metjust1tle .ctat leidde toteen ml\!?tle In 'de Jus'tltlE\Je 
'Docum,entchll:l;Het gaat d~arblJom de,!iiscihrIJlllng ten parkette.lIlln ean procies,Vl:lrbaal telfake . 
. van I:lnlgmlsdrlj( of jlen ~rnstlge overtr!3drng,ofwE/llnfJevalllanel;lh oYl:lrtredlng waarvoQrgeen .' . 
tg;"'loptdoclJlTie,ntatie" plai:ltsvll'ldt, een veroprdellng terz;lKe da!!rvan .• '. '. . .. 

4) ·10 he! ~'ad~rvan drUapportlJemar\!Hen a,anzlen vanwie meer ~.ai1 Mm Justltfecontact gi3qoCl/' 
. mehteerd Is.. . . ' .' ..' .. 

. /,,:.' 
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nF}': ,,;:',:'/'« """',~'i.;,;.'c,-',;: __ ,.',,---,~~~ ____ -,-,--,-,-.,--;'~~~---,,-~~-:--7-"'~~--'--''''-~'''''';''''''''~' 
L">~' \' .. "'I ... ·.·, ": ·H~(c)pri1~ik6Iiik$~e:re$bltif~tv~n;ditoncl~r~o~k 1~·da'~'OoRW~lticl1t.qa(d;t' 
~'<', , .•... verschi( sJe9hts.':b€)t(ekk~ljJk ,is. W~ns'w;\a(i~ de,:v.~rde'l~g,gv~rd~lict~Rafe9Q~ ......... . 
~., "frie~n; e~:~fraf~':ll.!r,een':an~ete,9a~J.n,.de~{IE3sl()~en:, lilrichtingf:}q{ElIl: dari;·rj'1El!:' f":.:"', . namedJe"Qbrlangge~tr~ften}jfl1aarWal1hf;ler'geKek.enworqtnaat per,sQol)s; , 
It :.,. 'c.k~nfT1E3[ken (rrl~t\uitzpnd~ring,;y~nl)~ti()nali.teit)en,strafrechteliJ~verledel;, .•.. ' '. 
~,.":blij~f:datwe·hier:~ltha,n$Jeh,clel,Eltema~l?rrfjebbeh mereen,\lerge.1ijkba,f13,Z.O<" : .. " 
" .'," .... ··,rlietdeze!fd~i,,~vQ*,rbg.~Hlerypor:zljnr'aasrq,eppnaJ'Tleln het'ohder~o~k:van:.·S;"·.·,, 
f",":,· . ",'."., .• :', " •.. ,) , .ge~VI~eq~r<hei~ee~;het~T~:dceCorri.dorMa~r;al~g~.?:egdall~.erQfQr.Qfeli~,.',>.,·,';: 
i: " .i.· ...' 'qe~~~U!tg,esJoJf;}ni,nncht,,!g.eriaJkQm$t I g~gedetl oe~rQepVerbIlJii~n)tWee.9or:,", ,: ... ,.. 
t~,}: .'. . zak$;iaan t~.Y-t!Jzen"lnde,~er$t~·pl~~t~I1!3~U: dec~paOiteit$l1oodJn 9~ livB's;' .•. 

. .er toe gelel'd.'d;;lt t:lok>eelliw~ard~re'c?t~gorie:Vertlachten" niet tot aan Ilet V.0I17·, 

.,:, ". '\ 
, r: 

, .. ,. ,(j' 

' .. h !sirlprevertUevEi' h~cbten is 'bl Ii ft,. watal ~. co"seq usn! i.eheeJfdatzern~e§tar 
',esn zg~ 'l6pehtlvorWi i§krij gen:' nidetwe~de; P la~tsi s het zo,dat:9ok daze 

.. ' zWaartlerecat.~gRrje,.~tl.J$senhulivetblijvei1 int:le:'g.esloteriinrightiO'9JiUldoor:,· 
· ZQ,:'ouenQano.elicteil' pleegtwaarYo'or'prey~()tieve . hechtenishelem.a(iLniet, '. 

. :T(lbgelijkJs(ofln'de' praktjj~hJet wordttoegep?§t),.z9al~,riJderion~eh lriVIQed(;) '.' 
." .lhc:l?.tgeval krijgertzileyen~ens'eEm lopend \tennis; datnietaJtljd'jri':aansluh· 

· ting'opeeildefentieinee'n g~!3roteninrjchtingter{uitvo~rw~rdt'gelegcl: ........... . 
.... ". . .....• Deaan'v'{efigheid~andezezwaglrdere,categ()de gedetlneerden"!?hialsmed'e' . 

.. :een;tOeoa.mEi vanh~t ~13:litar:l~ng~rgestra:f~eD,(ev(;)l1een.$een 'Uif\iloeisel. va.n .. 
hethi erbpverl. gepOerl19~·cap~Gi.teitsgebrek i n 'de f]VB's)~,W.ptdti IJeen aiahtal 
inricnting.en'~lseen probleem. ervpr~n;:De. Detrt'!K\t:engedetineerdentiebben 
v:eelal~en,~ori.Jirneqete:ntle-ervarip9;()fyerkrlJgendt3:ze:gaa\1deWi3gi"dafzeih.··. 
tlel1alf-openseUing.:moeIlJjker danvroeger teha.nterert zijn, Daarna:ast,or.el1~ 
gEmzilvQlgensQn:zeJ~spondentenQokhier endaar ~eri ;crHninele,:subbultl,lur·. 

'. binnet'l,hetgeenzibh Lilt in Br~rarchiscbe verhoiJdingent~*sendege!:letin~et-
. (j'enen aJrekeningeo:jnverbandmet bestaande g,eschil)(:inet1vet~s, Ditfs:ecli~·· 
terniet'''meer' dan eei1va.ride'versc~Hhini;isvorinenvan'wat algemeenals. Hat 
. centrale probleem vande:lnrichtlpgsn geridemd werd.; d~aanwezi9heidiJan(te' 
w~elY gepetirieerdendie nietg.r(jeps"Of regi'E)ms'geschiktzijQ. On:ze ze.g$1 ieden· 
reki:llldenhieronder oor" nO.9 de (iwaa.r) verslaafdep,de :psyqhisch ofHchame-. 
lijk onVolwaarcjigen entl'e volledig ahaifabeten, Uit de~vragentilsteh blijkfdat' .. 

. ·19% .van"de389 g'edetirieE:lrcle'nw~arover qpdEl.ge:Sl?~etr~H~nde vtaage~n,arit •. ,' .. ' 
woord IS,gEigevengeheel ofeigenlijk nJet geschi.ktgea:bhtwqr,dtOITl'deet te 
nemen . aah 'het. dagelijks..·ptqgrClmma~,'Eel)zeJfde percentagt3.,gedelineerdeh\·. 

.... :Wordtondaril<s hetfei(dElt ze tQt een yah de b'oVengeJlOeJT,lae cale9,~rieenbe~" 
.'. hor~n,WelgesQhikt gevonden;d.a:arnaCl$t lser nogeeo aanl~1 geoetlneerden . 
• • ,'" , . • ..•. ", • ..".". ,," ",' .. " •..• ." " .' .~ .-' .. ," . • ...•.. " _ r. J, ~~", " '.' .: 

daUQteen vah dezecategorie~n'l:>ehooi"t maat..van wiegeeh \J~gevensov€)rde h .. ' 

.regiemsgeschiktheiq bek~md:zijn~ Oit ~et~ken~datop ~eirt()taarvan.5S1.gede~ 
tineerqeh tenm.inste 10% ~)t ?tei.genlijk ni.ergescpiktgEia~htwoJdt,.Jer~IJI·· 
daareribovennogm@er dan 10% San of meerkenmerken v,e~t60nt d.iealszeer 
problematlsch ervaren. Wqroer); Hiarbij. moetpVerlgens wei bedachf Worpen 
oaf. eenaantal Vande~egegev.ensniet erg b~trouWb~ar')s .,.... mel name: 

'" ','. " , -... ,'.!" .. _ .. '. ',' . '- -'. ". ," ' . -',: (::'"' , -~4) _ .,'.," </., -' .' ',,' '., .',. 

oestaafde .. lndrl.lkda,t menzeer voorzichti9C';q.wEllgerachtl.glsgeweesfpJet . 
hefmelgeil Van, drugverslaving. HetJeit Cia.t een.inverhoudltlgQtote. gmepgEj
(jetinee,rdeil;ol1dan!<shet yertonen Vano.genschijiilijl<,eenvoudigqbjeQtivEl(:lr- . 
ba:r~e.igensch~ppeh di~gen6ernd wordenals ;indicator voorgrdep$orige
scI) jktHeid;niet~ls~.odanig· aangecllerktWQtdt doet overigeosyermoed.en d~t ..•. 
hethiergc:\at ornvriJglobalea;;tnduldingen. . ..... ... ..." .' .•.. 

Ten aanzien.Val).qU,fe'rs, rnetbetrekkln!;ltot d~·orny;~ngv.andedlyerse ais prQ". 
blematisch . ge~eJ1schetste categorieE;lndi'enta;lsgezegd JfEltnodjg.eVborb~.· .. 

. houdgemaaktte W,ordeji •. Tochis het:ziiivolom" op de~ePlaats/.ondanl(sde 
· schijnvanexactheid di,edaar.welli6ht vanuit gaat~ qerssultateo vallde,inven-. ," _. -,' , .. ,..", . . ,- -' - ,~., . . .: ," ".' . 

5)O,it. ge(dt O,9ffi vQprDo.etlnclieme.tl le~lana;ct~,f#~il90l·jsgedeu';tJerden dledaar oorspronkeJljk 
'Jobrge$ell¥t;leEird WEIrd, WordUElQl3nWobtdl9voorl:len groet d,eel "a(gerQQmd"doo( Mt.zElJf· 
meldl3tsclroult " . \ . '. . . . .. . 
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.; ta:ris~liejneE;lnt~bel.$arl1enteVfltlen. HJerjriwqrdt daJist~ed.s het pero'entage •. ·, . 
. . ngedetiheerd~w g.egevenWaarva,n/ op, grond .vali'dedoorde medisclledlensteln' . 
. '()f:executiefpersoneel inge'lul.oe vrag'eillijst~hrnag:worden ,aangenoinen~daf 

i:Zetot de bl3lreffende, cafi:iQ()riepehoreil?lje't gaat·hierpij c:lanwf;1 6in' l1en~et;i·:.· 
· .tagesop..vElrsqfHllel]delotaal~aantallen,>.' . •.. <' ..•.... ' '. ," ',". 

{( ,"" 'y .. ", ,. "., , -. " 

pj3rceota9~~ger;l~ti~aerden die opbia:Sf!l ~!l!1qeli1gevllldevrf\Qilrll1isten tot dt:! ver~ehllieri.': 
~e prg,l,lfe.enlc.ategorleen gerekt3n~, kUllner Word Em; . . '. " . 

'G .' 

rt3t3Qs.6t3tderoV'l·· . 
..drJ,lgVi'frslaat!;l:.. ;, 
··onfhbuCllngs\lt3rSbhiJllselsi1 drugs.' 
drug~etirU!~er tlJdens.oefentte ... ' .. " 

· 'sxeesslef aleoholQ,ebnJik Voprde!entie . 
· .onthouqinQsvarsetilfnselenaJeohoL ."" 

gleoholgebrulktljq~nsqetelltre , 
'riletfeg)ernsgesphIKt .. . 
IIphameIlJk'6rige~phlk~ . '. . . .' 

..geestelijkg'(lhandldlipt,zWl:lklJegaafd. 
· . at1filfabe~t (f~an geeti N~d. sehrljven) . ' 
· .. analfabeet(l.(a:I\N(l~. lezenrjoeh schrijven) 
· agrelsslef gedrag' '" ". '. 

lieha:meHJk geweld 
als agresslef ervaren 
ervaart tekortf\an privacy 
ztt"zwaar" : .. '" ',r, 

"", 

61 
.19 ; 

17 
22 .. ,' 

·'14 
10. 
10 ' 

·t5 
5 
6 

··i. 
3 

32 
··"3 

12 
35 
25 " 

588 
498·.' 
498 " 

. 498' 

. ... 4.9S. 
,,49!J 
.498.' 

~1i9 . 
389" ." 

... ·389 

392 .. •·· 
392, 
392 
392. 

.3Q2' 
.39.0 

"': .. 392 

. . .. ' Bljdeze tabel. moetgog, worde~ opg~m(3rkt"dat de pefcentCiges tuss~hde 
·iurichtingen aanmerkelijk uiteen Jopen;. om:reedsgenoemde' redenen. is het· 
~Jhter l1iE;lt verantwoQrdhJereenuitspliti3ing n.aar iI:'lricnt\ng te maken . 

.• "Watprecfesals'problematisch erv~ren )Nordt~ersChilt' per Inrichting;en , 
hang! vQoralafvande 'bestemrning, hl'll gebouWen de mate van .groepsge •.. " 
'Nch.thejd van het regieITJ..JiIaat hetbljvoorboeelclomde Vraag.dflanggestrciften 
een speciale probleemgroep yermen, dan:. is hE;lt duidetijk dat een gedetin.eerde .. ' , 
qleal3 maandenaanwezJgisjnSevenuma!s ~eriVetera.an wordtgezien;en in; '" 
Bankenbos9halseE;lri re,!atieve.nie'uweling: DaarnaastJshepo qat bep?aJde, 
gedetineerdElnbijeen'Ianget verbljjf wei, maarbiJ e~n Kurt{« 4 wE;lken) nl.et als 
erg·problemaXisch'wordehervaren ...... inhet la?tste geyai gaat het lmm~rs om. ~ 

. eE;lnaf2:jentiare tijd; aepaald~ problemen zullen dan ,oak i.n de inrichtingen 
voar kQrtg~straft~n rn1ndE;lr. voorl<or)?en. De!;l.ebouweIijke situafle, en~an vo&r~ , 
al de mogeliJkheid tot .afzbndering (uiteigen bewegingCVan' dege<;letine!3rde of GI 

alsmaatregel vaninrichHngswege)jlsvooral belangrlJkvoor dema,te'waarin . 
drugversla,afd(3n problemer:r geven:volgens derespondentenzijr:tzij op.sl a,a".o~ 
zalen, maci.r bok.bPde afdeUngen>ofpaviljoens waarg,~detir)eerden zoncler. ." 

· toezichtverblijven,een bran vanergernisvoor hunmedegedetin(3erden.Af~ 
.!<ickverschijnsele'n! onderlin!;je .diefstalletjes ehdealeOzijn de.iloornaa,mste. 
oorzakenvan oyer/as! vanVerslaafden. De confrontatievan druggebr.Lilkers . 

'. mefalcohOlverslaafdenleldt meestal totgrotespannirigen 6). De matewaarin:' 
hef(vormirigs-ofarbeids:)programmaster.k gestrqctureerd is of st~r~,gericht 
OP gtoepsdeelname, bepaalt te.r'lslotte. ook het ,M dan riiet ohdEll'vindenvan' 
progremen 'TIet bepaalde>ca~egorie.en' gedetineerden.Da,arwaar~demogeHJk- . 

. heid~be$taafom soepejir'ltespelen bpofzelfs gebruik temakl3n van de elsen , 
.~Heje~n indiyiduele gedetineerde stelt aanhetprogrammazljn de prob)en:u3n " 

<:' . 

VElI3I minder dan waardie mogeHjkheid ilia! bestaat. Ook In inhoudelijkeziil is .~ 
hel programma vaninvloed,Zo.lseen. analfabeetdqidelijkeen.probleemin .' c:/ 

" .. 
6) ... Voor ~~n d(l~tomdatdelaatstenrh!ln~IO. gle met de va. I3lal verSE.'. lei. me .. thad.On .. o.o. k. ea. n. V.' ~r\i.ah. 
, • qlnllslT/fdd.elwfllen. ...,' .. '. .~:. . ',.'. .•.. .. .. ... ... ···1'·· ... .." .. 
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"i.",",,;';' J;:btuikwordtg~fnj:lakfv~nSChrift~nJk'.rna,teria,alcmaatnl~J'(n,e~n !nrichting 
~.,/~;, .. ',<:, ';'W(lCirih vopral in de Qbssen orop, het landbbQWbedrijfgewerktWordt. ' 
~"~; ,.' .. """"','," ',:.'.' ".'.' """.,' . x,,;,', . ,', ' ,'(.. ' .. "....... '.,,~ ..... "., ' .. ,.', ,"" .. ' ,:',' 
,. .Onaffiahkelijk' varfdea~nweZigl1elq,Vai:r,;h,iet;'groepsge$chikte,'aed,etll1eer·' 
I.'.',: .• ,~;.',,'.:, .,','", ", •. ,.,',.:,:,'" ,.derren,IJI(Ciar~c~ 0, n n 1 k opk'VandieV~I1: ~enzwaarderec~tegori e "gedetlheer~ 
, ",den1':dp€1tztch, volgertsenkele van.' ol'\zezegslieqeh noghetverschijiise.lVQO~ 
1,: ..• ;,»;d~(oV~tr ~~:gh.~h~lelti(l,i,Y ~pr,aked.l[jktvd.ant;,eorldaut9dno!ll~r, ieh.·lfl:>e.WhOstt~r bt, ;z:elfs .. 
:ego.cen psc ,erops. e. (ng' yanege .e meer.en '" .an vqore.eh . ~geya ,was;' 

".QokdJthee.ft grQter~' cot:'sequentie.sjn.dei,riricht'i1tfenlJle.t·ec:mgr:bep,s~~richJ 
.regiemdanih die met eelirneerihdivjdUeelger,icht regiem, De indrukJ:je5taat. 
biJSQmmig~ Zeg$lledeo dl3J de.zeoritWikkeJing.niet~ozeer een.'gei/Olg fsvaflde 

. veta:ijderdebevolkingss,ttmensteI!i.ng otcjeve.rbeterde rechtsposlUfJ van de $e~ '., 
;detifleeroeqi da.oll ~ichp'aralleJ ·aa.ndealgemenemaats~~appelilkeontwikke~_' 
:'IiOg. indezelfde rlphtingyoltrekt.li.etgev(}lgvcin deze,Veranc:lerdeopsteUingis,,' 

in ell( ge.V?I.wel eenvermlndetde'behEiersbaarheidv.ande.lnrichtioge!1;helis . 
dfi': zelfsrHefonmQgeHjkdatde behee.rsbaarheidsterkerbei"ovloedwordtdoor .. ' 

. e .. de'hier bedoelde 'ontWikkeling darrdoorde'veranderdesamenstellit19> vande' , .' 
bevolking gld()or de,njet·groep~geschikt~n~~ . , " '. > ' ' 

" ' ," \ ;''r~ _, ,- , , ' ',"',,' -c,. / 

: ... ~',"'_ ... ' .:, .' .' :', '",'(':~, 't,', " ".: ,': " • '. _ '.',-.• ~" , .. ,.:.,:. ", J/ : 
·'ljoew,e,i hetonde!ioek.yooraJ gerichf Was?P .een i!'lVentaril3afievap:,;debe •. 
.' vblkingj enop.de problemen di.e dez~ v~roorzcu~Rt(?" ble~k het niet ,tnogeUjkge· 
heelyoqrbijcte gaan aan een aantal. knelPunterrdieinde 'Organisatieervaren 

"wm:dl3n.·Geregeld Wer(:LnaWleliJkopgemetkfdat de p,roblemen met de gedefi· . 
"neerdennog welhanteerpaar waren;~maar'die in de organjsatie.njet,: of datds' . 

. . .hanteeibaiuhejo~vanqe problemen met de gedeflneefdel11uisf afhingl/aride .. ' '. 
" . oplossingvankneJpunten ihqe organisatie:.2o Wei'~engenqemd d~' verschlF . 

· ..•. I.eo ;n.heleid van indchtingsartsen teO aanzien van vetslaafden,het openbre- .' . 
~en val1netgesloten·groepensysteem als ge~dlg, vanh~tstrevennaar vClI·., 
ledige capaciteitsbenlltting, de vern:linderlng van /Jet aarit~1 personeelsleden, . 
h~t gebrek aanadequate (bij)sGhoJing en'de slechte"staat waar.insommige ge· ' 
bOi.,lwen.verkeren, Daaroaa~ta9htte menhet bn~brekel1 vaneen;gOed,eexterne· 
seJectie (metriame op groepsgeschiktheid)c:q. eerimqgelijkheid om nabio7" 

.' nenkornst zeit te s~.lecterer:1 incClmbl.natiEl met interne of ext erne differt'ntiatle . 

. . eigenlijk hetgroofste.!<nelpunt-- indien ditzouwordenWEl'ggenomenzQuhef' 

' .. :. 

fl, 

, ' 

'. waarschljnlijkWelllaan. Het uitde werksro~pmeldingsinrjchtingen(zie her 
vOClrwoord)afk9mstige idee om ditprobleem op' t~IQssenm~t ee~landelilk,.· ~ ... , 
inkom::;ten"HvB spra,keCl:1ter nieterg aan; . '. . , ,', 
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2 Inleiding 

In 1982 verscheen bij het WODe het rapport van het inventarisatieproject in 
de inrichtingen voor langgestraften 1). Het bleek dat aan de informatie die dit 
project opleverde duidelijk behoefte bestond: de uitkomsten ervan zijn onder· 
meer van betekenis geweest voor de commissies "druggebruik en ·handel in 
de penitentiaire inrichtingen" en "psychiatrischltherapeutische voorzienin· 
gen". Het lag daarom voor de handeen soortgelijk onderzoek ook in een ander 
type inrichting te verrichten; het huidige onderzoek is van die conclusie een 
eerste uitvloeisel. 

2.1 Achtergrond van het onderzoek 

De Nederlandse gevangenissen zijn naar een aantal inzichten te categori· 
seren. Een veelgebruikte indeling is die naar strafduur: er zijn inrichtingen 
voor lang·, middellang· en kortgestraften. Een tweede indeling is die naar 
regiem: gesloten, half·open en open. Vervolgens is er een indeling naar inten· 
siteit van beveiliging: meer dan normaal, normaal en beperkt. Tenslotte is er 
de indeling naar bestemming: afgestraften In aansluiting op preventieve hech· 
ten is, zelfmelders en arrestanten 2). Doordat verschillende indelingsschema's 
gebruikt kunnen worden, is het moeilijk om op een duidelijke wijze catego· 
rieen te vormen - het is zelfs zo, dat by. binnen een inrichting voor kort· 
gestraften twee afdelingen kunnen bestaan: aen met normale, en ae'n met be· 
perkte beveiliging. 

Bij het bepalen welk type inrichting in h€'lt huidige onderzoek betrokken 
moest worden was dan ook een groot probleem dat .er geen eenduidig onder· 
scheid bare categorie voor de hand lag. Wei bestond de indruk dat zich de 
laatste tijd steeds meer problemen voordeden in de voor zelfmelders en at· 
gestraften bestemde inrichtingen met een als "half·open" te karakteriseren 
regiem. Met name druggebruik, maar ook een toenemende discrepantie tus· 
sen de categorie gedetineerden voor wie het regiem bedoeld is, en de daad· 
werkelijke bevolking, werden door deze inrichtingen als problemen gemeld. 
Voor bedoelde discrepantie was ook een andere aanwijzing, nl. het feit dat 
door het plaatsgebrek in de Huizen van Bewaring (HvB's) tegenwoordig ver· 
dachten, ten aanzien van wie dat vroeger niet gebruikelijk was, worden heen· 
gezonden. Zij krijgen dan uiteindelijk een lopend vonnis. Het gevolg is dat de 
categorie veroordeelden met een lopend vonnis van karakter verandert: kort 
gezegd, er komen "zwaardere" gevallen in. Dit leidt niet aileen tot de bedoelde 
correspondentieproblematiek in de inrichtingen, maar ook tot problemen bij 
de selectie: in het lopende vonnissen circuit kom0n steeds meer langgestraf· 

1) A. Rook, Probleemgroepen In de Inrichtingen voor langgestraften - een inventarlsatie, 's·Gra
verihage, 1982, Ministerle van Justltie! WODC. 

2) Onder zelfmeiders wordt verstaan degenen die na hun veroordellng tot een onvoorwaardelljke 
vrljheldsstraf met een zg. "Iopend vonnls" worden heengezonden, tenelnde zlch tezljnertljd na 
een oproep van het Penltentlalr Selectie Centrum (PSC) te melden om hun straf te ondergaan; 
onder arrestanten degenen die na zich nlet gemeld te hebben gearresteerd worden. 
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ten, voor wle te weinig capaciteit is, en een groter deel van de opgeroepenen 
meldt zich niet. 

Op deze gronden was te verwachten dat op enige termijn herbezinning op 
de meldingsinrichtlngen (en de daarmee vergelijkbare inrichtingen) geTndi
ceerd zou zijn, en dat dan behoefte aan informatie over de pop~!latie van die 
inrichtingen, alsmede de daarmee ondervonden problemen, zou ()ntstaan. Zo
als in het voorwoord reeds vermeld is, werd in 1984 inderdaad eeh werkgroep 
in het levengeroepen die een dergelijke herbezinning tot taak kreeg. De onder
zoeker heeft het voorliggende rapport reeds in een vroegtijdig stadium in deze 
werkgroep ingebracht. Daarnaast mocht verwacht worden dat het project ook 
zinvolle informatie zou opleveren voor enkele reeds bestaande pi annen, zoals 
detentiefasering en interne Of externe differentiering. Ook bij de uitwerking 
van de gedachten die zijn neergelegd in de nota Regiems Activlteiten Pro
gramma zou de via dit project te verkrijgen informatie een rol kunnen spelen. 
Tenslotte zou het project kunnen fungeren als voorstudie ten behoeve van een 
voorgenomen onderzoek naar subculturen onder gedetineerden. 

2.2 Doel van het onderzoek 

Het onderzoek was er in de eerste plaats op gericht inzicht te krijgen in de 
aard en omvang van categorieen gedetineerden die bljzondere problem en 
opleveren. Op voorhand kan hierbij gedacht worden aan problemen als exces
siet alcoholgebruik, druggebruik, agressief gedrag, problemen samenhan
gend l11et etniciteit etc. Omdat echter niet uitgesloten mocht worden geacht 
dat zich in de half-open inrlchtingen nog geheel andere problemen zouden 
voordoen, is door middel van gesprekken met de directies allereerst een inven
tarisatie gemaakt van mogelijk voorkol'T)ende problemen. Dit heeft geresul
teerd in de volgende lijst 3): 
- alcohol, in de vorm van ontwenningsverschijnselen, smokkel en gebruik in 

de inrichting 0/ tijdens de arbeid buiten de inrichting, en overmatig gebruik 
tijdens veri of; 

- drugs, idem; 
- agressief gedrag; 
- problemen samenhangend met ras, geloot, cultuur en nationalitelt; 
- de indruk dat, wellicht als gevolg van de terughoudendheid in het toepas-

sen van TBR, meer gedetineerden met psychische stoornissen in de be
trokken inrichtingen terecht zouden komen; 

- problemen als gevolg van het bij elkaar zitten van gedetineerden met een 
lopend vonnis en gearresteerden; 

- de populatle lijkt te veranderen: er komen steeds meer voor relatief zware 
dellcten veroordeelden, terwijl er ook een groep is die al eerdere (ruime) 
detentie-ervarlngen heeft (ook In HvB's). ' 

Er werden ook een aantal zaken genoemd die meer te karakteriseren zijn als 
persoonlijke problemen van de gedetlneerden. Deze kunnen echter zo ernstlg 
worden dat de inrichting wei moet reageren: 
- In een aantal inrichtingen verblijven de gedetingerden 's nachts op slaap

zalen of chambrettes. Met het gebrek aan privacy, de totale gemeenschap, 
hebben sommige gedetineerden het zeer moeiliJk; 

- hlermee vergelijkbaar is de moelte die sommige gedetineerden hebben met 
de verplichte vormingsprogramma's - men is slecht gemotlveerd, vor
mingsmoe, of julst volstrekt onbekend met dit soort activlteiten.; 

- een enkele keer weigeren gedetlneerden werk; 
- het komt geregeld voor dat gedetineerden zelf aangeven de relatieve vrij-

3) Let wei: het gaal hler nog nlet om de (esultaten van het onderzoek. doch slechts om de uit· 
komsterl Van de Inventarlserende gesprel<ken. 
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2.3.1 

heid van de inrichtingen met beperl<te beveiliging niet aan te kunnen. Som
migen verzoeken zelfs om overplaatslng naar een gesloten Inrlchting. 

Reeds ult de eerste gesprekken werd duldelijk dat de hier genoemde proble
men nlet in aile inrlchtlngen (in dezelfde mate) voorkwamen. Het lag daarom 
VOOI" de hand allereerst cijfermatige informatie te verzamelen over de samen
stelling van de bevolking in de verschillende inrlchtingen, en over het aantal 
gedetineerden dat een cif meer als problematisch ervaren kenmerken vertoon
de. Hiermee kon uiteraard niet volstaan worden: teneinde enige bijdrage te 
kunnen leveren aan een mogelijke oplossing c.q. beheerslng yah geconsta
teerde problemen, moest tevens nagegaan worden welke gedetineerden 
onder welke omstandigheden het gedrag vertonen da,t hen tot probleem be
stempelt. 

De vraagstelling van het onderzoek valt dus ulteen In de volgende concrete 
onderzoekvragen: 
- welke problemen komen voor; 
- in welke mate komen ze voor; 
- welke gedetineerden vertonen deze problemen; 
- onder welke omstandigheden doen ze dat. 

Opzet en uitvoering 

De inrichtingen 

Op grond van de in 1.1 genoemde overwegingen werd besloten de inventari
satie uit te voeren in 7 penitentiaire inrlchtlngen: "Nleuw Vosseveld" te Vught 
(aileen de paviljoens Aa/Amer en DlezelDintel), "De Corridor" In Zeeland, "Ter 
Peel" In Sevenum, "De Raam", in Grave, "Nederheide" te Doetinchem (aileen 
hoofdgebouw), "Groot-Bankenbosch" in Veenhuizen (de inrichtingen "Ban
kenbosch" en "Nieuw Bergveen", dus e:<cl. "De Freddervoort") en "Ooster
eiland" in Hoorn. 

Deze inrichtingen vormen een bijzonder heterogeen geheel, zowel naar 
soort gedetineerden (leeftijdscategorie, verblijfsduur, delicten) als naar inrich
tingskenmerken (gebouw, regiem). Esn (regiE::ms)kenmerk hebben ze echter 
gemeen, namelijk het - feltelijk - "half-open"-karakter. Deze overeenkomst 
in karakter tussen de inrlchtingen is in elk geval in zoverre groter dan de ver
schillen, dat ze binnen het gevangeniswezen als een categone beschouwd 
worden. Het niet in het onderzoek betrekken van delen van enkele inrichtingen 
vindt zijn oorzaak in het kiezen van het "half-open regiem" als criterium voor 
opname in het onderzoek. 

De inrlchting "Westlinge" te Heerhugowaard is niet In het onderzoek be
trokken, omdat daar al een inventarisatie- en evaluatieproject werd uitgevoerd 
door het Stafbureau Wetenschappelijke Advlezen van de Directie Gevangenis
wezen. Wei 15 uiteraard bij de opzet en ultvoering van het WODC-onderzoek 
waar mogelijk samenwerking en onderllnge afstemming gezocht. Het onder
zoek heeft zich evenmin uitgestrekt tot de inrichtingen voor vrouwelijke gede
tlneerden. Hier 15 sprake van een zodanig gemeleerde bevolklng, en een zo af
wlJkend regiem, dat slechts gezegd kan worden dat deze inrichtingen voor 
sommige categorieen gedetineerden een half-open I<arakter hebben. Een zin
volle vergelijking met de andere inrlchtingen IIjkt dan ook niet mogelljk. 

2.3.2 Methode van dataverzameling 

De dataverzamellng 15 opgesplitst in twee del en: enerzijds een (kwantita
tieve) Inventarisatie van de gedetineerdenpopulatie en de voorkomende Incl
denten, anderzljds een serie gesprekken met dlrecties en medewerkers naar 
aanleldlng van die inventarlsatle. Tijdens deze gesprekken werd tevens nader 
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ingegaan op specifieke aspecten van het regiem in de verschillende inrichtin
gen. Voor het kwantitatieve deel van de gegevensverzameling is gebruik ge
maakt van (zoveel mogelijk) verschillende bronnen, waaruit relevante ge
gevens te halen waren 4). Dit waren: 
- door het executief personeel (bewaarders, detentiebegeleiders, groepslei

ders, medewerkers arbeid) in te vullen vragenlijsten met betrekking tot aile 
gedetineerden die al tenminste 3 weken in de inrichtihg aanwezig waren; 

- door de~ medewerkers van de medische diensten in te vullen vragenlijsten 
met betrekking tot aile gedetineerden, ongeacht hun verblijfsduur; 

- de inrichtingskaarten en soms de zg. PEN-dossiers; 
- de incidentenregistraties over de eerste 4 maanden van 1984; 
- de Justitiele Documentatie (AD-uittreksels) van aile gedetineerden. 

Met de vragenlijsten konden, o.a. omdat aan invulling van de vragen geen 
gevolgen voor de gedetineerden verbonden waren, gegevens verkregen wor
den die niet in de officiele registratie te vinden zijn. Het was overigens per se 
niet de bedoeling dat de invullers "recherchewerk" gingen doen om de vragen 
te kunnen beantwoorden; indlen ze iets niet wisten konden ze aangeven bij 
wie de informatie wei verkregen kon worden. 

Vormden de vragenlijsten aldus een aanvulling en correctie op de bestaan
de registraties, het omgekeerde was ook het geval. Oat geldt vooral voor de 
ernstige incidenten: ook wanneer die tot overplaatsing van de gedetineerden 
hadden geleid kwamen ze nu in de beschrijving v~~r. Wei deed zich het pro
bleem voor dat geen verband kon worden gelegd met de achtergrondvariabe
len van de betrokken gedetineerde: het bleek ondoenlijk (met name ook als ge
volg van de anonlmisering) om per gedetineerde waarvan de gegevens bekend 
waren ook de door hen eventueel veroorzaakte incidenten te achterhalen. 
Voistaan is daarom met een inventarisatie van aile in de eerste 4 maanden 
van 1984 geregistreerde incidenten. 

De gegevens van de inrichtingskaart en uit de J ustitiele Documentatie zijn 
van groot belang omdat ze inzlcht verschaffen in de achtergronden van pro
bleemgedrag en -categorieen. Hlerbij valt vooral te denken aan strafrechtelijk 
en penitentiair verleden, maar ook zaken als leeftijd, etniclteit, het in aanslui
ting op'de oorspronkelijke detentis executeren van vervolgvonnlssen, e.d. 

De op grond van deze gegevens opgestelde beschrijvlngen van de inrlchtin
gen, in termen van hun populatle, de geconstateerde problemen met die popu
latie en de reacties daarop, hebben vervolgens gediend als basis voor 
gesprekken met dlrecties en medewerkers (zowel executief als medische 
dienst). Deze gesprekken hadden enerzijds tot doel de kwantitatieve gegevens 
in perspectief te plaatsen, dat wil zeggen van zodanige kanttekenlngen te 
voorzien dat zo geldig mogelijke uitspraken over aard en omvang van de pro
bleemcategorleen In de inrlchtlngen gedaan werden. Anderzijds dienden de 
g~sprekken om informatle te krijgen over het (voorgestane) reglem. 

2.3.3 Analyse 

De analyse van de In de eerste fase verzamelde gegevens was vooral ge
richt op het geven van een (kwantltatleve) beschrljving van de Inrichtingspopu
lalies in termen van persoons- en detentlekenmerl(en, alsmede eventueel pro
bleemgedrag. Daarnaast Is getracht na te gaan of als probleemgedrag aan te 
merken gedraglngen van gedetineerdeh voortvloeien ult (een interact Ie van) 

4) Omdat het onderzoek nlet was gerlcht op een Inventarlsatie van de door de gedetineerden 
gevoelde problen,en, Werden hen nlet direct vragen gesteld. 



2.4 

2.4.1 

I·~··.: .. 
, 

I 

kenmerken van de inrichting (regiem, kwaliteit v.d. huisvesting, bestemming 
voor speciale categorieen gedetineerden, etc.). 

Om hierln inzicht te verkrijgen werden allereerst gegevens met betrekking 
tot kenmerken van de gedetineerde zelf en zijn huidige detentie verzameld. Oit 
waren, voorzover ze in de genoemde gegevensbronnen gevonden konden 
worden, de volgende: 
- geboortedatum; 
- etniciteit; 
- criminele carriere, te weten: 

aantal eerdere delicten dat bekend is; 
- aantal eerdere veroordelingen; 
- aantal eerdere veroordelingen tot een vrijheidsstraf; 

. - verscheidenheid van eventuele eerdere delicten; 
- datum vonnls; 
- datum aanvang detentie; 
- datum binnenkomst In de inrichting; 
- geplande ontslagdatum; 
- zelfmelder of afkomstig uit HvB/andere penitentialre inrichting (welke); 
- indien voorloplge hechtenis, reden daarvan; 
- indien ult gesloten inrlchting, waren adviezen eensluidend; 
- tijdsverloop tussen vonnis en detentie; 
- wel/geen strafonderbreking gevraagd/gekregen. 

Oaarnaast werden ook gegevens over het (probleem)gedrag van de gedeti
neerden verzameld; enerzijds via de vragenlijst (voor een deel van de gedeti
neerden), anderzijds via de incldentenrapportage. 

In de vragenlijst zijn voorts vragen opgenomen met betrekklng tot de, pro
blemen die in de lijst onder het hoofdje "probleemstelling" voorkomen. Ook is 
een enkele vraag gewijd aan de relatie tussen invuller en de gedetineerde op 
wie de lijst betrekking heeft, met name waar het gaat om de intensltelt van de 
contacten. 

Getracht is op grond van de aldus verzamelde gegevens uit de Incidenten
rapportage, de vragenlijsten en de registratie de indeling in probleemcatego
rleen te realiseren. Bij deze indellng is met name gelet op overlap (het groten
deels samenvallen van verschillende problemen in een categorie gedetineer
den), en - daarmee Samenhangend - eventuele onderliggende factoren. 

Ais resultaat van deze fase van de analyse is per inrichting - zo mogelijk 
- een overzicht opgesteld van de er aangetroffen probleemcategorieen; deze 
overzichten zljn vervolgens met elkaar vergeleken, waarbij getracht werd 
eVt;}ntuele verschillen zoveel mogellJk terug te voeren op verschillen tussen de 
inrlchtlngspopulaties en Inrichtingskenmerken. Hierover, maar vooral ook 
over de op die wijze nlet te verklaren verschillen, glngen vervolgens weer de 
gesprekken met de dlrectles en medewerkers. In deze gesprekken is vooral 
aandacht besteed aan die problemen die In de vragenlljsten niet uitgebreid 
aan de orde gesteld konden worden, of waarover slechts zeer indirekt informa
tie kon worden verkregen (zoals de speciale problematlek van en rond kort
gestraften, en de "belevingsproblematiek" van de gedetineerden). Oaarnaast 
dlenden deze gesprekken, als gezegd, om de bevindingen ult de eerste fase in 
perspectief te plaatsen. 

De gegevensverzameJing in de praktijk 

Vragenlijsten 

De periode waarln de kWantitatieve gegevensverzamellng plaats vond heeft 
zich ultgestrekt van begIn mel tot eind Juni 1984. Steeds werd eerst een inrich-
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ting bezocht om het onderzoek bij het personeel (met name executief en admi
nistratief personeel en medewerkers van de medische dienst) te introduceren. 
Vervolgens werd een afspraak gemaakt om 1 of 2 weken later de registratie
formulieren in te vullen en de vragenlijsten ult te zetten. 

Ais gezegd is voor de gegevensverzameling gebruik gemaakt van vier 
bronnen: 
- De gedetineerdenadministratie van de inrichtingen; 
- het executieve personeel; 
- de medische dienst; 
- ~et Aigemeen Documentatieregister. 

De gedetineerdenadministratie vormde hierbij het uitgangspunt. Van de 
registratiekaart werden met betrekking tot aile in de inrichting verblijvende 
gedetineerden gegevens over de persoon en het verloop van de detentie over
genomen. Tevens werd het voorblad van de vragenlijst voor de medewerkers 
medische dienst, en - voor gedetineerden die drie weken of langer in de in
richting zouden verblijven of al verbleven - dat van de vragenlijst voor execu
tief personeel ingevuld 5). Tenslotte werd ook de aanvrage voor een uittreksel 
uit het Aigemeen Documentatieregister gereed gemaakt. Uiteraard werden 
aile forrnulieren van een registratienummer voorzien, om koppeling van de ge-
gevens mogelijk te maken. . 

De vragenlijsten voor de medewerkers werden in de inrichting achterge
laten, met het verzoek ze na invulling aan het WODe te retourneren. Dit is, op 
enkele ultzonderingen na, goed verlopen. De belangrijkste uitzondering was 
de PVI "Nederheide" te Doetinchem, waar de medische dienst medewerking 
welgerde. Ais redenen werden opgegeven: privacy van de gedetineerden, geen 
tijd, geen vertrouwen in onderzoek, negatieve verwachtingen omtrent het ge
bruik van de resultaten door de Directie Gevangeniswezen 6). De groepslei
ders in Doetinchem waren wei bereid om mee te werken, doch uiteindelijk is 
gebleken dat een vrij aanzienlijk deel van de uitgezette vragenlijsten niet is 
terugontvangen. 

Dit laatste doet zich ook voor ten aanzien van Nieuw Bergveen en Hoorn. 
Omdat de gegevensverzameling plaatsvond kort voor de vakantieperiode, 
bleek dit pas op een moment dat het niet zinvol meer geacllt kon worden te 
proberen de missende gegevens alsnog te achterhalen; dlt zou overigens ook 
als gevolg van de anonimisering zeer moeilijk uitvoerbaar geweest zljn. 

De consequentie van deze gang van zaken is, dat het beeld van de Inrlch
tlngspopulatie mlnder compleet is dan bedoeld was. In tabel 2 staat, per 
inrichting, weergegeven welk deel van de gegevens verkregen is. 

5) Op dlt formuller werd de naam van de gedetlneerde vermeld, alsmede de datum waarna het for
muller moes! worden Ingevuld (mlnfmaal drle weken na blnnenkomst In de Inrlchtlng). Dlt voor· 
blad dlende na Invulling door de Invuller ts worden verwlJderd, tenelnde de anonlmllelt !e Waar
borgen. 

6) Dezelfde bezwaren werden ook In de andere Inrlchtingen naar voren gebracht, maar leldden daar 
nlet tot een welgerlng om kennls te nemen van opzet en bedoellng van het onderzoek. 



2.4.2 

Tabel 2: Terugontvangen vragenliJsten van medewerkers medlsche dlenst respectievelijk executlef 
personeel, alsmede ulttreksels ult het documentatiereglster, In percentages van het 
aantal gedetineerden dat op de pelldatum In de inrlchting verbleef (Ingeval van executief 
personeel: het aantal gedetineerden dat langer dan 3 weken verbleef of zou verblljven). 

Inrlchtlng/ vragenl. vragenl. ulttrek-
pelldatum aantal execut. medlsche sels 

gedet. pers. dlenst AD 

N % % % 

Nleuw-Vosseveld 
(15-05-84) 42 93 98 98· 
De Corridor 
(22-05-84) 46 100 98 100 
De Raam 
(23-05-84) 76 80 100 97 
Ter Peel 
(30-05-84) 79 98 99 100 
Nederhelde 
(07-06-84) 80 59 97 
Oosterel/and 
(20-06-84) 109 66 99 100 
Bankenbosch 
(21-06-84) 143 99 93 99 
Nleuw Bergveen 
(21-06-84) 16 100 87 

Tolaal 591 66,5 84,3 98,8 

Hoewel over het geheel genomen het percentage terugontvangen vragen
lijsten niet onbevredigend is, ligt het in een aantal inrichtingen toch wei zo 
laag, dat het wenselijk is om - voor zover mogelijk - na te gaan ot'de cate
gorie gedetineerden waarvoor door het executieve personeel geen lijst is inge
vuld, afwijkt van die waarvoor dat wei is gebeurd. Hiertoe kan gebrUik ge
maakt worden van de wei bekende gegevens, zoals de persoonskenmerken, 
het soort delict, de criminele carriere en de gegevens van de medische 
diensten. Wanneer aileen gekeken wordt naar de gevallen waarin de gedeti
neerde voor wie geen formuller is ontvangen, wei drie weken of langer in de in
richting aanwezig was of zou zijn, dan blijkt in geen van de inrichtingen 
waaruit minder dan 90% van de formulieren werd ontvangen een opvallend 
verschil op enig punt. 

AI met al mag dan ook worden aangenomen dat de groep waarover ge
gevens bekend zijn geworden niet opzlenbarend afwijkt van die waarvoor dat 
niet het geval is. Een uitzondering vormen hier natuurlljk degenen die korter 
dan 21 dagen verbleven. Van hen ontbreken de door het executief personeel.te 
verstrekken gegevens. Oit betreft echter vooral onderwerpen waarop In 
gesprekken kon worden ingegaan. 

Gesprekken 

De gesprekken met dlrectie, executief personeel en medewerkers medische 
dienst hebben plaatsgevonden in meiljuni en september 1985. Hlerbij deed 
zich door de nadruk die in de tussenrapportage was gelegd op verschillen tus
sen de inrichtlngen, met een van de Inrlchtlngen een Incident voor over een 
(sterk) vertekend negatief beeld dat ten aanzlen van deze Inrlchtlng op basis 
van de kwantltatieve gegevens over enkele vormen van probleemgedrag zou 
kunnen ontstaan. Bestond aanvankelijk nog de indruk dat dit scheve beeld 
vooral voortkwam uit interpretatieverschillen met betrekklng tot probleemge
drag, uit diverse gesprekken naar aanleldlng van dlt Incident bleek ook dat de 
bereldheld om melding te maken van de problemen waarmee men te kampen 
had - met name druggebruik - tussen de Inrlchtlngen sterk verschilde. Het 
IIjkt er op dat hler en daar bewust of onbewust de neiglng heeft bestaan de 
aanwezlgheld van een aantal probleemgevallen te onderschatten. Hoe dlt 001< 
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zij, op basis van de kwantitatieve gegevens ontstond van sommige inrichtin
gen een wat getlatteerd beeld en van andere juist een wei erg somber. Oit 
leidde ertoe dat door een van de inrichtingen bezwaar werd gemaakt tegen 
dezewijze van presenteren, en vraagtekens werden geplaatst bij de (voor
lopige, want nog niet in de gesprekken getoetste) conclusles. Gat het presen
teren van onbetrouwbare kwantitatieve gegevens in de tussenrapportage dus 
aanleiding tot enige wrijving, het resulteerde ook in hetgeen er mee beoogd 
was - namelijk zeer informatieve gesprekken, waarin op basis van moeilijk 
verklaarbare verschillen tussen met name genoemde inrichtingen een veel 
reeler inzicht verkregen kon worden in de omvang van de diverse problemen, 
en in de wijze waarop deze werden tegemoet getreden. 

2.5 Indeling van het rapport 

In hootdstuk 3 worden de atzonderlijke inrichtingen beschreven naar een 
aantal kenmerken als grootte, bestemming, regiem en gebouw. Zoals daaruit 
zal blijken, verschillen de inrichtingen in vrijwel al deze aspecten sterk tot zeer 
sterk van elkaar; dat geldt ook voor het aspect "samenstelling van de bevol
king", dat in hoofdstuk 4 aan de orde komt. Om deze reden is in de daarop vol
gende hoofdstukken meestal geen uitsplitsing gemaakt naar inrichtlng. 
Slechts wanneer duidelijk de indruk bestond dat een bepaald verschijnsel 
samenhangt met tactoren als bestemming, regiem of gebouw is hiervan mel
ding gemaakt, meestal door te refereren aan een categorie inrichtingen. 

Een tweede belangrijke reden voor deze terughoudendheid om voor afzon
derlijke inrichtingen (vooral kwantitatieve) gegevens over ondervonden pro
blemen te vermelden, is de in de vorige paragrafen vermelde betrekkelijke 
onbetrouwbaarheld van de via de vragenlijsten verzamelde gegevens (en dan 
vooral m.b.t. alcohol en druggebrulk). Een uitsplitsing op basis hiervan kon zo
als in paragraaf 2.4.2 is uiteengezet wei dienen als aanleiding voor de in 1985 
gehouden gespreksronde, maar zou in dit deflnitieve verslag te gemakkelijk 
tot een volstrekt onjuist oordeel over een of meer inrichtingen kunnen leiden. 
In de hoofdstukken 5 tIm 6 worden daarom de drie probleemvelden "drugs en 
alcohol", "groepsgeschiktheid en detentiebeleving" en "organisatie en mid· 
del en" besproken aan de hand van de gesprekken; de kwantitatieve gegevens 
dienen hierblj als eeil indicatie van de omvang van de problemen gezien te 
worden. 



3 De inrichtingen 

In paragraaf 2.3.i is al kort aandacht besteed aan de In het onderzoek be
trokken inrichtingen. Hieronder zal dat uitgebreider gebeuren 1), waarbij voor
al ook aandacht besteed zal worden aan de gebouwelijke situatie en de speci
fieke invulling van het regiem. Over dit regiem, en de bestemming van de in
richtingen, voigt hier echter eerst een korte algemene paragraaf. 

3.1 Regiem en bestemming 

De in dit rapport besproken inrichtingen worden wei aangeduid met de term 
"half-open"inrichting, een benaming die binnen sommige inrichtingen als on
juist wordt ervaren 2). Oat echter op zljn minst van een half-open regiem 
gesproken kan worden, vindt een rechtvaardiging in de volgende omstandig
heden: 
- de inrichtingen hebben aile een minder dan normale tot minimale beveili

ging; 
- de gedetineerden genieten, vool'zover ze langer dan 35 dagen in de inrich

ting moeten verblijven, eens per 4 weken weekendverlof; 
- er is sprake van algehele gemeenschap; 
- in principe bestaat de mogelijkheid - en in enkele inrichtingen is dit prak-

tijk - dat de arbeid buiten de Inrichting wordt verricht. Overigens is deel
name aan het arbeids- en/of vormingsprogramma verplicht, met als conse
quentie dat bij weigering overplaatsing naar een gesloten inrichting voigt. 

In een aantal inrichtingen is het regiem meer dan gebruikelijk gericht op 
vorming. Oit geldt natuurlijl( In de eerste plaats voor het PTK, doch ook in Ooe
tinchem, Grave, Vught en Sevenum bestaan speciale vormlngsprogramma's. 
In Groot Bankenbosch wordt door de Volkshogescholen Allardsoog en Over
cinge 26 maal per jaar een onderwjjs- en vormingsprogramma georganiseerd. 

Met uitzondering van de PVI "Nederheide" in Ooetinchem zijn aile inrich
tingen (deels) bestemd voor zelfmelders. De PVI en delen van het PTK "De Cor
ridor" te Zeeland en de gevangenis "Nieuw Vosseveld" te Vught zijn bestemd 
voor tot een vrijheidsstraf veroordeelden die hun detentie ondergaan aanslui
tend op een verblijf in een HvB, of die een deel van hun straf reeds hebben ult
gezeten In een gesloten gevangenis. 

1) HlerblJ Is zowel gebrulk gemaakt van elgen waarnemlng en gesprekken met dlrectle en medewer· 
kers van de Inrlchtlngen, als van de beschrlJvlngen In: 
- Jonkers, H.W.A., Het penitent/air recht, Arnhern, z.J., Gouda·Qulnt BV; 
- Ratingen, P. van, Reoht en gevangenschap, Deventer, 1983, Van Loghum Slaterus BV. 
Voor de beschrlJvlng van PTK "De Corridor" te Zeeland Is mede gebrulk gemaakt van een In 1985 
ten behoeve van de wervlng opgestelde "Proflelschels van de groepslelder". 

2) Formeel Is aileen de afdellng "De Fleddervoort" van de Inrlchtlng "Groot Bankenbosch" een 
half-open InrlchUng, 
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3.2 De inrichtingen afzonderlijk beschouwd 

3.2.1 Doetinchem "PVI Nederheide" 

De Penitentiaire Vormlngsinrichting (PVI) "Nederheide" te Doetinchem 
neemt in het onderzoek een bijzondere plaats in. Ais gezegd is het in tegen
stelling tot de andere geen meldingsiririchting; er is zelfs een (meer gesloten) 
afdeling voor arrestanten, dat wil zeggen gedetineerden die niet aan een 
oproep van het PSC hebben voldaan. De inventarisatie is echter beperkt geble
ven tot de hoogbouw, waar de gedetlneerden verblijven die in aansluiting op 
een verblijf in een HvB, of wei in een gesloten gevangenis, werden opgenomen. 
Voorwaarde voor deze opname is een strafrestant van tenminste 5 weken en 
ten hoogste vier maanden, en een veronderstelde geschiktheid voor deelname 
aan het vormingsprogramrna. Aan dit laatste criterium wordt door de capaci
teitsnood echter niet meer strikt de hand gehouden. 

De PVI is gevestigd in het voormalige landgoed "De Kruisberg", en bestaat 
uit een oud herenhuis met uit 1866 daterende zijvleugels (hoofdgebouw), de in 
1899 gebouwde hoogbouw en een laagbouwgedeelte alsmede werkzalen van 
recentere datum .. Het gebouwencomplex wordt omgeven door een gracht; bij 
de inrichting behoort een ca. 40 ha groot terrein met een kerk, een sportzaal 
en een gemengd landbouwbedrijf (veeteelt en akkerbouw) en voor de rest bos
gebied en plantsoenen. 

In de hoogbouw bevinden zlch op elk van de drie woonlagen twee zalen voor 
tien, en twee (klelnere) voor vijf man. Van deze zalen is steeds een deel Inge
richt als eetruimte, en een deel als "woonkamer". Tegen de zalen aan bevin
den zich voor iedere gedetineerde op een tussenverdiepinkje een slaap
kamertje (waarin men naast het - korte - bed nog net kan staan) en gelljk
vloers een even groot hokje met een kast, een schrijfblad en een stoel. De 
schuifdeuren van de kamertjes kunnen door de gedetineerden van buiten wor
den gesloten; na 22.00 uur 's-avonds gaat echter aileen de toegangsdeur van 
de afdellng op slot. Er is dan geen directe begeleiding meer, in de gehele in
rlchting zijn er dan nog slechts drle personeelsleden. 

Na binnenkomst in de hoogbouw verblijft de gedetineerde zo lang mogelijk 
op een zaal voor tien man, daarna gaat hij naar sen van de restgroepen van 5 
man. Hoewel het in verband met de capaciteitsproblematiek niet goed vol te 
houden is, probeert men zoveel mogelijk de groepen bij elkaar te houden en 
een op de groep gericht programma aan te bieden. Voor de grote groepen 
bestaat het weekprogramma uit zes dagdelen arbeid en vier dagdelen groeps
gerichte aktivlteiten, voor de klelne groepen acht dagdelen arbeid en twee 
dagdelen aktiviteiten. 

3.2.2 Zeeland "De Corridor" 

Het Penltentialr Trainingskamp (PTK) voor jeugdigen "De Corridor" werd In 
1966 gebouwd en in 1967 In gebruik genomen 3). Het gehele kamp bestaat ult 
laagbouw. Het gebouw maakt een rulme, lichte indruk; het terrein en de om
geving zljn bosachtig. De zas paviljoens kunnen ieder een groep van maxlmaal 
10 gedetlneerden herbergen. Deze zestig plaatsen zljn verdeeld In 20 plaatsen 
voor zelfmelders en 40 voor gedetineerden afkomstig ult een HvB. Om voor 
plaatslng in het PTK in aanmerklng te komen moeten zlj een strafrestant van 
tenminste 35 dagen hebben en een werkellJke strafduur van ten hoogste zes 
maanden en bovendien lichamelljk en mentaal geschikt zijn voor een verblljf 

3) In 1985/1986 vond een ultbreldlng met nog eens 4 pavllJoens plaats, lerwljl ook hel voorgebouw 
werd gerenoveerd. 



in het PTK. Voorts moeten zij de Nederlandse taal zodanig beheersendat zij in 
staat zijn aan het groepsgebeuren dee I te nemen. 

Het PTK was de eerste gevangenis waar groepsleiders hun intrede deden. 
Dit hangt sam en met de taak van de inrichting, die luidt: "Een zinvolle inhoud 
geven aan de tehuitvoerlegging { ... )". De gedetineerden volgen een intensief 
programma dat erop gericht is hen meer inzicht te geven in de wijze waarop zij 
sopiaal functioneren, hen te stimuleren in het vinden van legale oplossingen 
voor hun problemen en hen te laten ervaren dat zij niet noodzakelijk samen
vallen met de rol van delinquent. Dit wordt voornamelijk vorm gegeven door 
veel gezamenlijke activiteiten en gesprekken daarover (volgens het zg. doen
reflektiemodel). Teamsport, maar vooral qok het in groepsverband "nemen" 
van de stormbaan die op het terreinaanwezig is, nemen hierbij een belang
rijke plaats in. De dagindeling voor de eerste zes weken van het verblijf 
bestaat uit halve dagen arbeid (meestal in de b~~sen) en halve dagen 
teamsporten en vormingswerk in groepsverband (het complex beschikt over 
ruime sportfaciliteiten). Na zes weken komt men in aanmerking om aan zg. 
buitenprojecten mee te werken (bY. in Nijmegen), zoals het aanleggen van 
speeltuinen, trimbanen etc. 

Het PTK heeft waarschijnlijk een voorbeeldfunctie gehad voor andere in
richtingen, waar later ook groepsleiders aangesteld worden en die een soort
gelijk programma volgen (Vught, Doetinchem, Sevenum). 

3.2 .. 3 Vught "Nieuw Vosseveld" 

Het complex werd in 1942 gebouwd als "Konzentrationslager Herzogen
busch" en na de oorlog deels overgenomen door gevangeniswezen. Het 
andere deel vormt momenteel het Molukse woonoord "Lunetten". Sinds 1973 
bestaat de bevolking uit twee categorieen jeugdlgen: zij die hun straf onder
gaan in aansluiting op voorlopige hechtenis en een groep zelfmelders. De 
totale capaciteit van de gevangenis bestond ten tijde van het onderzoek uit 
125 plaatsen. De gedetineerden zijn gehuisvest in een hoofdgebouw (bestemd 
voor in aanslulting op preventieve hechtenis afgestraften, en vanwege het 
gesloten regiem niet in het onderzoek betrokken) en een aantal paviljoens. 
Ook in de kwaliteit van de huisvesting is sinds het onderzoek nogal wat ver
anderd: waren de paviljoens toen nog de sombere, slechts ten dele gereno
veerde barakken, inmiddels zijn ze verder verbeterd. Het terrein rond de pavil
joens is parkachtig, de omgeving bosachtig. 

Ten tijde van het onderzoek 4) waren vier van de paviljoens bestemd voor 
zelfmelders, te weten Aa, Amer, Dieze en Dintel, ieder met een capaciteit van 
12 plaatsen. De gedetineerden waren over deze paviljoens verdeeld in groepen 
met een straf van 14 dagen, 28 dagen, meer dan 35 dagen en een rest-cate
gorie. ledere groep wordt begeleld door een aantal groepsleiders. 

De dagindellng bestaat in beginsel uit halve dagen arbeid en halve dagen 
vorming en opleiding. Voor de arbeid zijn er een metaalbedrijf, een schilder- en 
bouwbedrijf, een houtbedrijf, een brocheerderij en een palletmakerij, terwijl 
zelfmelders ook werken aan speeltuinprojecten bulten de inrichting (vergelijk 
De Corridor). Er kUnnen elementaire opleldlngen gevolgd worden in het 
metaal-, schilder-, timmer- en grafische bedrljf. De vormingsactlviteiten 
bestaan uit groepsgesprekken, rollenspel, voorlichtingsprogramma's en 
groepssport. Hoewel de zelfmelders In een "half-open" regiem verblljven, 
bestaat er voor de gehele gevangenis een buitenbewaking, vroeger In handen 
van het korps gestichtswaoht, tegenwoordig bij toerbeurt waargenomen door 
de bewaarders. . 

4) Inmlddels Is de capacltelt met twee pavllJoens ultgebreld. 
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3.2.4 Sevenum "Ter Peel" 

De gevangenis "Ter Peel" is gevestigd in een voormalig naoorlogs klooster 
en is sinds 1976 bestemd voor zelfmelders met een straf van een tot en met 
zes maanden. De capaciteit bedraagt 80 plaatsen. De gedetineerden worden 
ondergebracht in drie zijvleugels van het hoofdgebouw, waar zich 28 cham
brettes (een slaapzaal waarin met manshoge schotten kleine "kamertjes" zijn 
gecreeerd, die met eengordijn zijn afgesloten) en' een aantal een- en tweeper
soens kamertjes bevinden. Na binnenkomst worden de gedetineerden eerst 
ondergebracht op de chambrettes; zodra er plaatsen vrijkomen schuiven ze 
door naar de twee-, en daarna naar de eenpersoons kamertjes. 

Het programma bestaat uit arbeid en vorming, echter niet ingedeeld in 
halve dagen maar in hele dagen, dat wil zeggen dat de gedetineerden of op 
dinsdag en donderdag of op woensdag en vrijdag de gehele dag aan vorming 
besteden. 

De arbeid vindt plaats in de huisdienst, in het houtbedrijf, of in het tuin
bouwbedrijf. De inrichting beschikt over een vrij groot terrein, waarop groen
ten worden geteeld. Deze worden deels op de veiling gebracht, deels in het be
drijf ingevroren ten behoeve van de eigen keuken en die van (oInkele andere 
penitentiaire inrichtingen. Slechts af en toe wordt er buiten de inrichting ge
werkt; wei wordt voor de sport gebruik gemaakt van een sporthal in €len van de 
woonkernen in de buurt. Andersom wordt de tot het complex behorende kerk 
weer gebruikt door de omwbrlenden, aan welke diensten ook de gedetineer
den kunnen deelnemen. 

3.2.5 Hoom "Oostereiland" 

De gevangenis te Hoorn is gehuisvest in een van de oudste nog als gevan
genis in gebruik zijnde gebouwen: het complex werd in de 17e eeuw gebouwd 
ten behoeve van de Verenigde Oostindische Compagnie. Ten tijde van het 
onderzoek yond een opknap- en verbouwingsbeurt plaats. De gebouwen 
liggen op een eiland in de haven van Hoorn. Het eiland is met het vaste land 
verbonden met een brug waarop een groot toegangshek staat. Door deze lig
ging en doordat de gebouwen in de vorm van een rechthoek staan, waardoor 
zij de binnenplaats geheel omsluiten, is deze gevangenis de meest gesloten 
van aile meldingsinrichtingen. Het is de enige met een buiten.us en binnen
portier. De capaciteit bedroeg 128 plaatsen voor zelfmelders en is inmiddels 
uitgebreid tot 136 plaatsen. De maxlmale strafduur bedraagt 6 maanden, doch 
het merendeel heeft een straf van 3 a 4 weken. 

De gedetineerden zijn ondergebracht op verblijfszalen en slaapzalen met 
chambrettes. Het gebouw Is oud, met grote en hoge ruimten die geen moge
lijkheden tot meer privacy bleden. Op de tweede verdieping zijn drie van deze 
ruimten ingericht als recreatiezalen. V~~r openluchtrecreatie en sport Is men 
aangewezen op de binnenplaats en een sportterrein. De arbeid wordt verricht 
in eigen bedrijven, zoals een klein houtbedrijf, een houtzagerij, een zeilmakerij 
en een montagewerkplaats. In de periode waarop het onderzoek betrekking 
haeft werd geexperimenteerd met een eendaags voorlichtingsprogramma 
over alcohol en verkeer. Dit wordt inmiddels door aile gedetineerden gevolgd; 
daarnaast Is er de mogelijkheld gekomen om te klezen voor halve dagen 
arbeld en halve dagen vormings- en creatieve activiteiten. 

3.2.6 Grave "De Raam" 

Het gebouw waar gevangenis "De Raam" zlch in bevindt is gebouwd In 
1820. Een gedeelte stamt zelfs ult de 16de eeuw, en was toen in gebruik als de 
koninklijke stallen. Het complex werd oorspronkelijk gebrulkt als kazerna en 
later als rijkspsychiatrische inrlchting voor vrouwen. Het heeft een capacitelt 



3.2.7 

van 90 plaatsen, verdeeld over vier afdelingen met ieder een verblijfszaal en 
een slaapzaal. 

De bevolking bestaat uit kortgestrafte zelfmelders met een straftijd van Mn 
tot vier weken, waarvan circa 70% voor art. 26 WVW. Voor' deze laatsten 
bestaat er een intensief voorlichtingsprogramma over de relatie tussen alco
hol en verkeer dat men op vrijwillige basis gedurende een week kan volgen 5). 
De bewaarders verzorgen een gedeelte van de begeleiding van het pro
gramma, evenals van de arbeid. Deze laatste vindt gedeeltelijk plaats binnen 
de inrichting, doch hoofdzakelijk in iJloegen buiten (plantsoenen). 

Grave is de meest open inrichting van de zelfmeldersinrichtingen. Er 
bestaat een verregaande integratie met de Graafse bevolking door arbeid en 
activiteiten in de stad. Het dienstvak bewaking heeft slechts een orde
bewarende en geen beveiligende taak. 

UBankenbosch" 

V~~r de afdeling "Bankenbosch" van de inrichting "Groot Bankenbosch" is 
een geheel nieuw, modern en ruim aandoend complex gebouwd waar 160 ge
detineerden gehuisvest kLlnnen worden. Er zijn acht paviljoens, ieder met 
twee afdelingen voor tien personen. Elke gedetineerde heeft een eigen kamer; 
verder zijn er gemeenschappelijke ruimtes. Tussen de paviljoens staan twee 
kleine gebouwtjes waar de gedetineerden - die zich op het terrein vrijelijk 
mogen bewegen - terecht kunnen indien zich problemen voordoen. Hiervan 
is er momenteel maar Mn bemand. 

In tegenstelling tot de andere inrichtingen heeft Bankenbosch geen spe
ciale selectiecriteria, behalve die van een lopend vonnis: hier komen aile soor
ten zelfmelders, ongeacht strafduur of delict 6). Het gevolg is dat een groot 
deel van de gedetineerden een strafduur langer dan zes maanden heeft. 

De arbeid geschiedt hoofdzakelijk buiten, maar wei in eigen beheer. Men 
werkt in plantsoenen, de kwekerij of kruidentuin, de bossen en het houtbe
drijf. Onderwijs en vormingsactiviteiten worden georganiseerd door de Volks
hogescholen Allartsoog en Overcinge. Daarnaast wordt de gedetineerden de 
gelegenheid geboden zelf iets te organiseren. 

3.2.8 "Nieuw Bergveen" 

Een onderafdeling van Groot Bankenbosch is Nieuw Bergveen, gevestigd in 
het voormalige hospitaaltje van de gevangenis Esserheem, gebouwd in 1894. 
Voor deze afdeling worden diegenen geselecteerd met een straftijd van ten 
hoogste dertig dagen, meest veroordeeld ter zake van misdrijven van de 
Wegenverkeerswet of voor il/egaal zenden. Na binnenkomst in "Groot 
Bankenbosch" vindt nog een interne selectie plaats. Een belangrijk criterium 
hierbij was dat drugverslaafden niet in Nieuw Bergveen geplaatst worden 7). 

De gedetineerden zijn verdeeld over vier groepen van twaalf man met ieder 
een verblijfs- en slaapzaal en gemeenschappelijke ruimtes voor bezoek en 
recreatie. De arbeid is als die van Bankenbosch. 

5) Zle oak: Bovens, mr. R., Het Alcohol Verkeer Project t/jdens detent/e, 's-Gravenhage, 1983, Minis
terle van Justitie/WODe. 

6) In de toekomst zal de tOlale Inrlchtlng "Groot Bankenbosch" bestemd worden voor langgestraf
ten (zelfmelders zowel als ult gesloten Inrlchtlngen afkomstlge gedetlneerden met een straf
restant van nlet meer dan 1 Jaar). 

7) Inmlddels worden aile I(ort gestraften, ongeacht eventuele verslavlng opgenomen. 
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4.1 

" ";~''----------

De bevolking 

Zoals bij de beschrijving van de inrichtingen ter sp\"ake is gekomen, ver
schillen ze vrij sterk naar bestemming. Dit komt in een aantal kenmerken van 
de bevolking tot uitdrukking. In dit hoofdstuk zal daclJom een beschrijving 
naar demografische, strafrechtelijke en penitentiaire variabt,~len van de inrich
tingspopulaties gegeven worden. 

Demografische gegevens 

De gemiddelde leeftijd van de gehele bevolking van de in het onderzoek be
trokken inrichtingen lag op 31 jaar. In tabel3 is per inrichting de verdeling over 
6 leeftijdscategorieen gegeven, alsmede de gemiddeld€; leeWjd. 

Tabel3: Leeftljdsverdellng van de gedetineerden In 8 inrlchtingen met beperl<te bevelllging (in per-
centages van het totaal per Inrlchtlng). 

leeftljd: 171 24/ 291 341 391 »43 onb. ge- N 
23 28 33 38 43 mid. 

InrlchUng: 
Vught 97,6 2,4 20,2 42 
Zeeland 100,0 20,3 46 
Grave 5,3 21,1 21,1 22,4 7,9 18,4 3,9 35,2 76 
Sevenum 10,1 24,1 20,3 22,8 12,7 8,9 1,3 32,9 79 
Doetinchem 7,5 28,7 38,7 8,7 10,0 5,0 1,2 31,1 79 
Hoorn 9,2 23,9 25,7 14,7 9,2 15,6 1,8 33,3 109 
Bankenbosch 15,4 30,1 14,0 15,4 13,3 11,9 ::)2,3 143 
Nw. Bergveen 31,3 12,5 18,8 18,8 18,8 36,3 16 

totaal 23,2 22,3 19,1 14,0 9,5 10,5 1,4 30,9 590 

Nederland' 19,2 13,0 12,5 13,0 10,0 32,3 4,6 
min 

, 
Nederiandse mannen van 17 tIm 64 jaar; maandstatistlek van de bevolklng, november 1984, 
paglna 13-14, Centraal Bureau voor de Statlstlek. 

Het is duidelijk dat de leeftijdsverdeling van de gedetineerdenpopulatie 
sterk afwijkt van die van de totale Nederlandse bevolking. Dit komt overigens 
volstrekt overeen met wat bij beschouwing van welke fase van het strafrechte
lijke systeem dan ook gevonden kan worden: de jongeren zijn oververtegen
woordigd. Opmerkelljk is echter dat toch nog altijd een relatief groot aantal 
oudere gedetineerden wordt aangetroffen (tot 64 jaar); dit is in strijd met het 
vigerende beeld dat de Nederlandse gedetineerdenpopulatie vrljwel geheel uit 
jongeren zou bestaan 1). 

Het relatief "open" karakter van de inrichtingen met beperkte beveiliglng 

1) Zie voor eenzelfde bevindlng: Grapendaal. M., e.a., Reg/em In ofltwlkkeling, 's·Gravenhage, 1985, 
Mlnlsterle van Justltle/WODC. 
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alsmede hun bestemming voor het ondergaan van lopende vonnissen, maken 
dat hier in tegenstelling tot wat in de inrichtingen voor langgestraften ge
vonden werd 2) voornamelijk gedetineerden aanwezig zijn met de Nederlandse 
nationaliteit en een Nederlandse culturele l:ichtergrond. Van de totale popula
tie is 17% niet in Nederland geboren; het aandeel van degenen met een niet-· 
Nederlandse nationaliteit is nog geringer, nl. 7%. Het verschil van 10% wordt 
slechts voor een deel veroorzaakt door de 40 gedetineerden die afkomstig zijn 
uit Suriname, doch de Nederlandse nationaliteit hebben (5,8%). Van de overi· 
ge 29 niet in Nederland geborenen met de Nederlandse nationaliteit vormt een 
tiental Aziaten de grootste te onderscheiden categorie. 

Tussen de inrichtingen zijn wei wat verschillen. Zo vindt men in Vught en 
Zeeland relatief hoge percentages Nederlanders en in Doetinchem vrij veel 
Surinamers. In Nieuw Bergveen verbleven aileen in Nederland geborenen. 

Nationaliteit en geboorteland zijn formele gegevens. Daarom is in de vra
genlijst voor de medew6·rkers ook de vraag naar de culturele achtergrond van 
de gedetineerde opgenomen. Zoa!s reeds vermeld zijn deze vragenlijsten niet 
in aile gevallen ingevuld; voorzover dit wei gebeurd is kwamen de antwoorden 
grotendeels overeen met de hiervoor al genoemde resultaten. Wei bleek het 
relatieve aandeel van de Surinamers te stijgen (tot 9,9% van de 393 gedeti
neerden van wie dit gegeven bekend is). Voorts werden bij deze vraag de cate· 
gorieen Molukker (4,1 %) en woonwagenbewoner (1,8%) onderscheiden. 

Strafrechtelijke gegevens 

Gedurende een enkele detentie kunnen verschillende vonnissen uitgezeten 
worden; in sommige gevallen wordt aansluitend op een vrijheidsstraf ook nog 
vervangende hechtenis voor niet betaalde boetes ondergaan. Of er sprake is 

. van meerdere vonnissen c.q. vervangende hechtenis kan gezien worden als 
een eerste indicator van de strafrechtelijke achtergrond van de inrichtingsbe· 
volking. In tabel 4 zijn daarom per inrichting deze gegevens vermeld. 

Tab!!14: Aantallen gedetineerden voor wie de detentie betrekidl1g heeft op 1,2 respectievelljk 3 of 
meer vonnissen, c.q. die ook vervangende hechtenis (moeten) ondergaan, per inrichtingj in 
absolute aantallen en percentages van het totaal per Inrichting. 

------------------
inrichting 1 von. 2 von. 2: 3 von. vh n 

Vught 
Zeeland 
Grave 
Sevenum 
Doetinchem 
Hoorn 
Bankenbosch 
Nw. Bergveen 

totaai 

n % 

25 (61) 
24 (52) 
73 (96) 
56 (91) 
46 (58) 
98 (90) 
82 (57) 
13 (81) 

417 (71) 

n % 
9 (22) 

16 (35) 
3 ( 4) 

15 (19) 
16 (20) 
8 ( 7) 

30 (21) 
2 (13) 

99 (17) 

n % 
7 (17) 
6 (13) 
0(0) 
8 ( 1) 

18 (22) 
3 ( 3) 

31 (22) 
1 ( 6) 

74 (12) 

n % 
2 ( 5) 
9 (19) 
0(0) 
2 ( 3) 

20 (25) 
0(0) 

23 (16) 
1 ( 6) 

57 ( 9) 

40 
46 
76 
79 
80 

109 
143 
16 

589 

Duidelijk is dat een vrij groot deel van de gedetineerden (29%) meer dan een 
vrijheidsstraf aaneengesloten uitzit, en dat daarnaast een niet onaanzienlijk 
deel een eerder opgelegde boete niet heeft betaald .. Tussen de inrichtingen 
blijken opmerkelijke verschillen. Vooral in Zeeland, Doetinchem, Banken
bosch en in mindere mate Vught zijn deze, waarschijnlijk toch wat "zwaarde· 
re", g':lValien oververtegenwoordigd. 

Een tweede belangrijke Indicator voor de strafrechtelijke achtergrond is 
uiteraard het delict (c.q. de delicten) waarvoor men een vrijheidsstraf heeft op-

2) Zle het In hoofdstuk 1 al genoemde rapport van Rook, pp. 17-18. 



Bijna 50% van de inrichtingsbevolking bfijkt veroordeeld te zijn wegens een 
vermogensdelict; delicten van de Wegenverkeerswet (en dan met name rijden 
onder invloed) komen in circa eenvijfde van de gevallen voor 3). Een belangrij
ke categorie wanneer gedacht wordt aan problemen is natuurlijk die van ver· 
oordeelden op grond van de Opiumwet; dlt blijken er 54 (dit is 9%) te zijn. 
Opvallend, doch niet direct tegen de verwachting, is het verschil tussen de in
richtingen. Oat vooral Grave en Nieuw Bergveen veel rijders onder invloed her
bergen is geheel in overeenstemming met de bestemming van deze inrichtin
gen; dat ook Hoorn een relatief hoog percentage vertoont heeft waarschijnfijk 
te maken met de regionale functie. In dit verband Is het interessant te vermel
den dat het in het SWA-onderzoek in Heerhugowaard gevonden percentage 
uitsluitend wegens WVW-delicten veroordeelden '10,8 Is (N = 186). 

In Ooetinchem en Bankenbosch bestaat een relatief groot deel van de popu
latie uit gedetineerden die op grond van de Opiumwet veroordeeld werden. Ojt 
hangt samen met de vrlj lange vrijheldsstraffen die in dergelijke zaken worden 
opgelegd, en het feit dat geregeld preventieve hechtenis wordt toegepast. 
Qua bestemming komen van de in het onderzoek betrokken inrichtingen dan 
In felte aileen de twee genoemde (en Zeeland) In aanmerking voor uiteindelij
ke opname van deze gedetineerden. Oat hun aandeel in de populatie van Zee
hind zo gering is, ligt waarschijnlijk aan de selectlecriteria: ernstige drugpro
blematiek geldt als een contra-jndicatie. 

3) HlerblJ moet bedacht worden dat de gemldejelde duur Van de voor vermogensdellcten opgelegde 
vrlJheldsstraffen langer Is dan die van voor WVW·deJicten opgelegde. Dlt heet! tot gevolg dat er, 
blJ de gebrulkte peJitechnlek, een grotere kans Is vermogensdeJinquenlen aan Ie tretfen. 
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Geven beide bovenbesproken strafrechtelijke gegevens al een aanwijzing 
dat het een misvatting is om te den ken dat de betrokken inrichtingen ook 
thans nog vooral bevolkt worden door niet eefder veroordeelden die een korte 
vrijheidsstraf ondergaan, wanneer ook nog naar het strafrechtelijk veri eden 
gekeken wordt blijkt deze veronderstelllng helemaal niet meer houdbaar. Van 
de totale groep waarvan de justitiele documentatie verkregen kon worden 
(n = 583) bleken er maal' 16 (dit is 2,7%) geen eerdere justitiele contacten 4) te 
hebben gehad. Slechts 55 (9,4%) waren nog niet eerder veroordeeld, terwijl 
meer dan de helft (357, dit is 61,2%) al eerder tot een onvoorwaardelijke vrij
heldsstraf bleek te zijn veroordeeld. Aangenomen moet worden dat deze cate
gorle dus ook al eerdere detentie-ervaring had; hetzelfde geldt natuurlijk voor 
degenen die voor hun huidige detentie preventief gehecht waren 5) (een groep 
die, ook als Doetinchem en het PTK niet meegeteld worden, aanzienlijk is: 
12,9%). Deze bevindingen, die een niet onbelangrijke relativering geven van 
het beeld van een "gemakkelijl<e" populatie, zijn in tabel 6 - weer per inrich
ting - weergegeven. 

Tabel6: Enkele strafrechtelljke gegevens, ultgesplltst naar inrlchtlng, steeds het percentage gede· 
tineerden voor wle de kwallflcatie van toepasslng Is. 

Inrichtlng reeds reeds reeds prey. N 
eerder eerder eerder hechtenis 

just. veroor· onv. deze det. 
cont. deeld vrijhstr. 

Vught 100 82,9 19,5 9,8 40 
Zeeland 95,7 76,1 32,6 67,4 46 
Grave 97,3 89,2 36,5 1,3 76 
Sevenum 98,7 94,9 69,6 13,9 79 
Doetlnchem 96,2 89,7 74,4 71,2 78 
Hoorn 97,2 93,6 73,4 1,8 109 
Bankenbosch 96,5 93,0 71,1 29,4 143 
NW.Bergveen 100 100 92,9 14 

totaal 97,3 90,6 61,2 25,0 588 

Een nog pregnanter beeld wordt zichtbaar wanneer ook het aantal eerdere 
justitiecontacten, veroordelingen en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in 
aanmerking wordt genomen. Dit is gebeurd in de volgende tabel, door steeds 
de mediaan 6) en het maximum te geven. 

4) In het kader van dlt rapport: een contact met justitie dat leldde tot een mutatie In de Justltiele 
Documentatie. Het gaat daarblJ om de Inschrljvlng ten parkette van een proces·verbaal terzake 
van enlg mlsdrljf of een ernstige overtredlng, ofwellngeval van een overtredlng waarvoor geen 
zg. "voordocumentatie" plaatsvlndt, een veroordellng terzake daarvan. 

5) Aangenomen moet worden dat de preventleve hechtenls dan voor de terechtzlttlng was opgehe· 
ven, omdat deze categorle anders nlet In het lopende vonnlssen·clrcult terecht was gekomen. 

6) De medlaan van een verdellng Is de waarde waar 50% van de gevallen onder blljlt (en dus ook 
50% boven IIgt). Wanneer dus In de tabel als medlaan van het aantal eerdere veroordellngen 
5 vermeld staat, betekent dlt dat (tenmlnste) de helf! van de gedetlneerden 0 tot 5 maal eerder 
veroordeeld Is geweest, en de rest 5 of meer. 



Tabel7: Strafrechtelljke gegevens, ultgesplltst naar Inrlchtlng, steeds de medlaan en he! maxI-
mum van het aantal eerdere justltle-contacten, veroordellngen en veroordellngen tot on-
voorwaardelljke vrlJheldsstraf. 

Inrlchting aantal aantal aantal 
eerder eerdere eerdere 

Justitllile veroor- onvoorw. 
contacten dellngen vrlJh.str. 

med. max. med. max. med. max. 

Vught 11 37 3 10 0 3 
Zeeland 9 44 2 9 0 5 
Grave 5 52 3 25 0 17 
Sevenum 17 <!:98 7 47 2 35 
Doetinchem 15 88 7 46 2 30 
,Hoorn 13 <!:98 6 34 2 23 
Bankenbosch 14 <!:98 6 63 2 52 
NW.Bergveen 12 29 6 19 3 10 

totaal 12 <!:98 5 63 1 52 

Bij deze tabellen kunnen een aantal kanttekeningen gemaakt worden. Oe 
hoge percentages voorafgaand aan hun detentie preventief gehechten in Zee
land en Ooetinchem (tabel 6) zijn geenszins verbazend: deze inrichtingen zijn 
immers speciaal of deels voor deze categorie bestemd 7). Oat vrijwel aile gede
tineerden reeds 1 of meer eerdere justitiale contacten hadden, is ook niet op
zienbarend gezien het straftoemetingsbeleid waarbij aan first-offenders in 
een niet zeer ernstig delict zelden een onvoorw8flrdelijke vrijheidsstraf wordt 
opgelegd. Hetzelfde geldt - in iets mlndere mate - voor eerdere veroordelin
gen; inzoverre Zeeland hier als een uitzondering kan worden gezien, is dit 
meer een bevestiging van de regel: zowel de verdeling over de delicten als het 
hoge aantal preventief gehechten wijzen op een "zwaardere" categorie zaken, 
die ook zonder de verzwarende onstandigheid van recidive lelden tot een on
voorwaardelijke vrijheidsstraf. Zeeland heeft, samen met Vught en Grave, ook 
de laagste percentages eerder tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf Vt;lr
oordeelden. Voor Vught en Zeeland is dit te verklaren ult de gemiddelde jeug
dige leeftijd, voor Grave meer ult het feit dat het hier voornamelijk gaat om rij
ders onder invloed die In principe op het enkele feit van een hoog bloedalco
holgehalte voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van twee weken in aan
merking komen, zonder dat sprake hoeft te zijn van recidive. Oat Nieuw Berg
veen, waar het aandeel van de WVW-delicten toch ook groot is, juist weer een 

, hoog percentage eerdere veroordelingen te zien geeft zegt niet veel: het gaat 
hier om een zo gering aantal gedetineerden, dat een persoon overeenkomt 
met 6,3%. 

In de Iiteratuur wordt wei gesuggereerd dat zg. carrierecrlminelen aan twee 
kenmerken te herkennen zijn: de jeugdige leeftljd waarop ze hun eerste delict 
pleegden, en de verscheldenheid van delicten waaraan ze zich schuldlg ma
ken 8). Omdat het voor de sfeer in een inrichting waarschijnlijk van invloed is 
of er zlch daar {vee I) van dergelijke veelvuldige recidivisten bevinden, zijn ook 
deze gegevens nog weergegeven, alsmede het gemiddelde aantal delicten dat 
per jaar gepleegd werd sinds het eerst gedocumenteerde (aileen voor de reci
divlsten). Ais maat voor de verscheldenheld van delicten is daarblJ genomen 
het voorkomen van 3 of meer verschillende dellcttypen In de documentatie. 

7) Zle voor de verschillen !Ussen de zelfmelders en de overlgen In Zeeland label 11-

8) Zle bv.: 
- Glaser, D. Crime In our changing socIety, New York, 1978, Holt, Rinehart and Winston. 
- Werff, dr. C. v.d. 'Crlmlnele loopbanen', In: Justftfl}/e Verkennlngen, nr. 9, dec. 1985, WODC/MI-
nlsterle van Justltle. 
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Tabel 8: Gemlddelde leeftljd ten tljde van het eerst gedocumenteerde delict, gemlddeld ten parket
te Ingeschreven aantal dellcten per jaar slndsdlen, en percentage gedetlneerden met 3 of 
meer voorafgaande dellcten van verschillende typen. 

Inrlchtlng leeftljd aantal del. 3 of meer 
eerste del. per jaar versch. del. 

gem. med. gem. % 

Vught 16,1 16 3,32 78,6 
Zeeland 16,3 16 3,44 71,7 
Grave 21,7 21 .0,97 52,6 
Sevenum . 18,4 17 1,79 83,5 
Doetlnchem 19,6 19 2,02 80,0 
Hoorn 19,6 18 1,84 75,2 
Bankenbosch 19,5 18 1,95 79,0 
Nw. Bergveen 22,3 19 1,36 56,2 

totaal 19,3 18 1,99 75,0 

Opvallend is dat in Grave en Nieuw Bergveen wat lage percentages worden 
aangetroffen van gedetineerden met 3 of meer deJicten. Op grond van dit ge
geven en vergeJijking van de leeftijd bij binnenkomst (tabel 3), is het mogelijk 
drie categorieen inrichtingen te onderscheiden: 

- Vught en Zeeland, waar zowel de beginleeftijd als de leeftijd bij binnen
komst laag Iiggen (slechts vier jaar verschil) - dit is echter niet meer dan 10-
gisch, omdat deze inrichtingen aileen voor jeugdigen bestemd zijn. Men 
komt hier dus niet terecht wanneer men op latere leeftijd (> 23 jaar) begint. 
Het gemiddeld aantal delicten per jaar is hler relatlef zeer hoog. 

- Grave en Nieuw Bergveen, met een gemiddelde beginleeftljd van rond de 
22 jaar en een gemiddelde leeftijd bij binnenkomst van 35 a 36 jaar, een re
latief laag aantal delicten per jaar en wat lagere percentages met 3 of meer 
verschillende delicttypen. Dit komt overeen met het beeld van "dronken rij
ders", die slechts incidenteel met de rechter in aanraking komen; uit ta
bel 4 blijkt echter dat dlt beeld toch wat genuanceerder is. 

- De overige inrichtingen, waar de beginleeftijd tussen de 18 en 20 jaar Jigt, 
en de leeftijd bij binnenkomst tussen de 31 en 33. De duur van de carriere is 
hier net iets korter dan in de hiervoorgenoemde categorie, maar het gemid
delde aantal delicten per jaar is beduidend hoger, evenals het percentage 
met 3 of meer verschillende delicten. 

Deze indeling in categorieen komt goed overeen met wat op basis van de 
bestemming van de inrichtingen verwacht mocht worden. Kennelijk is het zo 
dat hierdoor in Grave en Nieuw Bergveen de meer incidenteel met justitie in 
aanraking komende gedetineerden zijn te vinden, en in de andere inrichtlngen 
de (beglnnende) carrieremakers. 

4.3 Penitentiaire gegevens 

De diverse inrichtingen hebben een verschillende bestemming voor wat be
treft de strafduur van degenen die voor verbllJf daar in aanmerklng komen. 
Daarnaast is het zo dat niet aile gedetlneerden hun volledlge straf In de be
trokken inrlchting uitzitten. Hlerdoor is er ook een verschil tussen strafduur en 
verblljfsduur 9), hetgeen overigens niet betekent dat de inrichtingen wat dit 
laatste betreft meer op elkaar lijken dan wat betreft de strafduur. In tabel 9 
komt dit duldelljk tot uitdrukking. 

9) In het onderzoek Is gehanteerd de "geplande werkelijke verbliJfsduur"j omdat het belrekklng had 
op degenen die nog In de Inrlchtlng verbleven, moesl afgegaan worden op de geplande onlslag· 
datum, en kon geen rekenlng gehouden worden met korler (I.v.m. onlvluchtlng of overplaatslng) 
of langer (I.v.m. nog onbel<end vervolgvonnls of vervangende hechtenls) verblljf. 
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Tabel9: Strafduur (a) en geplande werkelljke verblljfsduur (b); ultgesplitst naar Inrlchtlng; cumula· 
tleve percentages' en gemlddelde. 

Inrlchtlng :s2 wkn. :s1 mnd. :s3 mnd. :s6 mnd. gemld. 
In wkn. 

Vught a 26,8 63,4 95,1 100 5,4 
b 29,3 70,7 95,1 100 5,1 

Zeeland a 0 0 27,3 72,7 22,6 
b 0 0 59,' 84,1 16,1 

Grave a 80,3 100 100 100 2,2 
b 80,3 100 100 100 2,1 

SevenUm a 0 7,6 84,8 100 9,7 
b 0 13,9 82,3 100 9,0 

Doetlnchem a 0 0 18,8 67,5 25,1 
b 0 0 45,0 77,5 17,2 

Hoorn a 33,9 64,2 98,2 100 4,4 
b 35,8 76,1 98,2 100 4,1 

Bankenbosch a 7,7 14,1 26,8 43,0 45,2 
b 7,7 15,5 27,5 43,7 44,1 

Nw.Bergveen a 50,0 75,0 100 100 3,4 
b 50,0 87,5 100 100 3,3 

totaal a 21,8 35,8 63,0 79,7 18,9 
b 21,8 39,7 68,5 81,3 17,1 

* d.w.z. elk percentage Islncluslef dat van de vorlge categorie; In het percentage van :s maand Is dat 
van :s 14 dagen begrepen, enz. 

In drle inrichtingen verbUjft een substantieel deel van de gedetineerden lan
ger dan 6 maanden. In Zeeland verbUjft 11 % tussen de 6 en de 9 maanden, en 
4,5% tussen de 9 maanden en een jaar. In Doetinchem is dit resp. 17,7% en 
3,8%; in Bankenbosch tens lotte verblijft 16,2% tussen de 6 en de 9 maanden, 
8,5% tussen de 9 maanden en 1 jaar, en 19% tussen de 1 en 1 1/2 jaar. Een 
niet onbelangrijk aantal blijft echter nog langer: 5,6% tussen de 2 en 3 jaar, en 
2,8% langer dan 3 jaar. Zoals in de paragraaf over de probleemsteliing reeds 
werd vermeld overschrljdt de verblljfsduur in sommlge gevallen het maximum 
dat overeenkomt met de bestemming van de Inrichtlng, doordat pas tijdens de 
detentle bekend werd dat nog een ander vonnis (of vervangende hechtenis) 
zou moeten worden geexecuteerd. Gepoogd Is na te gaan in hoeverre dit het 
geval was; hierblj deed zich schter het probleem voor dat nlet altijd was na te 
gaan of het bestaan van een "vervolgvonnis" reeds blj de selectle, of pas na 
blnnenkomst in de Inrlchting bekend was. Het blijkt dan ook dat slechts in 12 
gevallen met zekerheld geconcludeerd kon worden dat het glng om een 
vervolgvonnis waarvan pas tijdens de detentle de executie gelast werd. Van 
57 gedetlneerden kon worden vastgesteld dat ze In principe nog vervangende 
hechtenls zouden moeten ondergaan; een probleem hierbij Is dat in feite pas 
na afloop daarvan zou kunnen worden vastgesteld of dlt inderdaad leldde tot 
een langer verbUjf dan voorzien, omdat het tot het laatste moment mogelljk Is 
een opgelegde boete te betalen. Overlgens Is dlt nu net waarom de eventuele 
executle van vervangende hechtenis met name In de meldlngsinrlchtlngen 
een probleem is: het maakt dat niet van te voren vaststaat op welke datum een 
plaats vrljkomt, wat weer lastig is blj het plannen van de oproepingen. 

Een Interessant gegeven blj een populatle als hier beschreven Is de vraag of 
het gaat om zelfmelders, arrestanten dan wei gedetineerden die In aanslultlng 
op preventleve hechtenls of detent Ie In een andere Inrlchting (de rest van) een 
vonnis uitzitten. In tabel10 Is, per Inrlchtlng, de herkomst v.an de gedetineer
den weergegeven. 
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Tabel10: Herkornst van de gedetineerden; per Inrlchting, In percentages van het totaal aantal per 
Inrlchting 

inrichting zelf- gearrest. HvB na andere anders N 
melder na nlet prevo pen. 

voldoen hech- Inr. 
oproep tenls 

Vught 95,1 4.9 40 
Zeeland 32,6 38,1 29,4 46 
Grave 98,7 1.3 76 
Sevenum 100 79 
Doetinchem 1,2 15,0 56.3 16,2 11,2 80 
Hoorn 100 109 
Bankenbosch 96,5 0,7 0,7 2,1 143 
Nw.Bergveen 100 16 

totaal 79,9 2,1 10,8 5.2 2,1 590 

De categorie "anders" bestaat uit personen die - voor zover 'uit de registra
tie blijkt - lang (dit is meer dan een jaar) na de datum van het vonnis uit een 
HvB in de betrokken inrichting geplaatst worden, terwijl ze voor het betreffende 
delict geen preventieve hechtenis hebben ondergaan. Voor het overige is dui
delijk het onderscheid tussen de meldingsinrichtingen en de beide andere 
(Zeeland en Doetinchem) zichtbaar: in de meidingsinrichtlngen zit een zeer 
klein aantal mensen dat niet uit de vrije maatschappij afkomstig is, In Doetin
chem is dit net omgekeerd en in Zeeland blljkt - zoals te verwachten was -
een derde van de bevolking zelfmelder te zljn. 

Tabel11: Verschillen tussen In het PTK gedetlneerde zelfmelders en de overlgen. 

- gemlddelde leeftlJd 
% met meer dan 1 vonnls deze detentie 
% met 3 of meer delicttypen In AD 
- gem. leeftijd !.t.v. eerste veroordellng 
- gem. aantal del. per jaar slnds eerste veroord. 
% geplande verblljfsduur > 3 mnd. 
% prevo hechtenls toegepast 
% ervaren als agresslef 
% met privacyproblemen 
% nlet groepsgeschlkt 

zelfmelders 

20.7 (15) 
86,6 (15) 
73 (15) 
15,3 (15) 
2,4 (15) 

50 (15) 
27 (15) 
o (15) 

13 (15) 
6,7 (15) 

overlgen 

20,1 (31) 
51,6 (31) 
71 (31) 
16,7 (31) 
4,0 (31) 

37 (31) 
87 (31) 
32 (31) 
16 (31) ° (31) 

Gezien het feit dat blj de eerste orienterende gesprekken naar voren was ge
bracht dat het in een inrichting verblijven van zelfmelders en arrestanten -niet
melders tot problemen leidde, Is het opmerkelijk dat deze situatle zich kenne
!ijk nergens voordoet. De indruk bestaat dan ook dat het hier gaat om negatie
ve ervaringen ult het verleden, toen een enkele maal zonder enige andere se
lectle dan op de duur van het strafrestant gedetineerden uit een HvB in een 
"echte" meldingsinrichting werden opgenomen. 

Op deze plaats moet tenslotte nog aandacht be steed worden aan een on
derwerp dat zeer in de belangstelling staat wanneer gesproken wordt over de 
capaciteltsnood blj het gevangenlswezen, nl. de tijd die verloopt tussen het 
uitspreken van een zg. "Iopend vonnis" en de aanvang van de detentie. Regel
matig wordt gesuggereerd dat mensen die een dergeljk vonnis knJgen zeer 
lang - Jaren - op de tenultvoerlegging moeten wachten, en daardoor ernstig 
in hUn priveleven geschaad worden. Vanuit de Dlrectie Gevangenlswezen 
wordt daar wei tegen ingebracht dat dit probleem zich slechts voordoet blj 
twee - vrij kleine - categorieen, nl. de vrouwen en de langgestraften; daar 
zou het dan ook wei groot zljn. Voor aile anderen zou gelden dat de duur tus
sen vonnls en detentie niet ianger hoeft te zlJn dan door de administratieve 
procedure wordt voorgeschreven. De procedure via het Penltentiair Selectie 



Centrum duurt minimaal circa 7 weken (na ontvangst van het vonnis van het 
parket); een deel van die tijd zit in de wettelijke periode tussen ontvangst van 
de oproep en datum aanvang detentie (3 weken). Vee I meer tijd is onder ande
re nodig voor de zaken waarin in beroep is gegaan; deze komen in de 
wachtstand totdat een arrest van het Hof is ontvangen (of bericht dat het be
roep Is ingetrokken). Tenslotte moet nog gewezen worden op de - meer tijd 
vergende ~ procedure bij langer gestraften > 6 maanden 10), cijfers PSC van 
sept./okt. 1985); van de op 1 november 1985 nog te selecteren zelfmelders 
maakten degenen met een detentieduur van meer dan 6 maanden bijna 6% 
uit. Dezen worden telefonisch benaderd om in overleg tot een periode te 
besluiten waarin de detentie zal worden ondergaan. Afhankelijk van de be
schikbare plaatsen heeft de veroordeelde hier dus zelf de wachttijd voor een 
deel in de hand. Gesteld wordt dan ook dat - met uitzondering dus van de 
langgestraften en de vrouwen - een eventuele lange duur slechts te wijten is 
aan de veroordeelden zelf, die zich aan detentie trachten te onttrekken door 
herhaaldelijk uitstel Ie vragen, van adres te veranderen etc. 

Nu kao het huidige onderzoek nauwelijks licht in deze duistere zaak bren
gen, maar een klein straaltje is wei mogelijk 11). Het blijkt dat de tijd tussen 
het vonnis 12) en de executie van de vrijheidsstraf voor zelfmelders sterk uit
een loopt: van minder dan 10 weken (overigens in slechts 10 gevallen) tot meer 
dan 3 jaar (in 3 gevallen). Het gemiddelde is toch wei vrij hoog - 42 wel<en -
doch dlt wordt vooral veroorzaakt door de extreem lange duw' in een beperkt 
aantal gevallen: bljna de helft (45%) ondergaat zijn detentie binnen een half 
jaar na het vonnis, bijna driekwart (71 %) binnen een jaar. Bij de arrestanten 
ligt dit - uiteraard - geheel anders: de ena gedetineerde die ongeveer een 
half jaar na zijn vonnis aan de detentie begon, Is een duidelljke uitzondering; 
van ruim de helft wordt de straf pas na 1,5 jaar of later geexecuteerd. Wordt 
vervolgens gekeken naar de samenhang met de lengte van de detentie, dan 
blijkt het reeds genoemde verband Inderdaad te bestaan: naarmate de straf 
langer is, verstriJkt ook een grotere peri ode tussen vonnis en execLitle (zie ta
bel 12). 

Tabel 12: Gemlddeld tl]dsverloop tussen vonnls en aanvang detentle In weken, ultgesplltst naar 
werkellJke detentieduur (zelfmelders en arrestanten) 

detentleduur gemlddelde N 

:s2 weken 28,6 128 
2· :s4 weken 36,4 82 
1 • :s 3 maanden 50,0 144 
3 • :s 6 maanden 59,9 54 
6 mnd. of meer 54,7 74 

totaal 43,9 48'1 

Tenslotte Is het nog interessant om te zien of er wellicht verschillen zijn te 
vinden wanneeT gekeken wordt naar de rechtbank die het vonnis uitsprak. Het 
is immers zo dat ook de snelheid waarmee het parket e.e.a. afhandelt van in
vloed Is - de mogelijkheid bestaat dat de lange wachttljden deels veroor
zaakt worden door overbelasting aldaar. Een relatie met het In het onderzoek 
aangetroffen aantal van de betrokken rechtbank afkomstlge vonnlssen is ech
ter op basis van onze gegevens niet te leggen. Oat geldt ook voor een relatie 
met het totaal aantal In 1983 door de betrokken rechtbanl<en uitgesproken 
schuidigverklaringen. 

10) Het gaat hler maandeliJks wei om circa 5% van aile Ingeschreven lopende vonnissen. 
11) Het Stafbureau Wetenschappelljke Advlezen doet hlernaar momenteel een ultgebreld onderzoek. 
12) Ingeval van hoger beroep: datum arrest, 
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4.4 Samenvatting 

Op grand van de bavenvermelde gegevens kan de bevalking van de verschi/
lende inrichtingen op de volgende wijze gekarakteriseerd worden: 

- In de paviljoens Aa/Amer en Dieze/Dintel van de gevangenis Nieuw Vasse
veld te Vught zltten vaor het overgrote deel jeugdige (jonger dan 23 jaar) 
zelfmelders uit het hele land met een werkelijke detentieduur van 3 maan
den of minder. lets minder dan 40% zit twee of meer stratten ult; een zeer 
klein aantal ook vervangende hechtenis. Een relatief hoog percentage 
heeft zich schuldig gemaakt aan delicten tegen de open bare orde en het 
gezag, of een agressief delict tegen personen (licht). Het grootste deel ech
ter zit voor vermogensdelicten, met name diefstal door middel van braak, al 
dan niet in vereniging. Slechts 1 gedetineerde is veroordeeld op grond van 
de Opiumwet, 5 op grond van de WVW. Een groot deel (83%) was reeds eer
der veroordeeld; bijna 20% zelts tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
Het aantal eerdere justitiele contacten figt, vergeleken met de andere In
richtingen, gemiddeld tot laag, het aantal eerdere veroordelingen - al dan 
niet tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf - eveneens laag. Ruim 40% 
heeft een carriere waarin 3 of meer verschillende delicttypen voorkomen. 

- Ook in het penitetttiair trainingskamp "De Corridor" te Zeeland (N.Br.) 
bestaat de gedetineerdenpopulatie uit jeugdigen, jonger dan 23 jaar. 
Slechts 1/3 van hen Is zelfmelder, de averlg'lm zltten In aanslultlng ap pre
ventieve hechtenis of verblijf in een andere inrichting de rest van hun strat 
ult, die voor allen langer dan 'I maand Is en voor bijna 32% zelfs langer dan 
zes maanden. lets minder dan de helft zit meer dan 1 straf uit; bijna 20% 
oak vervangende hechtenis. Verreweg het grootste deel is veroordeeld we
gens vermogensmisdrijven, met name dlefstal door middel van braak (zel· 
den in vereniging) of met geweld. Vljt gedetineerden zitten voor brandstlch
ting, twee voor overtreding van de Opiumwet en eveneens twee voor rijden 
zander rijbewijs. Een beduidend groter deel dan in Vught werd reeds eerder 
tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf veroordeeld (33%), terwijl het ge
middeld aantal delicten per jaar, net als de (begin)leeftijd, ongeveer gelijk 
is. Daartegenover staat dat een veel geringer dee I reeds 3 of meer verschil
lende delicttypen op zijn canto heeft. De aantallen eerdere justitlele can
tacten en veroordelingen zijn vergelijkbaar met die in Vught. 

- In "De Raam" te Grave is de gemiddelde leeftijd aan de hoge kant: 35 jaar, 
terwijl bijna 20% ouder is dan 44. Dit is niet verwonderlljk, wanneer In aan
merking wordt genomen dat ruim 2(3 van de bevolking veroordeeld is op 
grand van overtreding van de WVW (vooral art. 26 en samenhangend). Hler
mee hangt ook samen de relatief karte detentieduur, die voor het ineren
deel van de gedetineerden twee weken of korter is. Het percentage reeds 
eerder tot een onvoorwaardelljke vrijheidsstraf veroordeelden ligt iets ho
ger dan in Zeeland, maar beduidend lager dan in de hierna te behandelen 
Inrlchtingen. De aantallen eerdere Justitiele contacten en veroordelingen 
zijn vergelijkbaar met die in Vught en Zeeland; de gemlddelde frequentle 
waarmee eerdere delicten gepleegd werden echter beduidend gerlnger 
(mlnder dan 1 per jaar tegen meer dan 3). Net als In Zeeland heeft slechts 
bijna 30% een verleden met 3 of meer verschillende delicttypen. Vrijwel al
Ien zijn zelfmelders, een zeer haag percentage (96) zit slechts 1 vonnis uit. 

- Gevangenis "Ter Peel" in Sevenum 11eeft een bevolkingssamenstelling die 
nog het meest overeenkomt met die van aile inrlchtingen als geheel. De ge
mlddelde leeftlld ligt lets boven de 30 jaar; allen zijn zelfmelders. Het per
centage gedetlneerden met meer dan 1 vonnis Is 29; slechts een enl<~ling 
zit ook vervangende hechtenis ult. De meest voorkomende deiictgroep is 



• 
die van de vermogensdelicten (in aile varieteiten); daarop volgen de delic
ten van de WVW (relatief weinig rijden onder invloed). De maximale verblijfs
duur is 6 maanden; het merendeel (ruim 3/4) heeft een detentieduur van 
1 tot 3 maanden. Het percentage gedetineerden dat reeds eerder tot een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf verootdeeld werd, is hier beduidend hoger 
dan in de hiervoor besproken inrichtingen (bijna 70). De aantallen eerdere 
contacten en veroordelingen zijn vrij hoog; het gemiddeld aantal delicten 
per jaar sinds het eerste contact is met 1,8 niet opzienbarend, net zo min 
als het percentage gedetineerden dat reeds voor 3 of meer verschillende 
delicten veroordeeld was (ca. 60). Opvallend is wei het relatief hoge percen
tage (14) dat in verband met het delict dat tot deze detentie leidde preven
tieve hechtenis onderging. 

- De hoogbouw van de PVI "Nederheide" te Doetinchem heeft een sterk af
wijkende bevolkingssamenstelling; in feite komt aileen de leeftijdsverde
ling overeen met die in de andere inrichtingen. Het meest opvallende ver
schil is wei dat hier - vrijwel - geen zelfmelders aanwezig zijn, doch voar
namelijk afgestraften die in aansluiting op preventieve hechtenis of een 
verblijf in een andere gevangenis de rest van hun vonnis in deze inrichting 
uitzitten. Hiermee hangt direct samen de vrij lange detentieduur (gemid
deld 25 weken; 1/3 meer dan 6 maanden), en het vrij grote verschil tussen 
detentieduur en verblijfsduur (18 weken; 1/5 meer dan zes maanden). De de
licten waarvoor men veroordeeld is zijn vooral vermogensdelicten (diefstal 
door middel van braak, maar ook met geweld) en agressieve delicten; daar
naast verdient het relatief grote aandeel van overtreders van de Opiumwet 
(ruim 1/4) vermelding. Meer dan 40% van de gedetineerden zit meer dan een 
vonnis uit; opvallend is ook het hoge percentage (25) dat vervangende 
hechtenis moet ondergaan. Ook de percentages reeds eerder (tot een vrlj
heidsstraf) veroordeelden zijn relatlef hoog, alsmede het gemiddelde aan
tal dellcten per jaar en het percentage gedetineerden met 3 of meer ver
schillende delicten in hun documentatie. Tenslotte moet nog gewezen wor
den op het feit dat in Doetinchem betrekkelijk veel gedetineerden verbJij-
ven die uit Suriname afkomstig zijn. . 

- Gevangenis "Oostereiland" in Hoorn is - met "Ter Peel" - qua bevolking 
wellicht het meest typische voorbeeld van een meldingsinrichting. De ge
middelde leeftijd is 33 jaar, met een toch nog vrij grote groep boven de 43 
jaar; bijmi 20% is niet in Nederland geboren. Slechts 10% zit meer dan een 
vonnis ult; geen van de gedetineerden onderging ten tijde van het onder
zoek vervangende hechtenis. Aile delicttypen zijn vertegenwoordigd, met 
het zwaartepunt bij de WVW en de vermogensdelicten; daarnaast vallen de 
delicten van de Opiumwet en de agressieve delicten tegen personen op. 
Slechts een gering deel van de gedetineerden heeft voor het delict waar
voor nu gedetineerd preventieve hechtenis ondergaan. Het aantal eerdere 
veroordelingen, al dan niet tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, ligt 
laag In vergelijklng met Sevenum, Doetinchem en Bankenbosch, het per
centagE) met 3 of meer verschillende delicten vrij gemiddeld. Bijna geen 
van de gedetlneerden verblijft langer dan 3 maanden in de inrichting; voor 
bljna. 2/3 is de verblijfsduur zelfs 1 maand of korter. 

- Gevangenis Bankenbosch te Veenhuizen onderscheidt zich vooral van de 
andere inrlchtingen door de gemiddeld lange verblljfsduur (en dus ook 
strafduur). Ruim de helft heeft een straf van meer dan 6 maanden; vrijwel 
allemaal In de vorm van een lopend vonnis. Degemiddelde leeftijd is hler 
32 jaar, met de grootste categorie tussen 24 en 28. Ook hier zljn aile dellct
typen vertegenwoordigd, waarblj vooral het gerlnge aandeel van die van de 
WVW opvalt (slechts een enkele dronken rljder). Hier staat de sterke verte
genwoordlging va.n de Opiumwetdelicten tegenover, alsmede die van de 
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zware levensdelicten; opvallend is ook dat 4 van de in totaal 7 wegens 
sexuele delicten veroordeelden in Banl(enbosch verblijven. Onder de ver
mogensdelicten valt het relatief grote aantal van gewelddadige aard op. 
Bijna 30% van de gedetineerden is preventief gehecht geweest; vrij veel zit
ten er meer dan een vonnis uit, terwijl ook vervangende hechtenis veel voor
komt. De populatie van Bankenbosch spant de kroon voor wat betreft het 
aantal eerdere veroordelingen, ook tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. 
Ruim de helft is reeds voor 3 of meer verschillende delicten veroordeeld. 

Dit alles hangt naar aile waarschijnlijkheid direct samen met de bestem
ming: Bankenbosch is de enige inrichting die zelfmelders met een straf van 
meer dan zes maanden opneemt. 

- Het opvallendste van de populatie van "Nieuw Bergveen" is dat deze zo 
klein is. Aile 16 gedetineerden zijn zelfmelders, met een hoge gemiddelde 
leeftijd (36) en een korte strafduur (3 weken). Ruim de helft is veroordeeld 
op grond van de WVW; slechts 1/5 zit meer dan een vonnis uit. Van vervan
gende hechtenis is in maar 1 geval sprake. Allen zijn reeds eerder veroor
deeld; slechts 1 niet tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Het percenta
ge met 3 of meer verschillende delicten is vrij laag: 37,5. 

De conclusie die uit het bovenstaande getrokken kan worden is dat wat po
pulatie betreft de inrichtingen tel kens op een paar punten van elkaar verschil
len, doch op andere punten weer overeenkomsten vertonen. Hetzelfde geldt, 
zoals we in hoofdstuk 3 gezien hebben, voor de gebouwen en de regiems. Zo
als zal blijken bestaat er ook een relatie tussen deze aspecten en de in de vol
gende hoofdstukken te behandelen problemen. 



5 Probleemveld: drugs en alcohol 

Uit het al genoemde rapport "Probleemgroepen in de inrichtingen voor lang
gestraften" werd duidelijk dat de aanwezigheid van drugverslaafden en het 
druggebruik tot de grotere probleemgebieden binnen de penitentiaire inrich
tingen behoren- althans op dit moment. In dit hoofdstuk zal daarom uitgebreid 
op deze problematiek, en op het aanverwante probleem van alcoholgebruik en 
-verslaving, ingegaan worden. 

5.1 Omvang 

Net als in de vrije maatschappij is het in de penitentiaire inrichtingen prac
tisch onmogelijk het precieze aantal gebruikers c.q. verslaafden vast te stel
len en dat geldt zowel voor drugs als voor alcohol. Toch is het wei mogelijk tot 
een globale schatting te komen, waarbij echter een aantal opmerkingen en 
voorbehouden gemaakt moeten worden. 

De wijze van gegevensverzameling heeft geleid tot een resultaat dat een 
kwantitatieve vergelijking tussen de inrichtingen niet toelaat. Zoals in hoofd
stuk 2 beschreven is, werd zowel aan de medewerkers van de medische dienst 
als aan het executieve personeel gevraagd om op de vragenlijst per gedeti
neerde aan te geven of deze (waarschijnlijk) verslaafd dan wei gebruiker was. 
Uit de gesprekken die naar aa.nleiding van de tussenrapportage gehouden 
zijn, blijkt nu dat deze vragen zeer verschillend gei"nterpreteerd zijn. Zo is de 
vraag naar verslaving door de ene medische dienst aileen bevestigend beant
woord indien de gedetineerde bij de intake-anamnese aan had gegeven dat hij 
verslaafd was, terwijl de andere medische dienst tevens op het eigen oordeel 
afging. Ook het executleve personeel bleek - zelfs binnen een inrichting -
verschillende criteria aan te leggen. Over het algemeen was men echter zeer 
terughoudend in zijn oordeel, terwljl een aantal respondenten, hetzij expliciet, 
hetzij impliciet aangaf geen antwoord op deze vragen te willen geven. Het ge
volg hiervan is - behalve de al genoemde onvergelijkbaarheid - dat de ver-

i kregen cijfers hoogstens gezien kunnen worden als een ondergrens. Dit bleek 
) ook tijdens de gesprekken, waarbij werd opgemerkt dat het werkelijke gebruik 

vrijwel zeker (beduidend) hoger lag dan uit de cijfers bleek. Ook werd opge
merkt dat het aantal gebruikers/verslaafden nog steeds toenam. 

Een belangrijk punt is voorts nog dat ook het beleid ten aanzien van drug
en alcoholgebruik de cijfers beinvloedt. In het bijzonder voor de inrlchtingen 
met een bestemming voor langer gestraften (~4 weken) maakt het verschil of 
men bij het minste of geringste vermoeden van gebruik grijpt (kan grijpen) 
naar het middel van de overplaatsing. In dat geval immers wordt het aantal 
(vermoedelijke) gebruikers zeer laag gehouden. 

5.1.1 Drugs 

Vol gens de medlsche diensten gebrulkte circa 1/5 van de gedetineerden 
voor de detentie drugs en waren er iets minder (vermoedelijk) verslaafd. In de 
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gesprekken met executief personeel en directies werd opgemerkt dat ditper
centage naar hun idee hoger Iigt (25 a 30%). Deze verslaafden gebruikten 
vQoral heroine of andere opiaten, meestal in combinatie met hash. Slechts 
weinigen gebruikten aileen hash; dit is ook moeilijk vast te stellen. De overige 
middelen werden vrijwel aile in combinatie met heroine gebruikt. De drugs 
werden meestal op andere wijze dan spuiten gebruikt. Beschouwen we de to
tale categoriedie op basis van de door de medische diensten of het executie
ve personeel ingevulde vragenlijsten als verslaafd kan worden aangemerkt, 
dan zien we op een aantal punten (opmerkelijke) verschillen met de niet-ver-. 
slaafden. In tabel13 zijn deze verschillen zichtbaar gemaakt. Hierbij is tell<ens 
aangegeven welk percentage van de verslaafden, respectievelijk van de niet-
verslaafden, een bepaald kenmerk vertoont (in een aantal gevallen is een ge
middelde waarde gegeven). Omdat het aantal gedetineerden waarvan de ge
presenteerde gegevens via de vragenlijsten kon worden verkregen per onder
werp wisselt, is tel kens ook het totaal aantal gegeven waarop het percentage 
betrekking heeft. Bij deze tabel past wei de waarschuwing dat sommige ver
schillen bernvloed kunnen zijn door de tussen de inrichtingen verschillende 
percentages terug ontvangen vragenlijsten. 

Tabel13: Aanwezigheld van een aantal achtergrondkenmerken en vormen van probleemgedrag of 
als problematisch ervaren elgenschappen bl! drugsverslaafden respectlevelljk niet·ver· 
slaafden; tussen haakjes het aantal waarop het percentage betrekklng heeft (= 100%). 

- gemlddelde leeftijd 
% met bultenlandse natlonalltelt 
% Surinaamse afkomst 
- gem. aantal eerdere justltlecontacten 
- gem. aantal eerdere veroordellngen 
% gemotlveerd tot deelname vormlng 
% geschikt om deel te nemen 
% verbaal agresslef 
% IIchamelljk agressief 
% als agresslef ervaren 
% gebrulk tijdens detentle* 
% onthoudlngsverschljnselen 

verslaafden 

26,4 (94) 
11,6 (95) 
20,5 (83) 
22,3 (94) 

6,4 (94) 
35,7 (81) 
71,6 (81) 
41,0 (83) 
4,8 (83) 

14,5 (83) 
77,9 (95) 
87,4 (95) 

• op basis van gecombineerde opgave medlsche dlenst en executief personeel 

niet-verslaafden 

31,8 (401) 
5,2 (402) 
5,2 (335) 

15,6 (398) 
6,5 (398) 

61,9 (249) 
88,8 (250) 
25,1 (251) 
2,8 (251) 

10,4 (251) 
8,4 (403) 

De medlsche diensten constateerden onthoudingsverschijnselen bij circa 
14% van het totaal aantal gedetineerden. Wanneer hierbij diegenen geteld 
worden die niet door hen, maar wei door de medewerkers genoemd worden, 
dan is dit ongeveer 17%. Het grootste deel van diegenen die onthoudingsver
schijnselen vertoonden werd ook behandeld. Zij kregen meestal een metha
don-reductieprogramma, in een aantal inrichtingen soms ook wei een onder
houdsdosis. Mensen,met drugproblemen vormen een groot deel van de groep 
die contact heeft met de medische dienst in verband met andere problemen, 
en van diegenen die tranquillizers of slaapmiddelen voorgeschreven kregen. 

Binnen de inrichting wordt volgens de medische diensten door circa 10% 
drugs gebruikt. Ais hierbij diegenen geteld worden die niet door hen maar wei 
door de medewerkers genoemd werden dan wordt dit bijna 22%. De executie
ve medewerkers schatten dat het gebrulk van aileen softdrugs of harddrugs 
(al dan niet in combinatle met soft) ongeveer half-half ligt. De medische 
diensten aan wie deze vraag in de vragenlijsten vee I speclfleker gesteld is, 
noemen heroine, methadon en hash als belangrijkste middelen, of een combi
natie van deze. Opvallend lijkt een verschuiving naar het gebruik van metha
don, maar het betreft hier wei kleine aantallen. In een van de gesprekken met 
medewerkers van de medische dienst werd ook gewezen op een toename van 
cocainegebruik, meestal In comblnatie met heroine. Op dezelfde wijze als 
hiervoor in tabel 13, kunnen ook voor de "gebruikers" tegenover de "niet
gebruikers" een aantaf gegevens gepresenteerd worden. Dit is gebeurd in ta
bel 14. 



Tabel14: Aanwezlgheld van een aantal achtergrondkenmerken en vormen van probleemgedrag of 
als problematlsch ervaren elgenschappen blj degenen van wle wordt aangenomen dat ze 
binnen de Inrichting drugs gebrulken respectlevelljk degenen die dat niet doen; tussen 
haakjes het aantal waarop het percentage of gemlddelde betrekking heeft (= 100%) 

gebrulkt' gebruikl niel 

- gemiddelde leeftljd 25,1 (108) 32,4 (387) 
% met bultenlandse natlonaliteil 10,2 (108) 5,4 (389) 
% in Suriname geboren 18,3 (104) 4,8 (231) 
- gem. aant. eerdere justitieHe conlaclen 18,9 (107) 16,3 (385) 
- gem. aant. eerdere veroordelingen 4,9 (107) 6,9 (385) 
% gemot. deelname vorming 54,9 (102) 59,3 (228) 
% geschikt deel Ie nemen 78,4 (102) 87,3 (229) 
% verbaal agresslef 44,2 (104) 22,2 (230) 
% lichamelijk agressief 5,8 (104) 2,2 (230) 
% als agresslef ervaren 18,3 (104) 8,3 (230) 
% verslaafd voer delentie' 68,5 (108) 5,4 (390) 
% onlhoudlngsvl>l>chljnselen' 60,2 (108) 4,6 (390) 

~----------------------------~------------~-
• op basis van gecombineerde opga,ve medische diensl en executief personeel. 

Uit de tabel blijkt dat in vergelijking met de overige gedetineerden degenen 
die tijdens de detentie drugs gebruiken ("~orzover daarover gegevens bekend 
zijn) aan de jonge kant zijn. Onder hen zljn relatief meer buitenlanders en in 
Suriname geborenen. Zij zijn iets slechter gemotiveerd, en eerder geneigd tot 
agressiviteit (zowel verbaal als lichamelijk tegen medegedetineerden). 

5.1.2 Alcohol 

Afgaande op de door de medische diensten ingevulde vragenlijsten ge
bruikte circa 15% van de gedetineerden voor detentie grote hoeveelheden al
cohol. Zeven procent vertoonde onthoudingsverschijnselen; het grootste deel 
van hen werd in verband hiermee medisch behandeld. Tesamen met diegenen 
die wei door de executieve medewerkers maar niet door de medische dienst 
genoemd werden ligt dit percentage bijna op 10. Binnen de inrichting werd vol
gens de medische diensten door 1,2% alcohol gebruikt, volgens hen en de 
executieve medewerkers samen door 9,8%. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat alcoholproblematiek wellicht minder opvallend is dan drugverslaving. In 
dit verband is het goed om te vermelden dat tijdens de diverse alcoholpro
gramma's blijkt dat niet aileen een groot deel van de WVW-delicten, maar ook 
van de commune delicten gepleegd is onder invloed van alcohol, en dat het 
daarbij niet glng om incidenteel gebruik. 

Ook van degenen van wie in de vragenlijsten wordt aangegeven dat ze tij
dens de detentie (waarschijnlijk) alcohol gebruiken kunnen, zoals dat hiervoor 
is gebeurd, een aantal gegevens vergeleken worden met die van niet-gebrui
kers. In tabel 15 is deze vergelijking te vinden. 

Tabel15: Aanwezlgheld van een aanlal achtergrondkenmerken en vormen van probleemgedrag of 
als problematisch ervaren elgenschappen blJ degenen van wle wordl aangenomen dal ze 
Ujdens de detentie alcohol gebrulken, respectlevelljk degenen die dat niel doen; lussen 
haakjes hel aantal waarop het percentage of gemJddelde belrekklng heeft (= 100%). 

- gemiddelde leeftljd 
% mel bullenlandse natlonalltelt 
% In Suriname geboren 
- gem. aantal eerdere justltl~le contaclen 
- gem. aantal eerdere veroordellngen 
% gemot. deelname vormlng 
% geschikt deel Ie nemen 
% verbaal agresslef 
% IIchamelljk agresslef 
% als agresslef ervaren 
% verslaafd voor delenlle' 
% onlhoudlngsverschljnselen 

gebrull<t' gebrulkt nlet 

28,4 (34) 30,9 (461) 
3 (3~) 6,7 (463) 
9 (32) 8,9 (303) 

19,4 (34) 16,7 (458) 
7,2 (34) 6,4 (458) 

59 (32) 57~ 7 (298) 
72 (32) 86,0 (299) 
50 (32) 26,8 (302) 
6 (32) 3,0 (302) 

22 (32) 10,3 (302) 
32 (43) 18,1 (464) 
27 (34) 8,6 (464) 

• op basis van gecomblneerde opgave medlsche dlensl en executlef personeel 
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Meest opvallend i.s hier dat degenen van wie vermoed wordt dat ze alcohol 
gebruiken in sterkere mate als agressief ervaren worden, en zich ook vaker 
agressief betonen. Opmerkelijk in vergelijking met de drugverslaafden en 
-gebruikers is dat onder de alcoholgebruikers de gedetineerden met een bui
tenlandse nationaliteit, en de in Suriname geborenen, niet oververtegenwoor
digd zijn. 

Zijn de druggebruikers binnen de inrichting vooral diegenen die tevoren ge
bruikten en verslaafd waren, bij alcoholgebruik binnen de inrichting lijkt dit 
weinig uit te maken. Ook v~~r de mensen met alcoholproblemen geldt dat ziJ 
een belangrijk deel van de groep vertegenwoordigen die contact met de medi
sche dienst had in verband met andere problemen. Zij kregen vaak tranquilli
zers of slaapmiddelen voorgeschreven. 

5.2 Druggebruik en -verslaving als probleem 

Men kan zich afvragen in hoeverre druggebruik in de inrichtingen of tijdens 
weekendverlof een probleem voor de inrichting is. Dezelfde vraag kan oak 
gesteld worden ten aanzien van drugverslaafden, of die nu tijdens hun deten
tie blij'Jen gebruiken of niet. Uit de gesprekken die wij met de directies, execu
tief personeel en medewerkers van de medische diensten voerden, komt vrij 
algemeen naar voren dat het voornaamste probleem rond het gebruik van 
harddrugs is, dat het leidt tot grote spanningen in de inrichtingen. Soft-drugs 
leveren wat dit betreft eigenlijk nauwelijks problemen op: het gaat daarbij 
echter wei om een regelovertreding, en in die zin is er wei sprake van extra 
w,drk - en van spanningen met de buitenwereJd. Er moet dus duidelijk onder
scheid gemaakt worden tussen de problemen die veroorzaakt worden door het 
gebruik van harddrugs, en die tengevolge van softdrugs. Een onderscheid tus
sen (hard-)druggebruik en -verslaving wordt daarentegen echter zelden ge
maakt. 

De spanningen die genoemd worden rond gebruik van of verslaving aan 
harddrugs zijn velerlei: 

- Gebruikers van harddrugs worden door veel niet-gebruikende medegedeti
neerden als bedreigend (vreemd en onberekenbaa.r) ervaren, en roepen 
daardoor agressie op. Ook het feit dat druggebruikers/-verslaafden er nog
al eens een handje van hebben hun medegedetineerden "te gebruiken" 
draagt hier toe bij. Sommigen stell en zich op als zielig en hulpbehoevend, 
en weten zich op die manier te onttrekken aan allerlei activiteiten, of ver
krijgen zodoende extra aandacht. De grootste spanningen lijken zich voor 
te doen tussen drug- en alcoholgebruikers - de laatsten stellen zich het 
meest afwijzend op tegenover de verslaving aan drugs. 

- In het verlengde hiervan ligt de overlast die afkickverschijnselen met zich 
meebrengen. Met name waar de gedetineerden ziJr. ondergebracht op 
slaapzalen kan de nachtrust van de overigen hier ernstig onder lijden -
het is in die inrichtlngen vaak niet mogelijk om gedetineerden die 
afkickverschijnselen vertonen afzonderlijk onder te brengen, hoewel daar 
meestal wei naar gestreefd wordt. 

- Ook de handel in en import van drugs leidt tot ongewenste ve'rhoudingen of 
spanningen tussen gedetineerden: verlofgangers worden onder druk gezet 
om drugs te smokkelen, nieuwkomers worden onder druk ge.zf3t om te gaan 
gebruiken en gedetineerden maken grote schulden bij elkaar; Dit :laatste 
kan dan weer aanleiding zijn om niet terug te keren van (het laatste) week
endverlof. De indruk bestaat dat sommigen op deze wijze trachten aan hun 
schuldeisers te ontkomen. 

- Tussen medewerkers en drugverslaafde gedetineerden ontstaan soms 
spanningen rond de controle op import, handel en gebruik. Het half-open 
regiem met zijn volledige gemeenschap maakt deze controle overigens vrij-· 



wei ondoenlijk; over het algemeen wordt wat betreft gebruik en bezit aileen 
opgetreden bij duidelijke vermoedens. 

- Tussen bewarend personeel en arbeidsmedewerkers enerzijds, en de medi
sche dienst anderzijds ontstaan geregeld spanningen doordat verslaafden 
geregeld proberen zich op medische gronden aan deelname aan het pro
gramma te onttrekken. Bij het executieve personeel bestaat soms de in
druk dat de medlsche dienst zlch te gemakkelijk voor dit karretje laat span
nen. 

Oe spanningen rond het gebruik van softdrugs zijn over het algemeen van 
andere aard. Tussen gedetineerden levert hashgebruik vrijwel geen problemen 
op - djt wordt als vrij normaal ervaren. Oat laatste leidt hier en daar juist wei 
tot spanningen tussen executief personeel en gedetineerden: de laatsten vin
den het gebruik van softdrugs zo normaal - of zien in het feit dat ze althans 
geen harddrugs tjebruiken al zo'n prestatie - dat ze niet begrijpen waarom 
men zich daar druk om maakt. Oat laatste doet men in een aantal inrichtingen 
dan ook vooral om spanningen met de buitenwereld (pers, officier van justitie, 
departement) te voorkomen. 

Een probleem dat in geen van de inrichtingen werd genoemd, maar waarvan 
uit andere bronnen 1) bekend is dat het bestaat, is het ontstaan van grote 
spanningen tussen executieve medewerkers onderling over het gebruik van 
softdrugs en het al dan niet optreden h·!ertegen. Sommigen willen graag een 
oogje dicht doen bij het vermoeden dat iemand hash rookt, anderen zien hierin 
aanleiding tot bestraffing. Oat het vermoeden van gebruik als onvoldoende 
grond geldt voor het schrijven van een strafrapport, en het vinden van contra
ban de vrij lastig is, leidt ,bij hen tot een versterkt gevoel van machteloosheid. 

Een aantal problemen is eventueel wei te vertalen in term en van spannin
gen - tussen (groepen) personen of tussen doelstellingen en mogelijkheden -
maar kan op een andere wijze duidelijker beschreven worden. Het gaat dan in 
de eerste plaats om de problematiek van de deelname aan vorming en arbeid 
door druggebrulkers en -verslaafden. Zij zijn vaak niet gemotiveerd, of niet of 
slecht aanspreekbaar. Oit maakt de groepen slecht hanteerbaar: er moet te
veel aandacht aan enkelen geschonken worden, en dat gaat ten koste van de 
anderen en - in het geval van vorming - de inhoud van het programma. Bij 
de arbeid is het probleem vaak dat gebruikers levensgevaarlijk zijn voor zich
zelf - ze kunnen niet ingezet worden bij werk met machines, en eigenlijk ook 
niet bi] werk in de vrije maatschappij waarbij ze bijvoorpeeld rekening moeten 
houden met het verkeer. 

In de tweede plaats is er het extra werk dat de aanwezlgheid van drugver
slaafden met zlch meebrengt. Oit geldt met name voor de medische dienst, 
die - althans In de meeste inrichtingen - niet aileen methadon verstrekt (er 
komen zowel onderhouds- als afbouwprogramma's voor), maar ook door ver
slaafden veel benaderd wordt voor slaapmiddelen e.d. In sommige inrichtin
gen voert de medische dlenst urinetests uit in het kader van methadonpro
gramma's; dit gebeurt echter niet met het oog op opsporing. Voor het bewll
rend personeel ligt het extra werk vooral in de sfeer van de controle (visltatie 
blj binnenkomst en na verlof, in sommige inrichtingen cellnspectie). 

Het feit dat relatief veel drugverslaafden "mislukken" vormt een derde pro
bleem. Ze blljken vaker dan anderen het betrekkelijke vrije reglem en de totale 
gemeenschap niet aan te kunnen, hetgeen resulteert In een hoger aantal ont
trekl<ingen aan de detentie. 

Tenslotte werd nog gesignaleerd dat de al vermelde ontwlkkeling naar een 
comblnatie van heroine- en cocainegebruik zou kunnen lelden tot een toena-

1) Onder andere nog In ultvoerlng zljnde onderzoeken naar de werksltuatle van bewaarders respec;· 
tievellJk gedetlneerdenculturen. Hlerult bJllkt overlgens ook dat dergelilke spannlngen kunnen 
ontstaan rond allerlel onderwerpen waarover geen volstrekte eenstemmlgheld word! berelkt. 
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me van de agressie. Vechtpartijen en een poging tot inbraak bij de medische 
dienst werden in een inrichting als indicator hiervan gezien. 

5.3 Atcoholgebruik en ·verstaving als probleem 

De problemen die het gebruik van alcohol c.q. de aanwezigheid van alcoho· 
Iici oplevert, zijn weliswaar deels vergelijkbaar met die welke samenhangen 
met drugs, maar worden in de inrichtingen toch iets anders ervaren. Een be
langrijk punt hierbij zou kunnen zijn dat alcoholproblematiek bekender, en 
daardoor hanteerbaarder is. Wat betreft de problemen moet hier duidelijk on· 
derscheid gemaakt worden tussen gebruikin de inrichting (of tijdens verlof) 
en de verslaving. 

De laatste, dus problemen samenhangend met verslaving, zijn eigenlijk aI
leen de afkickverschijnselen en de daarmee samenhangende gemeenschaps· 
geschiktheid. Voor het overige bledt de verslaving, of althans het overmatig 
gebruik, juist aangrijpingspunten voor of in het programma. Duidelijk is dat 
natuurlijk in Grave, waar een speciaal op rijders onder invloed gericht Alcohol 
Verkeers Project in het leven is geroepen. Echter ook in de andere inrichtingen 
wordt bij de vorming gebruik gemaakt van het feit dat vrij veel van de gedeti
neerden - in elk geval meer dan uit de hiervoor gegeven cijfers blijkt - pro
blemen hebben met hun alcoholconsumptie. Overigens werd in een inrichting 
opgemerkt dat men een consumptie van een kratje per avond zo normaal 
vindt, dat gesprekken hierover vaak op niets uitdraaien. 

Alcoholgebruik binnen de inrichting komt vrijwel overal voor, en de verhalen 
over ingenieuze importmethoden zijn dan ook legio. Oat de hiervoor op basis 
van de vragenlijsten gegeven schatting van de omvang van het alcoholgebruik 
desondanks zo laag uitvalt, kan worden toegeschreven aan het feit dat men 
wei lege flessen vindt, maar minder vaak iemand die in kennelijke staat ver· 
keert. Oat laatste komt wei voor bij inkomst, of bij terugkeer van weekendver
lof. De reactie hierop verschilt per inrichting: sommige sluiten iemand die zich 
onder invloed komt meld en gewoon in, andere zenden hem heen 2) of plaatsen 
hem over. 

Het voornaamste probleem dat men rond het gebruik van alcohol onder· 
vindt, is de daardoor vergrote agressie (m.n. tegenover drugverslaafden); daar· 
naast is er soms sprake van verstoring van de nachtrust. 

5.4 Beleid 

Wanneer gesproken wordt over het beleid ten aanzien van alcohol- en drug
gebruikers c.q. -verslaafden, moet wederom een onderscheid gemaakt wor· 
den, doch ditmaal tussen l1et behandel;ngsbeleid dat gevoerd wordt door de 
medische diensten en het opsporings- en sanctiebeleid van directies en exe
cutief personee!. Vervolgens blijkt dan weer dat er op beide terreinen tussen 
de inrichtingen grote verschillen bestaan. Aigemeen geldt wei dat men inmid· 
dels met drugs zoveel ervaring heeft opgedaan, dat men overal meent een min 
of meer bevredigende manier gevonden te hebben om ermee om te gaan. 

5.4.1 Medische diensten 

In aile inrichtingen bestaat voor verslaafden aan harddrugs de mogelijkheid 
een methadon·reductieprogramma te volgen. In enkele inrichtingen wordt de 
gedetineerden ook de keuze van een onderhoudsprogramma geboden. De 

2) Oft Is In zoverre mfnderdramatlsch dan het IIJkt, daar zelfmelders ook wei worden haengezondan 
Indian zlch, als gavolg van een groter opkomstpercantage dan verwacht, meer opgeroepenen 
malden dan waarvoor op dal moment plaats Is. 



5.4.2 

voorwaarden waaronder e.e.a. geschiedt lopen nogal uiteen, vooral t.a.v. con
trole op bijgebruik van heroine en het aanvangsmoment. Zo konden wij, gros
so modo, de volgende verschillen in werkwijzen onderscheiden: 

- de regel dat een methadonprogramma aileen wordt opgesteld indien men 
bij binnenkomst aangeeft daarvoor In aanmerking te willen komen, tegen
over de mogelijkheid om hier ook op een later tljdstip aan te beginnen; 

- urinecontrole na elk (weekend)verlof tegenover volledig vertrouwen of uri
necontrole aileen in geval van verdenking van bijgebruik; 

- stopzetting van het programma bij constatering van bijgebruik tegenover 
(eenmalige) voortzetting; 

- geen fY)ogelijkheid om na beeHndiging van een afbouwprogramma opnieuw 
(bv. na gebruik tijdens verlof) te beginnen, tegenover vrij grate soepelheid 
hierin. 

Welk beleid precies gevoerd wordt, hangt vooral van de arts af- er is geen 
vaste, voor aile inrichtingen geldende lijn 3). Dit laatste werd door de medewer
kers van de medische dienst een aantal malen als een probleem genoemd. 
Het komt hierdoor voor dat gedetineerden die ult een vorige detentie een 'soe
pel' beleid gewend waren, nu geconfronteerd worden met een harde Iijn. Voor
al waar als leidraad voor de benadering van druggebruikers een consequente 
houding wordt voorgestaan, hadden onze informanten het met deze verschil
len moeilijk. 

In geval van alcoholverslaving worden door de medische diensten in feite 
aileen middelen verstrekt om de ontwenningsverschijnselen te verzachten. Dlt 
leidt een enkele keer tot conflicten, wanneer alcoholverslaafden net als de 
drugverslaafden 'vervangende middelen' willen hebben. Verstrekking van al
cohol op medische Indicatie geschiedt echter aileen in geval van gevaar voor 
een delirium. In een inrichting werd nog melding gemaakt van het feit dat som
mige gedetineerden voor zij met weekendverlof gaan om refusal vragen; dit 
wordt dan verstrekt. 

Opsporings- en sanctiebeleid 

Slecl:lts In enkele Inrichtingen worden zoekacties gehouden om harddrugs 
op te sporen. Wei wordt overal scherp tot zeer scherp gecontroleerd op de in
voer van drugs via bezoek, post of na verlof. Een probleem hierbij is dat vriJwel 
aile Inrichtlngen niet slcchts een half-open regiem hebben, maar ook een 
open contact met de buitenwereld: men werkt in de vrije maatschappij (bos-en 
plantsoenarbeld) of op het grote en gemakkelijk toegankelijke Inrichtingster- . 
rein. Het is dus meestal niet moeilijk om by. bij terugkeer van verlof een hoe
veelheid drugs te verbergen, en die tijdens de arbeid de volgende dag op te ha
len. Soms wordt gezocht op grond van tips van medegedetlneerden; dlt levert 
vaak wat op. 

Het sanctlebeleld wordt - naar het zlch laat aanzien - in sterke mate be
paald door de mogelljkheden. Gezien het capaclteitsgebrek in de gesloten In
rlchtingen (HvB's) vol staat men bij geconstateerd gebruik In een aantal inrlch
tlngen - zo mogelijk - met plaatslng In afzondering, zonder dat daarna 
overgeplaatst wordt. Betrapping op deal en resulteert daar echter wei weer in 
aanglfte blj de politie en overplaatsing. In andere inrlchtlngen, waar de 
capaciteitsnood In de in aanmerklng komende ges/oten Inrichtlng lets minder 

3) Hlerwordt overlgens door de advlseur verslavlngsaangelegenheden van het MvJ wei aan gewerkt. 
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nijpend gevoeld wordt, hanteert men als strikte regel dat bij constatering van 
gebruik of bezit direkt wordt overgeplaatst. 

Ten aanzien van het gebruik van softdrugs is men over het algemeen wat 
minder strikt: bij constatering van bezit voigt inbeslagname en - meestal -
een disciplinaire maatregel. Hetzelfde geldt ten aanzien van alcohol. 

5.4.3 Wensen en ideeen 

Hoewel men vrij algemeen de indruk zegt te hebben dat men er zo lang
zamerhand in slaagt het toenemend aantal druggebruikers en -verslaafden op 
een adequate wijze tegemoet te treden, bestaat toch ook bij vrijwel aile infor
manten een aantal wensen met betrekking tot en ideeen over een andere aan
pak. Een geregeld terugkerende opmerking was dat zwaarverslaafden eenvou
digweg niet in het half-open1op volledige gemeenschap gebaseerde regiem 
- of zelfs in de gevangenis - thuishoren. In zoverre men hieraan de conse
quentie verbindt dat er selectie zou moeten plaatsvinden, wordt dit meestal in 
een breder kader geplaatst: criterium zou moeten zijn de groeps- of gemeen
schapsgeschiktheid. Over hoe een dergelijke selectie in de praktijk zou moe
ten plaatsvinden, bestaan weinig concrete ideeen - de suggestie van een 
landelijke inkomstlnrichting wordt door vrijwei aile directles verworpen. Men 
ziet meer in een elgen inkomstenafdeliny, met de mogelijkheid van overplaat
sing bij gebleken ongeschiktheid. 

Over, hier en daar ook door gedetineerden gewenste, drugvrije afdelingen was 
men in het algemeen redelijk positief, zij het dat men meende dat realisatie er
van op grote - wellicht zelfs onoverkomelijl<e - problemen van gebouwelijke 
en organisatorische aard (capaciteitsbenutting!) zou stuiten. 

Een door degene die het naar voren bracht zelf als voorlopig niet realiseer
baar omschreven idee was het offlcieel toelaten van drank- en softdrugge
bruik in de inrichtingen. Oit zou niet aileen de spanningen verminderen, maar 
ook mogelijkheden bleden om - vooral waar het alcohol betreft - een ver
antwoord gebruik aan te leren. 



6 Probleemveld: geschiktheid en 
detentiebeleving 

In dit hoofdstuk zal een aantal problemen behandeld worden die vooral te 
maken hebben met het gedrag van de gedetineerden (voorzover dit niet 
samenhangt met drug- of alcoholverslaving) of met persoonskenmerken die 
het hen moeilijk maken om te functloneren in de totale gemeenschap of het 
specifieke regiem van de hier beschreven inrichtingen. 

6.1 Geschiktheid 

Zoals uit de in hoofdstuk 3 gegeven beschrijvingen blijkt, geldt voor aile in 
dit onderzoek betrokken inrichtingen in meer of mindere mate dat de gedeti· 
neerden hun detentie in een intensief gemeenschapsverband doorbrengen. In 
sommige inrichtingen gaat dit niet verder dan het delen van slaap· en verblijfs· 
rUimten, in andere is het regiem helemaal gericht op een groepsgewijze aan· 
pak. Dit vraagt vaak nogal wat van het aanpassingsvermogen van de gedeti· 
neerden (zij raken een groot deel van hun privacy kwijt), terwijl omgekeerd 
sommige eigenschappen, of een bepaalde opstelling, van gedetineerden een 
grote claim kunnen leggen op het executieve personee!. Uit de gesprekken die 
zijn gevoerd komt naar voren dat personeel en directies van vrijwel aile inrich· 
tingen van mening zijn dat een deel van de ter opname aangeboden gedeti· 
neerden in de betrokken inrichting niet "thuishoort". Met een belangrijke uit· 
zondering - n!. waar het gaat om (ernstig) drugverslaafden - geeft men echo 
ter zeer uiteenlopende opgaven van de eigenschappen of gedragingen die ge· 
detineerden minder geschikt maken. Het blijkt dat dit in vrij sterke mate sa· 
menhangt met de aard van de inrichting, zowel naar gebouwelijke situatie als 
naar programma. In feite kan gesteld wo~den dat er sprake is van drle soorten 
geschiktheid - die samengevat kunnen worden onder de noemers "regiems' 
geschiktheid": gemeenschapsgeschiktheid, programmageschiktheid en 
groepsgeschiktheid. 

Dit zijn overigens geen exclusieve categorieen: 

- Onder gemeenschapsgeschiktheidwordt vooral verstaan dat men rekening 
weet te houden met elkaar. Nlet iedereen voldoet aan deze eis; er zljn de zg. 
egotrippers (waaronder de zwaar verslaafden) die handelen vanult een vol· 
strekt egocentrisch wereldbeeld, net zo goed als er de gedetlneerden zijn 
met gemeenschapsangst (contactarmen). Problemen ~ond gedetineerden 
die nlet gemeenschapsgeschikt zijn doen zich vooral voor in die inrichtln· 
gen waar men zich niet of onvoldoende kan terugtrekken. 

- Wat iemand geschikt maakt om aan het programma deel te neman ver· 
schilt natuurlljk naar de Inhoud van het programl'Da. Zo wordt in een aantal 
inrlchtingen hoofdzakelijk (indlviduele) arbeid geboden, en daarbij spelen 
vooral de IIchamelljke en geestelljke conditie een ro!. In andere inrlchtin· 
gen echter is het programma meer gericht op vormlng (al dan nlet in groe· 
pen). Hierbij speelt soms behalve de geestelijke conditie ook een rol of 
men by. kan lezen en schrijven - indien een vormingsprogramma is geba· 
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seerd op schriftelijk materiaal is dit vanzelfsprekend van groot belang. 
--:- Groepsgeschiktheid tenslotte is van belang wanneer het programma niet 

zozeer uitgaat van een individuele benadering, maar gericht is op "de 
groep". Hier geldt dan in feite hetzelfde als ten aanzien van 
gemeenschapsgeschiktheid, aileen in soms nog sterkere mate. 

Uit de vragenlijsten blijkt dat van circa 15% van de 389 gedetineerden van 
wie dit gegeven bekend is, gevonden wordt dat ze niet of eigenlijk niet in staat 
zijn om deel te nemen aan het dagelijks programma 1). Ais redenen konden op- . 
gegeven worden "afkicken" (3%), "Iichamelijke omstandigheden" (5%), 
"spanningel1" (2%) en "anders" (4%). Het percentage dat (eigenlijk) niet in 
staat g.eacht wordt om deel te nemen aan het dagelijks programma ligt vooral 
erg hoog in Sevenum (22%) en zeer laag in Zeeland (2%). Naar gemeen
schapsgeschiktheid en groepsgeschiktheid is niet expliciet gevraagd. Uit de 
gesprekken werd echter wei duidelijk dat de problemen die samenhangen met 
druggebruik en -verslaving zo allesoverheersend zijn, dat de zwaar verslaaf
den in elk geval volstrekt gemeenschapsongeschikt geacht worden. Hetzelfde 
geldt voor de dealers (van wie wordt aangenomen dat ze ook in de inrichting 
proberen hun bezigheden voort te zetten), en voor degenen die ernstlge psy
chische afwijkingen vertonen. 

De samenhang van de geschiktheld om deel te nemen aan het programma 
met een aantal andere kenmerl<en is in tabel 16 weergegeven. 

Tabel16: Aanwezigheid van een aantal achtergrondkenmerken en vormen van probleemgedrag of 
als problematisch ervaren eigenschappen bij degenen die nlef, respectlevelljk wei ge
schikt bevonden worden om deel te nemen aan het dagelljks programmaj tussen haakjes 
het aantai waarop het percentage of gemiddelde betrekking heelt (= 100%) 

- gemlddeide leeftljd 
% met bultenlandse nationallteit 
% In Suriname geboren 
- gemlddeld aantal eerdere justitiaie contacten 
- gemlddeid aantal eerdere veroordellngen 
% gemot. deelname vormlng 
% verbaai agressief 
% lichamelijk agresslef 
% als agresslef ervaren 
% verslaafd voor detentle 
% onthoudlngsverschljnselen drugs 
% druggebrulk In de Inrlchtlng 
% onthoudlngsversc:hljnselen alcohol 

geschikt niet geschikt 

29,6 (330) 31,4 (57) 
6 (331) 5 (58) 

10 (331) 10 (58) 
18,1 (328) 25,8 (58) 
6,3 (328) 9,8 (58) 

63 (331) 18 (57) 
28 (331) 43 (58) 
3 (331) 2 (58) 

10 (331) 24 (58) 
21 (280) 45 (51) 
16 (331) 43 (58) 
29 (280) 43 (51) 
8 (331) 19 (58) 

De tabel spreekt voor zich: onder degenen die niet geschil<t worden geacht 
zijn de gedetineerden met drug- of alcoholproblematlek sterker vertegenwoor
digd dan onder degenen die geschlkt geacht worden. Deze laatsten worden 
ook minder vaak als agressief ervaren, en zijn veel gemotiveerder om deel te 
nemen aan vormlng. Het - geringe - leeftijdsverschil wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door de aanwezigheld van de bel de jeugdinrichtingen. 

Dit op de vragenlijsten gebaseerde algemene beeld kan aan de hand van de 
gesprekken verder worden verffjnd, zoals In de volgende paragrafen gebeurt. 

6.1.1 Lichameliike en psychische afwijkingen 

In een aantal inrichtlngen werd al bij de voorgesprekken gesignaleerd dat er 
een toename was van de frequentie waarmee men geconfronteerd werd met 
gedetineerden met (ernstige) lichamelijke of psychische afwijkingen. In de 

1) Overlgens Is nlel zeker of hler nu overal een onderscheid tussen "nlet" en "elgenl//k nlel" Is ge
maaklj dat laatste wordt expllclet van 7% van de betrokkenen gezegd. 



vragenlijsten is over dit laatste een tweetal vragen gesteld. Uit de antwoorden 
blijkt niet dat dit op het moment van gegevensverzameling een zeer grate 
groep was. Van een enkeling werd gemeld dat deze reeds voor de detentie on
der psychiatrische behandeling was, een groter aantal was volgens opgave 
van de medische diensten (tevens) geestelijk gehandicapt of zwakbegaafd 
(32, d.L 6,4%). Een overplaatsing op grond van art. 47 Gevangenismaatregel 2) 
werd echter slechts zelden overwogen. Dit zou, vol gens zeggen van een aantal 
informanten, overigens komen omdat de procedure zo langdurig zou zijn dat 
het voor de relatief kortgestraften toch geen zin zou hebben. Daarnaast zou op 
zich al de bereidheid van psychiatrische inrichtingen om de betrokken gedeti
neerden op te nemen zeer gering zijn. Hetzelfde wordt opgemerkt over de 
Forensische Observatie- en Begeleidingsafdeling (FOBA) te Amsterdam. De 
iaatste twee opvattingen werden overigens in andere inrichtingen weerspro
ken. 

De aanwezigheid van psychisch gestoorden of zwakbegaafden, zelfs al zijn 
dat er maar enkelen, leidt tot niet onbelangrijke problemen. Behalve dat ze 
vaak in de groep slecht geaccepteerd worden, zijn ze vaker dan anderen niet 
(goed) in staat om aan het programma deel te nemen, en dat geldt zowel voor 
de arbeid als voor vormingsactiviteiten. Waar echter de organisatie geheel in
gesteld is op volledige deelname en er geen mogelijkheid is voor een individu
ele benadering, leidt dit ertoe dat deze gedetineerden een groot deel van hun 
tijd aileen op de afdelingen doorbrengen. Vaak wordt nog wei geprobeerd hen 
over te plaatsen naar gesloten inrichtingen, maar dit loopt niet overal even 
soepel. 

Vergelijkbare problemen doen zich voor rond lichamelijk gehandicapten. 
Bij een aantal van onze informanten bestond de indruk dat ook hun aantal toe
genomen is. Sommigen zagen de reden hiervoor in het op de zo volledig moge
lijke benutting van de capaciteit gerichte beleid, anderen constateerden dat 
het OM minder geneigd was in te stemmen met een gratieverzoek dat op 
grond van de voor de detentie ingevulde medische vragenlijst ambtshalve 
wordt ingediend. 

Het lijkt erop dat de problemen met psychisch of lichamelijk minder validen 
zich vooral in de inrichtingen voor langergestraften in zo ernstige mate doen 
voelen dat men nog wei eens het middel van overplaatsing hanteert of althans 
overweegt. Dit is natuurlijk niet verwonderlijk, wanneer men bedenkt dat de 
problemen zich vaak pas na enige tijd duidelijk manifesteren, en dat in de an
dere inrichtingen de periode waarin men ermee geconfronteerd wordt in elk 
geval is te overzien. Toch werd ook daar gemeld dat men soms zelfs gedeti
neerden die duidelijk geestelijk gestoord waren, tra~"tte te weren. Vrlj alge
meen was men dan ook van mening dat selectie op liehamelijke en geestelijke 
geschiktheid gewenst is. 

6.1.2 Analfabetisme 

Uit de door de executieve medewerkers Ingevulde vragenlijsten blijkt geen 
hoog percentage analfabeet te zijn: 7 % van de 392 gedetineerden van wie dlt 
gegeven bekend is kan wei Nederlands lezen doch niet schrijven, 3% kan Ne
derlands schrljven noch lezen 3). Tijdens de gesprekken die naar aanleiding 
van de tussenrapportage werden gevoerd, werd echter In een aantal inrichtin
gen benadrukt dat het ook hler maar een enkeling hoeft te ziJn om toch veel 

2) Dlt artlkel luldt: In geval van krankzlnnlgheld of van ernstige of besmetteJljke zlekte kan een ge
detineerde, met machtiglng of goedkeurlng van onze Minister, onvermlnderd de krachtens de 
Krankzlnnlgheldswet verelste rechterlljke machtiglng, tljdel/jk op 's Rljks kosten naar een krank· 
zlnnlgengestlcht of andere zlekenlnrlchtlng worden oVergebracht. 

3) Ten aanzlen van de elgen taal zljn deze percentages voor de 82 allochtone gedetlneerden van wle 
dlt gegeven bekend Is respectieveJ/jk 13 en 5%. 
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last te veroorzaken. Vooral wanneer vormingsprogramma's deels op schrifte
lijk materiaal zijn gebaseerd, legt de aanwezigheid van gedetineerden met een 
geringe leesvaardigheid het programma volledig plat. Er moet dan overge
gaan worden op een 'doeprogramma'; middelen en materiaal om iets aan deze 
problemen te doen, ontbreken. Een tweede genoemd probleem is de grote 
hulpbehoevendheid van veel gedetlneerden, wanneer het gaat om het schrij
ven van brieven of het invullen van formulieren. Het percentage 'functioneel 
analfabeten' moet, volgens sommigen, beduidend hoger geschat worden dan 
het hiervoor genoemde 4). Zij vragen veel extra aandacht en tijd, reden waarom 
- in de inrichtingen die sterk op groepsactiviteiten gericht zijn - anderen 
gaan 1<lagen. 

6.1.3 Allochtonen 

In hoofdstuk 4 is reeds venneld dat het aantal allochtonen dat zich op de 
peildata in de inrlchtingen beyond, ca. 17% was, waarvan ruim de helft wei de 
Nederlandse nationaliteit bezat. Tabel 17 geeft een uitsplitsing naar inrich
ting. 

Tabel 17: percentage allochtone gedetlneerden, per Inrlchtlng 

Inrlchting 

Vught 
Zeeland 
Grave 
Sevenum 
Doetlnchem 
Hoorn 
Bankenbosch 
Nleuw Bergveen 

Totaal 

allochtoon 

12 
9 

12 
12 
36 
18 
17 
0 

17 

N 

41 
46 
76 
79 
80 

109 
143 

16 

590 

Veel problemen met buitenlanders worden niet gemeld; voorzover dat ge
beurt, gaat het vooral om taalproblemen. Deze zijn over het algemeen verge
lijkbaar met de hierboven beschrevene - de meeste allochtone gedetineerden 
beheersen het Nederlands wei (voldoende) in woord, maar niet in geschrift. 
Gedetineerden ult het Middellandse Zeegebied hebben daarnaast in het begin 
vaak moeilijkheden om te wennen aan de in hun ogen niet met gevangen
schap te rijmen vrijheid en verantwoordelijkheid die hen gelaten wordt; dlt 
brengt voor het personeel weer wat problemen met zich mee bij het vinden van 
de juiste toon. Een ander met de cultuur samenhangen'd verschijnsel dat nog 
wei eens tot moeilljke situaties leidt, doet zich voor rond het bezoek; in een in· 
richting werd gewag gemaakt van grote groepen familieleden die op zondagen 
aan de poort verschljnen (vaak met etenswaren voor de gedetineerde). De be
zoekregeling laat dan niet toe dat allen daadwerkelijk de gedetlneerde bezoe
ken, of dat deze het voedsel ontvangt. Wanneer in de inrichting een aantal uit 
Suriname of de Nederlandse Antillen afkomstige gedetineerden aanwezlg is, 
leidt dlt nogal eens tot (door het exec uti eve personeel als zodanlg waargeno
men) groepsvorming 5), een waarneming die overigens beperkt bleef tot de in· 
rlchtingen met een minder groepsgebaseerd regiem. Wei algemeen was de 

4) De resultaten van recent onderzoek onder leerllngen van het VWO geven geen reden om hleraan 
Ie twlJfelen. 

5) WaarschljnllJk zaf het felt dat betrokl<enen beschlkken over een elgen, voor de meeste autochto
ne Nederlanders onbegrljpeliJke, laal en omgangscultuur aan dlt beeld bljdragen. Dat dergelljke 
groepen werden omschreven als "Iuldruchtlg", duldt hler ook op. 
Zle ook: Grapendaal, M. e.a., Reg/em /n ontw/kke/lng, 's-Gravenhage, 1985, Mlnlsterle van Justl
tle/WODe. 



klacht dat Surinamers en Antillianen onderling, en met woonwagenbewoners, 
slecht kunnen opschieten, hetgeen tot vrij heftige uitbarstingen kan leiden 6). 

6.1.4 Agressie 

Over agressie zijn in de vragenlijst verschillende vragen gesteld: er is ge
vraagd of men de gedetineerde als agressief ervaren had en er is gevraagd 
naar hun gedrag, of zij zich verbaal of fysiek wei eens agressief gedroegen te
genover personeel en medegedetineerden en of zij wei eens schade toebrach
ten aan gebouw of goedereri. 

Uit de vragenlijsten blijkt dat 32% van de gedetineerden zich wei eens 
agressief gedroeg. Oit gebeurde iets vaker tegen medegedetineerden dan te
gen personeel, doch in beide gevallen overwegend verbaal. Slechts 3% ge
bruikte lichamelijk geweld tegen een medegedetineerde en slechts eenmaal 
wordt melding gemaakt van lichamelijk geweld tegen een personeelslid. Hier
bij moet weer worden opgemerkt dat dit laatste altijd leidt tot overplaatsing, 
zodat deze zaken grotendeels ontbreken. Ruim 5% van de gedetineerden ver
nielde wei eens iets. Lang niet aile personen die zich wei eens agressief ge
droegen, werden door het personeel ook als agressief ervaren; men yond 12% 
agressief, waarander een aantal die geen van de bovengenoemde gedragin
gen vertoonden. 

Opvallend is dat de beide jeugdgevangenissen, Vught en Zeeland, zowel 
wat betreft h'et zich agressief gedragen als door het personeel als agressief 
ervaren worden, percentages tonen die ruim boven het gemiddelde liggen. In 
Ooetinchem liggen deze percentages rand het gemiddelde en de overige 
inrichtingen blijven daarander. In Grave werd niemand als agressief ervaren, 
doch het ging hier slechts om 12 personen waarover de vragenlijst beschik
baar is. De als agressief ervaren gedetineerden maken minder de indruk ge
motiveerd te zijn om deel te nemen aan vorming, en worden ook In iets minde
re mate geschikt geacht voor het programma. Onder hen zijn degenen met een 
buitenlandse nationaliteit oververtegenwoordigd 7) Gelet op het hierboven 
over Zeeland en Vught vermelde, is het niet verwonderlljk dat de als agressief 
ervaren gedetineerden over het geheel genom en jonger zijn dan de totale 
groep. Onder hen zijn tenslotte degenen die zitten wegens ruwheidsdelicten 
en delicten tegen orde en gezag oververtegenwoordigd; over het algemeen zijn 
zij ook de wat "zwaardere gevallen". Een en ander is samengevat in tabel18. 

Tabel18: Aanwezlgheld van een aantal achtergrondkenrnerken en vormen van probleemgedrag of 
als problematisch ervaren elgenschappen blJ degenen die als agresslef ervaren worden, 
resp. degenen waarbiJ dat nlet het gevalls; !Ussen haakJes het aantal waarop het percen
tage of gemlddelde betrekklng heelt (= 100%). 

- gemiddelde leeftiJd 
% met bultenlandse natlonallteil 
% In Suriname geboren 
- gemlddeld aantal eerdere Justltie contaclen 
- gemlddeld aantal eerdere veroordellngen 
% gemotiveerd tot deelname vormlng 
% geschlkt om dee I te nemen 
% verbaal agresslef 
% IIchameliJk agresslef 
% verslaafde aan drugs voor detentie 
% onthoudlngsverschljnselen drugs 
% druggebrulk In de Inrlchting 

agresslef 

27 (46) 
11 (46) 
11 (46) 
21 (46) 
8 (46) 

28 (46) 
70 (46) 
85 (46) 
20 (46) 
68 (38) 
26 (46) 
50 (38) 

niet agressief 

30,2 (344) 
5,5 (346) 
9,5 (346) 
19 (343) 
6,8 (343) 

60,6 (342) 
87,2(343) 
23,1 (346) 

0,9 (346) 
76,0 (296) 
19,4 (346) 
28,7 (296) 

6) Zle ook: Van Immerzeel, G. en A.C. Berghuis, Leden van etnlsche mlnderheden In detent/e, 
's-Gravenhage, 1983, Mlnlsterle van Justltie/WODC. 

7) Zle echter ook noot 5. 
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Uit de vragenlijsten, die immers betrekking hadden op afzonderlijke gedeti
neerden, is geen beeld te krijgen met betrekking tot de vraag of wellicht de 
groep gedetineerden als geheel wordt ervaren als agr'essief of bedreigend. 
Evenmin wordt duiGclijk of mondelinge agressiviteit als een zodanig reele be
dreiging wordt ervaren dat (individuele) personeelsleden zich hier toch be
ZC.·I~ld om maken. Tijdens de gesprekken in de inrichtingen kwam naar voren 
dat men in een aantal inrichtingen, en dan vooral's nachts, de sfeer wei eens 
als bedreigend ervaart. Dit komt dan niet zozeer voort uit feitelijke gebeurte
nissen waarbij de gedetineerden zich tegen het personeel keren, maar eerder 
uit het feit dat men dan maar met een zeer geringe bezetting aanwezig is, zo
dat zelfs kleine incidenten al een moeilijke en soms bedreigende situatie kun
nen opleveren. In het algemeen komt het personeel 's nachts ook niet op de 
slaapzalen, hetgeen op zich weer als ongewenst gevolg heeft dat de onderlin
ge agressie juist dan een uitweg vindt. Overdag gebeurt dat weinig; de meeste 
inrichtingen zijn groot genoeg om elkaar te ontlopen. 

Door de gedetineerden geuite bedreigingen worden door het personeel 
slechts zelden als (zeer) bedreigend ervaren: ze worden toch nooit waarge
maakt. 8ij deze uitkomst van de gesprekken moet overigens wei de opmerking 
gemaakt worden dat het niet waarschijnlijk lijkt dat men op dit punt het ach
terste van de tong heeft laten zien; de sessies ademden in het algemeen een 
sfeer van 'we kunnen het redelijk aan', en het is te verwachten dat men tegen
over buitenstaanders en in de aanwezigheid van collega's nlet heeft willen 
toegeven toch wei eens bang te zijn. 

6.1.5 Veranderde bevolking 

Het in hoofdstuk 4 geschetste beeld van de bevolking maakt duidelijk dat 
het zelfmelderscircuit steeds meer gevuld wordt met een categorie gedeti
neerden voor wie het in de meldingsinrichtingen vigerende regiem niet be
doeld was. De probiemen die hierdoor ontstaan, zijn van verschillende aard. In 
de eerste plaats is er de geringe aanspreekbaarheid van diegenen die hier en 
daar "de echte criminelen" werden genoemd. Zij hebben detentie-ervaring in 
andere inrichtingen (waaronder Huizen van 8ewaring en gevangenissen met 
een streng regiem) en soms ook in dezelfde inrichting, waardoor zij het klap
pen van de zweep kennen en precies weten tot hoever ze kunnen gaan. Zij vor
men hierdoor nlet aileen zelf een extra belasting voor het personeel, uit welke 
discipline ook, maar be'invloeden vaak de totale groep. Vooral daar waar vor
ming een belangrijk dee I van het programma uitmaakt, kan dit zeer storend 
werken. In een van de inrichtingen werd opgemerkt dat vooral de firstoffen
ders - althans degenen met nog maar een korte criminele carriere - gemak
kelijk be'invloed worden. Zij zijn erg onzeker en hun normen en waarden wor
den 'snel omgekegeld'. Hierdoor zou in feite niet goed voldaan kunnen. worden 
aan een belangrljke algemene doelstelling van het Nederlandse gevangenis
wezen, namelijk de beperking van de door de detentie toegebrachte schade. 
Dit is in nog sterkere mate het geval waar de veranderde categorie gedetineer
den leidt tot het ontstaan van subcultuurverschijnselen, zoals leiders en adju
danten, gokken en het vereffenen van rekeningen ult 'het milieu'. Vooral 
's nachts, wanneer de gedetineerden op de afdelingen of slaapzalen verblij
Yen, en er maar weinig personeel aanwezig is, bestaat hiervoor aile gelegen
held. Op deze verschijnselen Is moeilijk grip te krijgen: blauwe ogen zijn altijd 
ontstaan doordat men tegen een deur liep. Ook de relatief korte verblijfsduur 
maakt het moeilijk om e.e.a. aan te pakken: de leiders zijn steeds anderen, de 
pikorde wijzigt snel. 

Een probleem dat direct samenhangt met de veranderde categorie gedeti
neerden, Is dat althans in een inrichting ~ waar overigens de bovengrens van 
de detentleduur werd verhoogd -- de verschillen in verblijfsduur groter zijn ge
worden. Hierdoor ontstaan bij de langer gestraften spanningen, omdat zij ge
confronteerd worden met steeds weer andere kortgestraften. Ult de vragenlijs-



ten blijkt dat ongeveer een kwart van de gedetineerden hier last van heeft. 
OVerigens wordt de combinatie van lang- en kortgestraften niet overal volledig 
negatief beoordeeld: de langgestraften zouden er meer belang bij hebben de 
rust in de inrichting te bewaren, en daarom de korter gestraften enigszins in 
de hand houden. 

Eenlaatste opmerking over de gedetineerden met een lange criminele car
riere en de nodige eerdere detentie-ervaring is dat ze vaker dan de anderen 
zouden 'mislukken', waaronder verstaan wordt het zich onttrekken aan de de
tentie door weglopen of niet terugkeren van weekendverlof. 

Vooral in de twee jeugdinrichtingen werd opgemerkt dat de bevolking (ook) 
in een ander opzicht aan het veranderen is. Men had daar de indruk dat er 
sprake was van een verschijnsel dat ook in de vrije maatschappij al de nodige 
aandacht heeft gehad, namelijk een toenemend egocentrisme. Dit komt onder 
andere tot uitdrukking in een vrij onafhankelijke opstelling: men ervaart het 
feit dat men een straf ondergaat niet als iets waarvoor men zich zou hoeven 
schamen, en ziet er in elk geval geen reden in om zich naast zijn bew~gings
vrijheid ook nog de l1andelingsvrijheid te laten ontnemen door zich strikt aan 
de huisregels te houden. Men stelt zich kennelijk enigszins op het standpurt 
dat men toch niets te verliezen heeft, en is dan ook nauwelijks bang voor sanc· 
ties. Tijdens groepsactiviteiten zoals samenwerkingsspelen of de maaltijden, 
blijkt SO[TIS zelfs een zuiver egoistische mentaliteit; hier wordt dan door de 
groepsleiders zo mogelijk op ingespeeld. 

6.2 Detentiebeleving 

Hoewel het in dit onderzoek gaat om de problemen die de inrichtingen erva· 
ren met de gedetineerden, moet toch ook enige aandacht geschonken worden 
aan problemen die de gedetineerden zelf tijdens hun verblijf hebben. Een aan
tal daarvan kan immers weer consequenties hebben voor hun opstelling, en 
daarmee voor de hanteerbaarheid van de groep. In die zin is dus toch ook de 
detentiebeleving van belang voor de problemen die het personeel ondervindt. 
Dit is - naast praktische overwegingen - ook de reden waarom niet de gede
tineerden gevraagd is naar hun problemen, maar juist het executieve perso
neel in de aan hen voorgelegde lijsten een aantal vragen aantrof over de mate 
waarin zij bemerkten dat de betrokken gedetineerde problemen had. 

6.2.1 Privacy en bewegingsvrijheid 

Zo is er O.E;!. een aantal vragen gesteld rond de privacy in de inrichting. Ge· 
vraagd werd of gedetineerden problemen hadden met het slapen op slaapza
len of chambrettes, of zij last hadden van een tekort aan privacy en of zij de 
beweglngsvrijheid van anderen als problematisch ervaarden. Ruim 35% van 
de gedetineerden bleek van tenmlnste sen van deze zaken last te hebben, 
wasrbij vooral de slaapzalen en chambrettes hoog scoorden. Daarnaast werd 
gevraagd of de gedetineerden problemen hadden met hun eigen bewegings
vrijheid. Ongeveer 18% had hier volgens de executieve medewerkers moeite 
mee, meestal in combinatie met problemen rond hun privacy. 

De Invullers van de vragenlijsten werd tevens gevraagd of 2.lj de indruk had· 
den dat de gedetineerde deze problemen had, of dat deze ze zelf aangaf. Over 
problemen met slaapzalan en gebrek aan privacy wordt kennelijk openlijker 
gesproken dan over problemen met eigen of andermans bewegingsvrijheid, 
aangezien de eerste problemen meestal door de gedetineerden zelf aangege
ven werdl;!n, terwijl de laatste problemen vaker een indruk van de medewer
kers weergeven. 

Het bliJkt dat deze problemen het meest voorkomen in inrichtingen met de 
minste gelegenheid zich af te zonderen (slaapzalen, chambrettes, niet afsluit-
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bare kamertjes). Hier heeft men veel meer last van een tekort aan privacy dan 
in de andere inrichtingen. In Sevenum heeft men - volgens het personeel -
naar verhouding extreem veellast met de chambrettes, terwijl men in Hoorn in 
vergelijking met de overige inrichtingen de meeste problemen heeft met de be
wegingsvrijheid van anderen. 

In tabel19 is voor de verschillende inrichtingen weergegeven welk percen
tage van de gedetineerden volgens het personeel problemen had met de priva
cy, de slaapzalen en de bewegingsvrijheid van anderen. De antwoordmogelijk
heden "geeft zelf aan" en "maakt die indruk" zijn samengetrokken. 

Tabel19: ·percentage gedetineerden waarblJ het executleve personeel problemen met de privacy. 
de beweglngsvrfjheld en de slaapzalen constateert 

Inrlchtlng % probl. % probl. % probl. N 
beweglngs privacy slaapzaal 

vrlJheld 

Vught 27 
Zeeland 9 9 46 
Grave 8 42 42 12 
Sevenum 25 38 73 77 
Doetlnchem 15 36 32 47 
Hoorn 25 23 21 47 
Bankenboch 10 9 134 
Nleuw Bergveen 

Totaal 15 20 26 390 

Hierbij moet men wei rekening houden met het feit dat het aantal ingevulde 
vragenlijsten in Grave, Hoorn en Doetinchem niet bijzonder groot Is. Proble
men rond de privacy komen in Zeeland weinig voor en in Vught lijkt niemand 
hier last van t~ hebben. Vooral in Sevenum, maar ook in Bankenbosch en Doe
tinchem, worden problemen met de eigen bewegingsvrijheid (dat wil zeggen 
dat men moelte heeft met de openheid van het regiem) nogal eens genoemd~ 

6.2.2 Relatie met buiten 

Een van de klassieke problemen die gedetineerden ervaren is dat de relatie 
met hun partner, familie, vrienden, kennissen, collega's en werkgever ver
stoord raakt. Deze verstoring kan er slmpelweg uit bestaan dat de detentie 
een fysieke belemmering voor het contact is, maar er kan ook sprake zijn van 
een veel ingrijpender breuk, namelijk wanneer de buitenwereld (zeer) negatief 
reageert op de gevangenschap en/of het delict waarvoor deze is opgelegd. 
Sommige, vooral kortgestrafte, gedetineerden weten dergeliJke problemen te 
voorkomen door hun detentie voor (een deel van) de buitenwereld te laten 
doorgaan voor een vakantie. Anderen echter zien daar geen kans toe, en erva
ren tijdens de detentie grote problemen. Vooral in de inrichtingen met een in
tensieve begeleiding betekent dit ook een last voor het bewarend personeel. 
Ais illustratie werd i'1 de gesprekken o.a. genoemd een situatie waarin een 
(jeugdige) gedetineerde slnds zijn veroordellng een relatie heeft opgebouwd, 
en nu door zijn toekomstige schoonouders, die onwetend waren van zijn con
tact met de strafrechter, niet meer wordt geaccepteerd. Dit heeft niet aileen 
gevolgen voor zijn opstelling in de groep, maar leldt er soms ook toe dat hij op 
het personeel een beroep doet om het contact te herstellen. Nu is dit laatste 
op zich min of meer een taak voor de maatschappelijk werkers, maar aange
zien dezen "kantoorwerktijden" hebben, en veel van deze problemen zich 
's avonds voordoen, worden toch ook de begeleiders/bewaarders hiermee ge
confronteerd. 

Problemen in de relatie met bulten komen vaak tot uitdrukking in een vorrn 
van gedrag die binnen het gevangenlswezen wordt aangeduid met "tuchten" 



of "zwaar zitten". Dit zwaar zitten - dat natuurHjk ook andere oorzaken kan 
hebben - lijkt, zo kan uit de vragenlijsten worden opgemaakt, vaak samen te 
gaan met een andere problematiek. 

Tabel 20: Aanwezlgheld van een aantal vormen van probleemgedrag of als problematisch ervaren 
elgenschappen blj degenen die zltten te tuchtell, respectleveiijk degenen waarbij dat 
nlet het geval lSi tussen haakjes het aantal waarop het percentage betrekklng heet! 
(=100%). 

zit te zit nlet 
tuchten te tuchten 

% als agresslef ervaren 24,0 (100) 7,5 (292) 
% las! van gebrek aan privacy 70,0 (100) 24,3(292) 
% onthoudlngsverschljnselen drugs 39,0 (100) 13,7 (292) 
% onthoudlngsverschijnselen alcohol 15,0 (100) 7,9 (292) 
% verslaafde aan drugs voor detentle 44,2 ( 86) 18,1 (248) 
% druggebrulk In de Inrichtlng 45,3 ( 86) 26,2 (248) 

6.2.3 Het programma 

De (verplichte) vormingsactiviteiten leveren voor sommige gedetineerden 
problemen op. In de voorgaande paragraaf, over groepsgeschiktheid, is dit 
ook al aan de orde geweest, doch dan aileen bezien vanuit de invloed die "er
varen" gedetlneerden en drug- en alcoholverslaafden hebben op het verloop 
van het programma. Er zijn echter ook gedetineerden die van "al dat gepraat" 
niets moeten hebben omdat het ze volstrekt vreemd is. In de vragenlijst voor 
het executieve personeel zijn hierover enkele vragen gesteld. In tabel 21 is 
weergegeven hoe het volgens hen gesteld is met de motivatie om dee I te ne
men aan het programma. 

Tabel 21: motlvatie voor deelname aan het programma. 

gemotlveerd 

ja, met plezler 
staat er neutraal tegenover 
nee, genoeg gepraat 
nee, nlet gewend 
nee, anders 
n.v.t.lonbekend 

% 

19,5 
37 
15 
14 

6 
9 

N 

75 
145 
57 
54 
22 
35 

Een vrlj grote groep die onwennig tegenover vorming staat werd genoemd in 
Vught (26%); in Hoorn is deze groep juist relatief klein (9%). Dit geldt daar 
echter evenzeer voor de groep die met pleziet deelneemt (10%), en dat is ook 
in Doetinchem het geval (13%). In Zeeland is de instelling kennelijk positiever: 
volgens de groepsleiders doet daar 33% met plezier mee aan de vormingsacti
viteiten, en staat slechts 26% er echt negatief tegenover. Hoge percentages 
die zijn "moegepraat" vinden we in Doetinchem (28%) en Sevenum(24%). 

6.3 Weekendver/of en onttrekking aan detentie 

Hoewel uit de door ons geraadpleegde incidentenregistraties niet blijkt dat 
veel gedetineerden van het weekendverlof gebrulkmaken om te ontvlucht~n, 
is er wei degelijk reden om het wat ruimere begrip "c:mttrekl<ing aan de deten
tie" en de problemen rond weekendverlof in een paragraaf te behandelen. Uit 
de door de Dlrectie Gevangeniswezen bljgehouden registratie "bijzondere 
voorvallen" blljkt namelijk dat jaarlijks circa 300 gedetineerden niet terugke
ren van weekendverlof. Daarnaast werd tljdens de gesprekken in aile inrichtin-
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gen waar gedetineerden lang genoeg verblijven om hiervoor in aanmerking te 
komen 8), gemeld dat er behalve het onder invloed van alcohol of drugs terug
keren van weekendverlof geregeld problemen zijn rond gedetineerden die zich 
tijdens het verlof ziekmelden. In veel gevallen bestaat het (sterke) vermoeden 
dat er gesillluleerd wordt. lelfs de naar het oordeel van de medische dienstre
latief slechte lichamelijke conditie van de gedetineerden verklaart niet hun 
grote aandeel in het totaal aantal gedurende een weekend in Nederland opgE)
lopen hersenschuddingen. Nu is dit op zich voor de gang van zaken in de in' 
richting geen probleem; het levert echter wei veel organisatorisch werk op, 
omdat veel directies zich op dit punt verantwoordelijk voelen voor enige vorm 
van controle. Deze kan zich uitstrekken van het (via de medische dienst) raad
plegen van de huisarts - waarbij zich oyerigens het probleem voordoet dat 
sommige huisartsen geen 'verlengstuk van het gevangeniswezen' willen zijn -
tot het indien vervoer magelijk is per ambulance terug laten halen van een ge
detineerde. 

In de vragenlijst voor het executieve personeel is een vraag opgenomen 
over het weekendverlof. Gevraagd is of diegenen die met verI of geweest wa
ren de afspraken altijd goed nagekomen waren, of dat zij zich hier weI eens 
niet aan gehouden hadden. De genoemde mogelijke schendingen waren (met 
tussen haakjes steeds het absolute aantal dat zich hier volgens de invullers 
weI eens aan schuldig had gemaakt): te laat terugkeren (15x), terug onder in
vloed van alcohol (8x), terug onder invloed van drugs (14x) en niet terug (10x). 
Bij de categorie "anders" werden nog vermeld combinaties van bovenge
noemde (14x) en een paging contl'abande - drugs - binnen te brengen (1 x). 
Het geven van percentages is hier niet goed mogelijk, omdat aileen gepercen
teerd zou mogen worden op het aantal dat ueberhaupt ooit met weekendverlof 
is geweest; door het vrij grote aantal waarvan geen gegevens bekend zijn (dus 
ook niet "volledig nakomen" of "niet van toepassing") is niet na te gaan hoe
veel dit er zijh. Bij de bovengenoemde aantallen moet tevens bedacht worden 
dat ze sterk vertekend zijn door de uiteenlopende reacties van de verschillen
de inrichtingen: indien immers het schenden van de afspraken per definitie 
leidt tot overplaatsing, zal een dergelijke schending met behulp van de vra
genlijst niet geconstateerd worden. Hit de incidentenregistraties blijkt dat het 
niet nakomen van afspraken rond weekendverlof naast bezit van drugs het 
meest voorkomende incident is. De reactie erop varieert van intrekking van 
een deef van het volgend verlof (bij te laat terugkeren), via afzonderingsplaat
sing (in geval van terugkeer onder invloed) tot overplaatsing. 

Het niet terugkeren van weekendverlof hangt, zoals hiervoor al is opge
merkt, soms sam en met problemen in de inrlchting; gedetineerden trachten 
zich in die gevallen op deze wijze niet zozeer aan de detentie alswei aan hun 
medegedetineerden te onttrekken. Dit zou volgens onze informanten vooral 
gebeuren in .geval van {speel)schulden, maar er kunnen ook zaken als het ge
brek aan privacy aan ten grondslag liggen. loals te verwachten was, komen 
de meeste problemen voor rond het laatste verlof: men heeft dan geen privile
ges meer te verliezen en geeft er wellicht zefts de voorkeur aan het strafres
tant te zijner tijd nog in een gesloten inrichting of een politiecel uit te zitten. 

Oat niet meer gedetineerden gebruil<maken van het weekendverlof om zich 
aande detentie te onttrekken, hangt waarschijnlijk semen met de in dit op
zicht positieve selectie van de gedetineerden (het zijn voor het grootste deel 
immers zelfmelders). leker is in elk geval dat er in de meeste inrichtingen ook 
geen reden is om te wachten tot een verlofweekend - men kan vaak zonder eni
ge moelte tijdens de buitenactiviteiten (arbeid, sport) weglopen. Opmerkelijk 
is in dit verband dat een aantal malen melding werd gemaakt van "tijdelijke 
onttrekkingen", met het kennelijke doel enige alcohol te nuttigen. Het aantal 
werkelijke ontv/uchtingen vanuit de gevangenis bedroeg in 4 maanden waar-

8) Weekendverlof wordt eens In de 4 weken verleend, blJ een mlnlmale slraf van 35 dagen. 



over wij de incidentenrapportage raadpleegden in totaal 20, plus twee pogin
gen. 8edacht moet worden dat het hier gaat am circa 600 plaatsen, die in die 
periode door naar schatting ruim 2000 gedetineerden werden bezet. 
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7.1 

Probleemveld: organisatie en middelen 

Hoewel het zWaartepunt van dit onderzoek duidelijk ligt bij een inventarisa
tie van de bevolking en de problemen die deze met zich meebrengt voor de in
richtingen en degenen die daar werken, kan niet voorbijgegaan worden aan 
een aantal zaken van meer organisatorische aard die volgens de inrichtingen 
tot problemen aanleiding geven. Daarnaast moeten ook enkele punten aan 
bod komen die te vatten zijn onder de noemer 'middelen om de taak uit te voe
ren'. Dat deze twee factoren van belang zijn, kwam geregeld direct en indirect 
naar voren. Niet aileen werd er in de gesprekken vaak op gewezen dat de pro
blemen met de gedetineerden nog wei hanteerbaar waren, maar die met de or
ganisatie niet. Ook werd zo nu en dan aangegeven dat bijvoorbeeld bepaalde 
gedragingen van gedetineerden een probleem opleverden, omdat de organisa
tie, of gebrek aan middelen, het niet mogelijk maakten ze op te lossen. 

Hieronder wordt slechts een deel van de zaken behandeld die aan de orde 
kwamen. De reden hiervoor is dat het te verwachten was dat degenen met wie 
wij spraken van de gelegenheid gebruik zouden maken om zoveel mogelijk 
door hen ervaren knelpunten onder de aandacht te brengen van de onderzoe
kers, teneinde ze op deze wijze nog eens ter kennis te brengen van het depar
tement. Gepoogd is daarom slechts die zaken hier te behandelen die vrij alge
meen genoemd werden en/of door eigen waarneming waren vast te stellen. 

Capaciteitsbenutting 

Het capaciteitsgebrek bij het gevangeniswezen heeft niet aileen tot gevolg 
dat er gedetineerden in het zelfmeldersclrcuit komen voor wie dit oorspronke
lijk niet bedoeld was (zie par. 6.1), maar maakt het ook noodzakelijk de be
schikbare capaciteit zo goed mogelijk te benutten. Dit heeft gevolgen voor de 
gedetineerden, die nu soms vrij ver van huis hun detentle moeten ondergaan, 
maar ook vocir de inrichtingen. Het feit dat de capaciteitsnood zich vooral 
voordoet bij de langergestraften heeft er in tenminste een inrichting toe geleid 
dat de maximale verblijfsduur werd vergrooti het programma was (en bleef) 
echter meer afgestemd op een korter verblijf. Ook kan men zich van het ge
bouw en de ligging van de inrichtlng afvragen of deze hem wei zo geschlkt ma
ken voor langere detentie. 

8ehalve opvulling van de rulmte met langergestraften wordt ook op andere 
wijze getracht de capaclteltsnood elders op te vangen, bijvoorbeeld door 
plaatsing van 'oudere jeugdigen' In volwasseneninrlchtingen. Hoewel dit zo
lang het aantal jeugdigen beperkt blijft, geen erg grote problemen geeft - de 
ouderen houden de jongeren wei rustlg - wordt dlt toch als een potentlale 
bron van spanningen gezlen. 

In enkele Inrichtingen waar vanult een bepaalde filosofie werd gewerkt met 
zg. gesloten groepen 1) betekende de zo volledig mogelijke capaclteltsbenut-

1) De gedetlneerden die op een bepaalde dag blnnenkomen, bllJven gedurende (het eerste dee I van) 
hun detentle In dezelfde groep, al dan nlet met vaste begelelders. 
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ting een doorbreking van dit systeem; zodra een plaats vrijkomt, wordt deze 
nu aangevuld met iemand uit een andere groep of een andere (gesloten) inrich
ting. Oit ·; .... erd als zeer ongewenst ervaren - men was van mening hierdoor 
geen voldoende inhoud aan het regiem te kunnen geven. 

Een laatste gevolg van de zo volledig mogelijke capaciteitsbenutting is nog 
dat het vrijwel onmogelijk is geworden een gedetineerdeover te plaatsen of af 
te zonderen. Hiermee ontvalt de inrichtingen niet aileen een sanctiemiddel, 
maar ook een mogelijkheid om conflicten tussen gedetineerden te voorko
men. 

Belangrijker echter dan deze practische problemen, die - zij het ten koste 
van de nodige aanpassingen - wei opk"lbaar zijn, is dat het streven naar een 
volledige capaciteitsbenutting in de inrichtingen de nodige onzekerheid over 
de toekomst heeft veroorzaakt. In dit verband werd door een aantal zegslleden 
gewezen op plannen om een deel van de voor zelfmelders bestemde capaci
teit te gaan gebruiken voor de opname van uit gesloten inrichtingen afkomsti
ge gedetineerden in de laatste maanden van hun detentie. Dit zou uiteindelijk 
het half-open karakter van de inrichtingen (kunnen gaan) aantasten. 

7.2 Personeel 

Een veelgehoorde klacht tijdens de introductlegesprekken (in het voorjaar 
van 1984) was dat de zg. "heroverwegingen" 2) tot grote problemen met de ge
detineerden zouden leiden, die als gevolg van de (vooral in de weekenc..en) mi
nimale bezetting een aantal faciliteiten zouden moeten missen. Een jaar later, 
tijdens de tweede gespreksronde, bleken deze problemen grotendeels achter
wege te zljn gebleven. Wei werd geconstateerd dat door de gerlngere bezet
ting een aantal regiemsdoelstellingen - by. een bepaalde mate van persoon
lijke begeleiding - in het gedrang kwam. Datzelfde werd in een van de inrich
tlngen ook opgemerkt over de integratie van de dienstvakken bewaring, arbeid 
en beveiliging. Vrij algemeen werd geconstateerd dat de beperkte personeels
formatie het onmogeljjk maakt om te komen tot de gewenste intensiteit van 
de begeleiding. Dit heeft dan weer tot gevolg dat allerlei ongewenste situaties 
kunnen ontstaan (gokken, onderlinge agressle, vernieling, drank- en drugge
bruik), die wanneer ze in extreme mate optreden de doelstelling "beperking 
van de door de detentie toegebrachte schade" in gevaar brengen. 

Een aantal maten kwam naar voren dat het half-open karakter van het regiem 
vrij hoge eisen aan de communicatieve vaardigheden van de bewaarders stelt. 
Meer dan in de inrichtingen met een beperkte gemeenschap en/of normale be
veiliging berust immers de geregelde gang van zaken op wat in de interactle 
tussen bewaarder en gedetlneerde overgebracht wordt (gesproken werd van 
een "relationele beveiliging"). Zeker waar sprake is van een op vorming, of in 
elk geval op persoonlijke bewustwording, gericht regiem - en dat is in feite in 
aile besproken inrichtingen in meer of mindere mate het geval - kan gespro
ken worden van een 'negotiated order': de 'orde' komt tot stand door onder
handeling over en niet door afdwingen van strlkte naleving van aile (huis)re
gels. Opgemerkt werd dat in de baslsopleiding van de bewaarder aan de hier
voor benodigde communlcatieve vaardigheden (te) weinig aandacht wordt be
steed; dit geldt overigens aileen degenen wier opleiding geheel door het Cen
traal Wervings- en Opleidlngslnstltuut wordt verzorgd; degenen met daar
naast de oplelding MBO-inrichtlngswerk zouden hier volgens onze zegslieden 
minder last van hebben. 

2) Onder deze letwat eufemlstlsche term staat het kablnetsbeleld bekend dat erop gerlcht Is om 
door mlddel Van op grotere doelmatlgheld en efflcl1!ntle gerlchte maatregelen omvangrlJke be· 
zulnlglngen te reallseren. Blnnen het gevangenlswezen leldde dlt tot een (nlet onaanzlenllJke) In· 
krlmplng van de formatles van de Inrlchtlngen. 



7.3 Sanctiemogelijkheden 

. Over de sanctiemogelijkheden eD over de toepassing daarvan werd nogal 
eens verschillend geoordeeld door directies en executlef personee!. De laat
ster. waren in een aantallnrichtlngen van menlng dat de dlrectie soms wat te 
mild was, en niet voldoende achter het personeel stond wanneer dit bijvoor
beeld op grond van groepsongeschiktheid op overplaatsing van een gedeti
neerde aandrong. Men weet dit soms aan angst voor de beroepscommissie 3) 
soms ook aan onvoldoende inzicht in de gang van zaken in de inrichting. De 
directies daarentegen vonden overplaatsing naar een gesloten inrichting vaak 
een zwaar middel, dat alieen in werkelijk ernstige gevallen (agressle tegen het 
personeel, smokkel drugs) moet worden toegepast, mede omdat er niet altijd 
plaats beschikbaar is in de gesloten inrichtingen. Er werd echter ook opge
merkt dat graepsongeschiktheid op zich, zonder duidelijke indicatie daarvan, 
door de beroepscommissie niet als voldoende reden aanvaard zou worden. 

In enkele van de inrichtingen werd erop gewezen dat er buiten overplaatsing 
in feite weinig sanctiemogelljkheden zijn; men heeft niet overal de mogelijk
held om een gedetineerde (gedurende langere tljd) in afzondering te plaatsen. 
Intrekking van (een deel van) het volgende weekendverlof werd nog wei eens 
toegepast bij te laat terugkeren van verlof, of bij andere lichte vergrijpen. Hier 
zouden sommige directies wat meer vrijheid in willen hebben; voor het overige 
meenden zij dat op zich de dreiging van intrekking van het veri of of overplaat
sing (met hetzelfde effect) al een voldoende afschrikkende werking heeft. 

7.4 Gebouw 

Het ontbreken van voldoende enlof geschikte ruimte om gedetineerden (tij
delijk) af te zonderen is slechts een van de wljzen waarop de gebouwelijke om
standigheden als problematisch ervaren worden. Ook de - al genoemde -
noodzaak om gedetineerden op slaapzalen of in chambrettes onder te bren
gen werd door velen als ongewenst betiteld; zowel in verband met de beheers
baarheid van de inrlchting als de doelstelling van beperking van door detentie 
toegebrachte schade. 

Nog niet genoemde aspecten betreffen de brandveiligheid van met name de 
oudere inrichtingen, waarover men zich vooral zorgen maakte in verband met 
de geringe bezettlng in de nachtdlenst, en - in twee inrichtlngen - de slech
te toestand van de verwarming c.q. de afwezigheid daarvan in de kamers. Pit 
zou 's winters tot vril grote spanningen in de graep leiden. Een laatste punt 
dat problemen oplevert, maar dan vooral bij pogingen om de kwalltelt van ge
bouwen te verbeteren of de capaciteit uit te brelden, is dat enkele pan den op 
de monumentenlijst staan. Het gevolg is dat door personeel en dlrectles wen
selijk geachte voorzieningen nlet, of slechts met veel moeite, kunnen worden 
aangebracht. 

3) Een gedetlneerde die wordt overgeplaatst naar een andere Inrlchtlng, kan tegen deze besllsslng 
In beroep gaan blJ een landeHlke beroepscommlssle van de sectle gevangenlswezen van de Cen' 
trale Raad van Advles voor hel Gevangenlswezer., de Psychopalenzorg en de Reclasserlng. (Zle: 
P. van Ratlngen, Recht en Gevangenschap, Deventer 1a63, Van Loghum Slaterus, pp. 49·51, 
61·63.) 
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8 Discussie 

In de voorgaande hoofdstukken is een schets gegeven van de in het onder
zoek betrokken inrichtingen, hun bevolking en hun problemen. De wijze van 
behandelen, in afzonderlijke hoofdstukken en paragrafen, met slechts hier en 
daar een verwijzing naar een samengaan van bepaalde verschijnselen, heeft 
wellicht een erg fragmentarisch beeld doen ontstaan. In dit hoofdstuk zal 
daarom aan de hand van een aantal grote lijnen de samenhang tussen de 
gepresenteerde kenmerken en problemen aan de orde komen. Hierbij zal ook 
ingegaan worden op enkele recente ontwikkelingen rond en in het gevange
niswezen, en in het bijzonder het zelfmelderscircuit. 

8.1 De bevolking 

Het meest in het oog springende kenmerk van de bevolking van de hler be
schouwde inrichtingen is dat deze in een aantal opzichten niet vee I afwijkt 
van die in de (gesloten) inrichtingen voor langgestraften 1), en eigenlijk nauwe
lijks of maar ten dele overeenkomt met het beeld dat men zich voor de geest 
haalt bij de categorie voor wie in elk geval de meldingsinrichtingen bedoeld 
waren. Sterker nog, het lijkt erop dat sommige "carrierecriminelen" op grond 
van vrij willekeurige factoren nu eens In de gesloten inrichtingen terecht
komen en dan weer in die met een half-open regiem. Oit hangt dan vooral af 
van het delict waarvoor men vervolgd is (bv. rijden onder invloed of een ander 
misdrijf waarvoor geen preventleve hechtenis mogelijk Is), en toevallige 
omstandigheden als de plaatsruimte In de Hv8's. Het strafrechtelijk verleden 
van sommigen wijst duidelijk in deze richting: aantallen en typen eerder ge
pleegde dellcten en het ook In de typische meldingsinrichtingen voorkomen 
van gedetineerden die preventieve hechtenls hebben ondergaan in verband 
met het delict waarvoor ze nu gedetlneerd zaten. Oit beeld wordt bevestigd 
door de ervarlngen waarvan men in ae gesprekl<en verslag deed; sommige be
waarders die eerder werkzaam waren geweest in gesloten inrichtingen, ont
moetten zo nu en dan "oude kennlssen". 

Toch zljn er natuurlljk ook wei belangrljke verschillen in de samenstelling 
van de bevolking tussen de beide typen inrichtlngen en die liggen vooral in de 
extremen. Zo vlnden we, maar dan vrijwel ultsluitend in de typische meldlngs
inrlchtlngen, ook nog wei de voor het eerst, voor een relatief IIcht delict, tot 
een korte onvoorwaardelljke vrijheidsstraf veroordeelde (soms zelfs first-of
fender) zonder veel bijkomende problematiek a's alcohollsme of drugversla
vlng, in felte de categorle voor wle dit type Inrichtlngen oorspronkeliJk be· 
doeld was. Anderzljds 'missen' we daar vrlJwel geheel de buitenlanders en de 
categorie zeer zware, (vlucht)gevaarlljke gedetineerden, die ulteraard wei aan
getroffen worden In de zwaarbewaakte inrichtingen voor langgestraften. Voor-

1) Zle hel. reeds genoemde Invenlarlsatle·onderzoek van A. Rook ull 1982. Bill It natuurlilk dal mag 
worden aangenomen dal de gemlddelde In een geslolen InrJchting verbJlJvendeJanggeslrafle 
een wat "zwaarder" geval Is. 
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zover we in de hier besproken inrichtingen langgestraften aantreffen (zelfmel
ders in Bankenbosch, ult gesloten inrichtingen geselecteerden in Zeeland en 
Doetinchem), gaat het niet perse om gedetineerden met wie helehlaal niets te 
beginnen is. Dat laatste geldt wei voor de (afkickende) drugverslaafden, die 
onafhankelijk van strafduur en strafrechtelijk verleden als een aparte catego
rie gezien kunnen worden, samen met de lichamelijk of geestelijk minder vali
den. 

De bevolking kan dus opgedeeld worden in drie categorieen. In de eerste 
plaats de klassieke zelfmelders (kort gestraft, weinig justitlele contacten), die 
weinig problemen opleveren voor de inrichtingen, maar die zelf wei de nodige 
problemen hebben met de detentie (privacy, relatie met "thuis"). Zij maken in 
de meldingsinrichtingen tussen de 2 en de 10% van de bevolking uit 2). De 
tweede categorie is die van de langer gestrafte zelfmelders en de uit gesloten 
inrichtingen geselecteerden, die voor een groot deel be staat uit 'carrierecrimi
nelen', die door hun ervaring, lange verblijfsduur en - voor een deel - gerin

.ge groepsgeschiktheid de inrichtingen soms voor grote problemen stellen, 
zonder dat ze werkelijk ongeschikt geacht worden. Tenslotte zijn er de vol
strekt groeps- of regiemsongeschikten: de drugverslaafden, de geestelljk ge
stoorden en de lichamelijk of geestelijk minder validen en de volledig analfa
beten. 

Minder op de voorgrond tredend, maar toch voldoende vaak gehoord om als 
een vrij algemeen oordeel over de gedetineerdenpopulatie te beschouwen, is 
dat deze in vergelijking met 'vroeger' mondiger, zelfbewuster of zelfs egocen
trischer is geworden. Nu is het altijd een uiterst discutabele zaak of een verge
IIjking met het beeld dat men van vroeger heeft ook maar enigszins val ide ge
acht mag worden 3) - de waarnemer zelf kan immers evenzeer veranderd zijn. 
Opmerkelijk is echter wei dat ook in een in 1978 verschenen rapport over 
de ontwikkeling van de bewaardersfunctle 4) gewezen wordt op de toegenomen 
bewustwording en meer luitlsche instelling van de gedetineerden. Nu blijft 
een feit dat een toetsing met behulp van hard feitenmateriaal niet mogelljk is, 
omdat dit nu eenmaal niet voorhanden is. Het Is dan ook niet geheel onmoge
lijk dat de zowel door directies als executief personeel gepercipieerde veran
derde opstelling van de gedetineerden een artefact is· een product van de ei
gan geest, wellicht gevoed door de ruime aandacht die de laatste jaren in de 
media besteed is aan de emancipatie van het Individu. Anderzijds moet vast
gesteld worden dat er voldoende aanwijzingen zijn dat zlch in de vrije maat
schappij in de afgelopen twlntig jaar aanzienlijke veranderingen hebben voor
gedaan in het sociale verkeer, die duiden op een toegenomen indlvidualise
ring en een daarmee samenhangende groei van het zelfbewustzijn 5). Het lijkt 
aannem(3ljJk dat dit ook binnen de inrichtlngen van het gevangeniswezen tot 
uitdrukking komt. De inrichtingsbevolking mag dan geen getrouwe afspiege· 
ling vormen van de totale (mannelljke) bevolking, het is toch nauwelijks aan
nemelljk dat de gedetineerden exclusief afkomstig zouden zljn ult een bevol· 
klngsgroep aan wie deze emancipatlegolf geheel voorblJ is gegaan. 

2) In lolaal waren er slechls 11 gedellneerden van de 590 die voldeden aan de volgende kenmerken: 
veroordeeld voor slechls 1 dellcl, en wei een IIchl agresslef, een vermogens of een WVW·mls· 
drljf, een slraf van nlet meer dan 14 dagen, zelfmelder, nlel verslaafd aan drugs en nlel eerder 101 
een onvoorwaardelljke vrljheldsslraf veroordeeld. 

3) Als aile generalles die beweerden dal hel onderwljs In hUn !ljd beter was gellJk zouden hebben, 
moeten de lagere scholen van honderd jaar gel eden een pell gehad hebben dal vergelljkbaar Is 
mel de unlversllellen van nu. 

4) Rapport van de Kerngroep "ontwlKkellng bewaardersfunctle", Januarl 1978, DGW. 

5) Vergelljk: 
- De SWaan, Abraham, De mens Is de mens zorg, Amsterdam, 1982, Meulenhof (pp. 95·105); 
- Brunt, Emma1/4Lodewljk Brunt f Het goede leven, Amsterdam, 1981, De Arbelderspers (pp. 
141·171). 
OVerlgens spreeKI De Swaan over een ontwlkkellng van de laalsle honderd jaar. 



--I 
Hoewel de verhouding tussen deze ontwikkellng en die in de richting van 

een zwaarder soort gedetineerden niet is vast te stellen, en evenmin de relatie· 
ve invloed van beide op de beheersbaarheid van de inrichtingen, lijkt het niet 
onmogelijk dat Wat dat laatste betreft de Intrede van het 'ik-tijdperk' ulteihde· 
lijk van groter belang is dan de aanwas van de zwaardere categorie. Het zich 
niet meer zonder meer schikken naar de autoriteit van de bewaarder (of 
groepsleider, voorzover deze daarvan niet zeit afstand doet) kan natuurlijk zoo 
wei voortkomen uit gewenning aan de detentiesituatle als uit een autonomer 
zelfbeeld, maar het feit dat deze ontwikkeling ook gesignaleerd werd in de in· 
richtingen die al van oudsher gedetineerden opnemen uit de huizen van bewa· 
ring, is een indicatie dat de laatste factor een belangrijker rol speelt dan de 
eerste. 

Waar het gaat om de veranderde opstellingvan de gedetineerden wordt wei 
verwezen naar het in de loop van hetzelfde tijdsbestek sterk uitgebreide be· 
klagrecht. Of hier de oorzaak ligt, valt in het kader van dit onderzoek niet na te 
gaan. Vastgesteld kan slechts worden dat het executieve personeel, en in 
mlndere mate de dlrecties, men en dat de mogelijkheden tot sanctietoepas· 
sing - waaronder de niet in de eerste plaats als sanctie bedoelde overplaat· 
sing - hierdoor beknot worden. Eerder echter dan de verbeterde rechtsposi· 
tie te zien als een oorzaak van de veranderde opstelling van de gedetineerden, 
zijn wij geneigd er een uitvloeisel in te zien van een ontwikkeling in het den ken 
over de taak van het gevangeniswezen. Deze verschuiving in de detentiedoel· 
stelling van het object·denken (gedetineerden zijn 'dingen' die je opsluit), via 
het subject-denken (gedetineerden zijn patienten die je behandelt) naar het 
humane den ken (gedetlneerden zijn autonome individuen die gedurende enige 
tijd aan je zorg zijn toevertrouwd) 6) loopt op zijn beurt weer parallel aan de al 
genoemde algemeen maatschappelijke emancipatie van het individu. Zo be· 
zien heeft de versterkte formele positie van de gedetineerde hoogstens een 
katalyserende werl<ing op de verminderde beheersbaarheid van de inrichtin· 
gen, een vermindering die voor het overige eerder een gevolg lijkt te zijn van 
een over de hele linie toegenomen onafhankelijkheid dan van een verandering 
van de bevolkingssamenstelling in strafrechtelijk opzicht. Het !ijkt zinvol om 
daarmee bij het zoeken naar oplossingen voor de gesignaleerde problemen 
terdege rekening te houden. 

8.2 De inrichting 

Een van de kenmerken van aile In dit onderzoek betrokken inrichtingen is de 
grote mate van gemeenschap. 8ij het in het leven roepen van het zelfmelders· 
circuit was een belangrijk uitgangspunt de gedachte dat dlt bevolkt zou wor
den door een categorie gedetlneerden die In staat zou zijn om in een vrij grote 
mate van zelfstandigheid zijn detentie door te brengen in een gemeenschaps· 
regiem. Het executieve personeel zou hlerbij voom! een verzorgende taak kun· 
nen hebben. 

Voor de van oorsprong op vorming gerichte inrichtingen was een gemeen· 
schapsregiem eveneens ultgangspunt. Toch zijn er op dit punt wei verschillen 
tussen de inrichtingen. Ze kunnen in feite naar twee facetten onderschelden 
worden en daarmee in principe in vier categorieen ondergebracht. Het gaat 
dan om de mate van gemeenschap - van (dag en nacht) volledlg tot (In elk ge· 
val's nachts) de mogelljkheid tot afzondering - en om de benaderlngswijze 
in het programma - groepsgericht versus indivldugerlcht. Nu lopen deze fa· 
cetten door elkaar en kunnen de Inrichtingen dus ook inderdaad in vier cate· 
gorleen worden onderscheiden: groepsgericht reglem en aparte kamers, 

6) VergellJk: Vegler, mr. P.C. "Gevangenlsslelsels", In: Justltl~le Verkennlngen , no. 10, december 
1984, WOOC/Mlnrsterle van JUstltle. 
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groepsgericht regiem en totale gemeepschap, individueel regiem en totale ge
meenschap en tenslotte individueel regiem en aparte kamers. Het belangrijk
ste punt in beide facetten is echter dat ze de dimensie groeps - individu bevat
ten en het is dan ook niet verwonderlijk dat in de gesprekken over de proble
men die men ondervond, tel kens de term "groepsgeschiktheid" vie I, zij het tel
kens met een wat andere betekenis. Gesteld kan worden dat de mate waarin 
een bepaald kenmerk van een gedetineerde, of diens gedrag, als een zodanig 
ernstig probleem ervaren wordt dat men hem niet-groepsgeschikt acht af
hangt van de mate van gemeenschap en de groepsgerichtheid van het pro
gramma alsmede de mate waarin dat vastllgt. In Inrichtingen waar sprake is 
van een op vorming gericht programma is het zo dat gedrag dat aanleiding is 
am een gedetineerde als minder groepsgeschikt te bestempelen soms aan
grijpingspunten voor het programma biedt; naarmate echter het programma 
strakker is of meer gericht op het als groep deelnemen, zijn de problemen gro
ter. In inrichtingen waar het programma vooral uit arbeid bestaat, wordt onder 
het niet goed functioneren in de groep vaak verstaan het niet volledig kunnen 
deelnemen aan de arbeid; dit levert vooral een organisatorisch probleem op. 
Onafhankelijk hlervan speelt de detentieduur een rol: naarmate deze langer is, 
wordt de niet (geheel) geschikte gedetineerde eerder als een probleem erva
reno 

Ten aanzien van de kortgestraften « 4 weken) ligt naar het zich laat aanzien 
de tolerantledrempel van de inrichtingen vrij hoog: in feite vormen daar aileen 
de zwaargestoorden en -verslaafden een onoverkomelijk probleem. Andere 
minder geschikte gedetineerden (zoals drug- of alcoholverslaafden die geen 
ernstige ontwenningsverschijnselen vertonen, analfabeten en geestelijk of 
IichamelljK minder validen) leggen wei een (zware) claim op de inrichtingen en 
de medegedetineerden, maar omdat ze slechts k-ort verblijven zijn de proble
men te overzien. 

AI heel anders is de situatie met de langer verblijvende gedetineerden. Voor 
hen geldt dat probleemgedrag dat bij kortgestraften nog wei te hanteren of te 
verduren is, hen eerder het predikaat nlet groepsgeschikt doet verkrijgen. Dit 
geldt met name in de inrichtingen waar het programma sterk groepsgeorien
teerd is, en in mindere mate waar het vooral bestaat uit (individuele) deelname 
aan de arbeid. Hier speelt overlgens de gebouwelijke situatle een belangrijker 
rol dan in het geval van de kortgestraften: wanneer er sprake is van slaapzalen 
of charnbrettes levert de langdurige aanwezigheid van minder groepsgerichte 
gedetineerden meer organisatorische problemen en spanningen met de 
medegedetineerden op dan wanneer er sprake is van afzonderlijke kamers. 

Werkelijl< lang (> 6 maanden) in een inrichting verblijvende gedetlneerden 
leveren aileen al vanwege dat feit problemen op - ze weten precles tot hoever 
ze kunnen gaan en de volledige gemeenschap en de accomodatie geven veel 
mogelijkheden tot subcultuurvorming. Is er daarnaast nog sprake van bijko
mende problematiek zoals lichamelijke of geestelijke invaliditeit, dan wordt 
de detentie zowel voor de gedetineerde(n) als de inrichting vaak een zware op
gave. Hierbij doet het er weinig meer toe of het programll1a op vormlng of op 
arbeid is gerichtj wei is de gebouwelijke situatie op dezelfde wijze als hlerbo
Yen vermeld van belang. 

Zou men de inrichtingen naar probleemgevoeligheid willen rangschikken, 
dan zou het ene uiteinde gevormd worden door een Inrlchting voor kortgestraf
ten met een redelijke mate van privacy en een flexibel programma (met enlge 
vrijwiUigheid In de deelname). Op het andere ultelnde zou zich een Inrichtlng 
bevlnden met een groot aantal lang verblijvende gedetineerden, weinlg of 
geen privacy en een strak, op groepsdeelname afgestemd vormlngs- of ar
beidsprogramma. Hoewel deze extremen in werkelljkheld niet echt aangetrof
fen worden, is het toch niet moeilijk om er zlch concrete inrichtingen biJ voor 
te stellen, en evenmin om de andere inrichtingen op een dergelijke schaal on
der te brengen. 

Het zou overigens volstrekt ten onrechte ziJn om te menen dat men door be
paalde probleemveroorzakende factoren weg'te nemen ook omvang en ernst 



van de door directiesen person eel ervaren problemen ingrijpend zou kunnen 
reduceren. Uit de gesprekken kregen wij duidelijk de indruk dat elk probleem 
wordt gerelateerd aan het in de inrichting als ernstigst ervaren; wordt dat op
gelost dan wordt een ander het ernstigst. Het is dan ook zeker nlet onze be
doeling om te suggereren dat het werk in de ene inrichting-minder belastend 
zou zijn dan in de andere; feit is slechts dat men in elke inrichting met een ver
schillende problematiek te maken heeft. Hoogstens kan gesteld worden dat 
het inrichten van speciale afdelingen voor zwaarverslaafden, en voldoende 
mogelijkheden om op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt ge
achte gedetineerden over te plaatsen, over de he Ie linie als een verlichting van 
de problemen ervaren zouden worden. 

8.3 Selectie 

Hierbij kan aangesloten worden met wat in de gesprekken werd opgemerkt 
over de wenselijkheid van selectie. In principe was men in (vrijwel) aile inrich
tingen van mening dat voorafgaand aan de detentie een ruwe selectie zou die
nen plaats te vinden om de volstrekt niet-groepsgeschikten er uit te hal en. 
Aan een landelijke inkomsten inrichting (met selectiefunctie) voor de langer
gestraften 1) bestaat echter weinig tot geen behoefte, zolang maar de moge
lijkheid van interne differentiatie c.q. overplaatsing ingeval van gebleken on
geschiktheid bestaat (eventueel naar een andere inrichting met een half-open 
regiem, zoals tussen Vught en Zeeland wei gebeurt). Hierbij tekende men wei 
aan dat dit moeilijk te realiseren leek als gevolg van het streven naar volledige 
capaciteitsbenutting. 

Een enkele maal werd geopperd dat het Penitentiaire Selectie Centrum een 
ultgebreidere rol zou kunnen spelen bij de selectie. Nu vindt de toewijzlng van 
zelfmelders daar slechts plaats aan de hand van de geplande verblijfsduur, de 
leeftiJd en het geslacht - en zo mogelijk regio. Gesuggereerd werd hier naast 
zware verslaving of geestelijke stoornissen ook het detentieverleden bij tebe
trekken, en dan met name de vraag of betrokkene tijdens een eerdere detentie 
"mislukt" of ongeschikt gebleken was. Bij het onderwerp "selectie" moet ook 
vermeld worden dat in Doetinchem aileen maar, en in Zeeland voor het groot
ste deel, gedetineerden verblijven die ult een gesloten setting afkomstig zijn, 
en ten aanzlen van wie reeds een selectie heeft plaatsgevonden. Ook in Ban
kenbosch worden sinds enige tijd meer van deze gedetineerden (meestallang
gestraften met een strafrestant tot circa 6 maanden) opgenomen. In Sevenum, 
Grave en Hoorn zag men - mits er sprake zou zijn van goede selectie en uit
zicht op uiteindelijke plaatsing in een open inrichtlng - hier eveneens moge
lijkheden toe, ziJ het niet van harte en met veel twijfels. 

Duidelijk is wei dat de scheidslijn tussen het gesloten en het zelfmelders
circuit in feite een fictieve is - er vindt in vrij veel gevallen, zowel tiJdens een 
detentie als gedurende een crimlnele carriere, een overstap van een gesloten 
naar een half-open regiem plaats. In zoverre dit voor de inrichtingen een pro
bleem vormt, wordt dit vooral toegeschreven aan een gebrekkige, of afwezige, 
seleotie. In dit verband is het wellicht toch zinvol de mogelijkheden te onder
zoeken van een landelijk inkomsten-HvB voor langer gestrafte zelfmelders (af
hankelijk van de duur die men voor selectie minimaal nodlg denkt te hebben, 
vanaf 4 a 6 weken) met een wat beperkter gemeenschap en verschillende In
tensitelten van het programma. Hler zou dan In nauw overleg met de Inrichtin
gen met een half-open reglem (die dan, op een enkele uitzondering voor de 
kortgestraften na, geen meldingslnrichtlng meer zouden zijn) de selectis kun-

7) Veer de kertgestraften «4 weken) Is het Idee van een dergeliJke externe selectle al helemaal 
geen reille eptle - enerzlJds zou tegen de tljd dat de selectle heett plaatsgevonden waarschljn· 
IIJk hUn straf al geilxplreerd zlJn, anderzl)ds valt - als gezegd - met hUn probleemgedrag wei Ie 
leven. 
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nen plaatsvinden op grond van de mate van groepsgesehiktheid die voor een 
bepaalde eombinatie van gebouwelijke en regimaire omstandigheden nodig 
is. Voordeel van een dergelijke opzet zou tevens zijn dat overplaatsing ingeval 
van gebleken ongesehiktheid niet meer de vorm hoeft te hebben van een sane
tie, maar zou kunnen gesehieden in de vorm van aanbieding ter hernieuwde 
seleetie. 
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