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Voorwoord

Constantijn Kelk, hoogleraar straf(proces)recht en penitentiair recht aan het
Willem Pompe Insituut voor Strafrechtswetenschappen te Utrecht, heeft in zijn
lange wetenschappelijke loopbaan steeds aandacht gevraagd voor een stevige
rechtspositie voor mensen in totale instituties, in het bijzonder voor gevangenen. Kelk heeft bij herhaling aandacht besteed aan Meningen van gedetineerden die Rijksen 50 jaar geleden presenteerde. Dat onderzoek deed destijds
veel stof opwaaien vanwege de ongezouten kritiek die gevangenen uitten op
hun verblijf in detentie. Het afscheid van Constantijn Kelk is voor ons aanleiding geweest tot een (gedeeltelijke) reprise van het onderzoek, waarbij wij ons
hebben beperkt tot meningen over het verblijf in detentie. Wat vinden gedetineerden thans van bijvoorbeeld het voedsel dat zij ontvangen, de mogelijkheden tot onderwijs en sport, of de inrichting van de cel? Een actuele inventarisatie van meningen maakt het mogelijk na te gaan of bepaalde kritiek in de loop
der jaren is verstomd – bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen die binnen
het penitentiaire systeem plaats hebben gevonden – of dat sommige klachten
van alle tijden blijken te zijn. In hoeverre ook leidt onze moderne maatschappij
tot specifieke ervaringen van gedetineerden, vanuit het besef dat de gevangenis, waarvan de bewoners in zekere zin buiten de samenleving zijn geplaatst,
daar tegelijkertijd ook deel van uitmaakt?
Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de Leidse criminologiestudenten die in het kader van hun bachelorscriptie het veldwerk en een
belangrijk deel van de analyse voor hun rekening hebben genomen. Hen past
een bijzonder woord van dank. Johan van Wilsem, docent methoden en technieken aan de Leidse criminologie-opleiding, heeft hen op deskundige wijze
bijgestaan tijdens de analyse. De vormgeving van dit boek was in de vertrouwde
handen van Wieneke Matthijsse, die als altijd onbekommerd en uiterst accuraat
iedere tijdsdruk heeft weerstaan. De Directie Justitiële Instellingen van het
ministerie van Justitie heeft ons initiatief vanaf het begin ondersteund en samen
met directeuren van de penitentiaire inrichtingen het onderzoek mogelijk
gemaakt. De prent op de omslag is van Constant; dat wij die mogen gebruiken,
is te danken aan Trudy Nieuwenhuys. De grootste dank gaat vanzelfsprekend uit
naar de honderden gedetineerden die, veelal in de beslotenheid van hun cel, hun
persoonlijke ervaringen openhartig aan ons hebben toevertrouwd.
Martin Moerings, Miranda Boone en Stijn Franken
Utrecht, september 2008
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Hoofdstuk 1

De betekenis van ‘meningen van
gedetineerden’

Totstandkoming en verspreiding
Toen Rijksen vijftig jaar geleden zijn Meningen van gedetineerden publiceerde,
deed dat veel stof opwaaien.1 Uiteraard had hij de meningen niet dan met
toestemming van het ministerie van Justitie kunnen verzamelen, maar daarbij
was het voorbehoud gemaakt dat over een eventuele publicatie nader overleg
met het departement zou plaatsvinden. De minister schrok flink van de kritische
geluiden die gedetineerden ventileerden en bedong dat het boek slechts werd
verspreid onder een beperkte kring van deskundigen. Een journalist van Het
Parool wist echter de hand op een exemplaar te leggen met als gevolg dat er op
4, 5 en 6 november 1959 paginagrote artikelen in die krant verschenen.
‘Gevangenen geven hun mening’ kopte de voorpagina van Het Parool op 4
november 1959. Volgens de redactie van de krant was het in het algemeen
belang dat aan de ‘talrijke ernstige klachten’ die in het boek werden geuit ruime
bekendheid werd gegeven. Dit voornemen werd gerealiseerd in een drietal
opeenvolgende artikelen. ‘Kritiek op politie, reclassering, OM, rechters-commissarissen’ kopte het eerste artikel. En: ‘Weinig vertrouwen in psychiaters’.2 In een
tijd waarin gezagsdragers nog een vanzelfsprekende onschendbaarheid genoten,
kwamen deze beschuldigingen hard aan. Bovendien werd aan de kleurrijke, vaak
emotionele bewoordingen van gedetineerden een objectief tintje gegeven door
al in de eerste publicatie de instemmende geluiden te publiceren van een aantal
‘vooraanstaande deskundigen’. Fentener van Vlissingen wordt geciteerd die in
het Maandblad voor Berechting en Reclassering het boek ‘het epos der legale
constructie’ noemde en concludeerde: ‘op de feiten is wel bijzonder weinig af
te dingen. Hoe is het mogelijk dat wij meenden dat wij dit niet alreeds wisten’.
Wiersma, zelf psychiater, stelt geschrokken te zijn van wat gedetineerden over
het psychiatrisch onderzoek vertellen. Uit vergelijkbare uitlatingen van verschillende gedetineerden leidt hij af dat er nog zeer verouderde methoden worden
gebruikt.
In het tweede grote artikel van 5 november 1959 werden rechters, advocaten
en de pers op de korrel genomen. Uit wat de gedetineerden over de rechters
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R. Rijksen, Meningen van gedetineerden over de strafrechtspleging, Assen: Van Gorcum 1958.
Het Parool, 4 november 1959.
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vertellen, concludeerde Het Parool: ‘Gedetineerden hebben het gevoel dat ze ter
zitting van de rechtbank (in eerste aanleg) en het gerechtshof (in hoger beroep)
niet aan hun trekken zijn gekomen. Ze vinden dat de rechters met te weinig
belangstelling en gedurende te korte tijd naar hun lezing van het geval en de
voorgeschiedenis hebben geluisterd. Ze menen dat de rechter hen onbehoorlijk
heeft behandeld.’3 Maar ook advocaten kunnen zich niet in een goede naam bij
al hun cliënten verheugen. Met name de advocaten die voor een staatshonorarium van maximaal ƒ 50 aan de gedetineerde werden toegevoegd, moesten het
ontgelden. ‘Ze laten zich niet zien of komen vijf minuten op de laatste dag voor
de zitting.’
Ten slotte werd op 6 november 1959 het verblijf in de gevangenis zelf onder
de loep genomen. Uit de gekozen fragmenten bleek wel dat men de materiële
omstandigheden waaronder gedetineerden gevangen zaten niet meer vanzelfsprekend vond. Met smaak werden de opmerkingen aangehaald die gedetineerden maakten over de gestichtskleding (‘de voddenraper van Parijs is vergeleken
bij ons een heer’), de ton (‘het is een onsmakelijke en smakeloze vertoning,
wanneer de celdeur opengaat, juist wanneer de gedetineerde van de ton gebruik
maakt’) en het eten. Net als in de vorige artikelen werd ook in dit artikel vooral
aandacht gevraagd voor de vaak gevoelloze handelwijze van de in de strafrechtspleging werkzame functionarissen, in dit geval de geestelijken en reclasseringsambtenaren.
Na deze drie grote artikelen volgden nog interviews met deskundigen die de
klachten van gedetineerden voor het merendeel onderschreven. Volgens Nagel
waren de bevindingen van Rijksen voor insiders geen verrassing, al had hij
liever gehad dat ‘een zuiverder wetenschappelijk onderzoek’ ze aan het licht zou
hebben gebracht. Volgens hem waren miljoenen guldens nodig om het strafstelsel te verbeteren.4 Ook Baan stelde niet door het boek te zijn verrast, maar hij
dacht dat primair een mentaliteitsverandering nodig was om de misstanden te
verbeteren. De situatie zoals door de gedetineerden geschetst, was immers ‘in
overeenstemming met het beeld dat de pers geeft van de wil van het Nederlandse
volk: pak de misdadiger maar stevig aan. Op deze volksopvatting beroepen
degenen die bij de strafrechtspleging zijn betrokken zich telkenmale en daarom
zal eerst daaraan het nodige moeten worden veranderd, voor de strafrechtspleging zelf grondig kan worden gewijzigd’. Baan zag daarvoor een belangrijke
taak voor de pers weggelegd.5
De publicaties in Het Parool leidden ertoe dat het boek in bredere kring werd
verspreid. Advocaten, rechtenstudenten en journalisten mochten nu ook van het
boek kennis nemen. Publicaties in verschillende dagbladen volgden. Desondanks werd in 1961 nog de hele oplage van de handelseditie die verscheen bij
Van Gorcum in Assen door het ministerie van Justitie opgekocht.
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Het Parool, 5 november 1959.
Het Parool, 7 november 1959.
Het Parool, 19 november 1959.
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Wetenschappelijke discussie
De instemmende geluiden van de in Het Parool geciteerde deskundigen gaven
een eenzijdig beeld van de wijze waarop het boek door vakgenoten was
ontvangen. Er werden ook zeer kritische besprekingen aan het boek gewijd.
Primair betrof de kritiek het gebrek aan wetenschappelijkheid. Rijksen ging in
het voorwoord bij zijn boek uitgebreid in op de beperkingen van zijn onderzoek.
In de eerste plaats gaf hij grif toe dat het hier louter om subjectieve belevingen
gaat. Ook de als feiten vermelde belevenissen waren niet op hun objectieve
juistheid getoetst. Maar voor het door Rijksen beoogde doel deed dat niet ter
zake: ‘Het gaat in deze publicatie niet om de vraag of de vermelde feitelijke
gegevens al dan niet objectief juist zijn. Het gaat uitsluitend om het verkrijgen
van inzicht in de wijze waarop de gedetineerden reageren op alles wat hun in de
loop der strafrechtspleging overkomt’, aldus Rijksen.6 Ook besefte hij dat de
door hem verzamelde gegevens maar in beperkte mate generaliseerbaar waren.
Van alle personen die met de strafrechtspleging in aanraking komen, vormen de
gedetineerden immers maar één categorie. Bovendien kon het heel goed dat juist
degenen die kritiek hadden in grotere getale aan de oproep van Rijksen gehoor
hadden gegeven dan degenen die tevreden waren.
De relativeringen van Rijksen weerhielden vakgenoten er niet van scherpe
kritiek te uiten op de gevolgde methode. Van Voorst tot Voorst, advocaatgeneraal bij het Haagse gerechtshof, wijdde er in het Nederlands Juristenblad
hele berekeningen aan: ‘Ontleedt men “het groene boek” dan blijkt het uiteen
te vallen in 956 fragmenten (gemiddeld 65 per hoofdstuk) verdeeld over een
kleine honderd onderwerpen, hetgeen neer komt op een gemiddelde van 10 per
onderwerp’.7 De meningen waren in zijn ogen, kortom, op geen enkele manier
te generaliseren naar de totale gevangenispopulatie. ‘Wat hebben deze meningen
nu voor waarde?’, vroeg Hartsuiker zich af. ‘Zoals zij hier staan: niets nog
minder dan niets, want zij kunnen alleen maar bij bepaalde, niet ter zake
kundige – of deze nu op een ander gebied uitblinkers zijn in hun vak of niet –
en ook spoedig argwanende lezers een ongemotiveerd negatieve instelling en
vooringenomenheid opwekken’.8 En volgens De Vries verdiende een geschrift
alleen dan de kwalificatie van ‘wetenschappelijk’ wanneer het de lezers in staat
stelt de juistheid der mededelingen te toetsen aan voor ieder toegankelijke
gegevens en bronnen. Is het – zij het dan onder een reeks van vage voorbehouden – publiceren van oncontroleerbare klachten en verwijten – ja het zodanig
bewerken daarvan dat elke controle opzettelijk onmogelijk wordt gemaakt – nog
wetenschappelijk te noemen?9 Maar onderliggend broeide een afkeer van de
opvattingen van gedetineerden kennis te nemen. ‘Welke betekenis heeft het een

6
7
8
9

Rijksen 1958, p. X.
F.J.G. Baron van Voorst tot Voorst, Wederwoord aan Prof. Van Bemmelen, NJB 1960,
p. 106.
F. Hartsuiker, Meningen van gedetineerden, Tijdschrift voor het Gevangeniswezen 1959,
p. 170.
W. de Vries, De doos van Pandora, NJB 1960, p. 115.
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onderzoek in te stellen naar de wijze, waarop de strafrechtpleging door gedetineerden wordt ervaren?,’ vroeg Van Voorst tot Voorst zich af.10 En ook De
Vries voer na zijn methodologische kritiek stevig uit tegen het type respondent
van wie de mening gevraagd was: ‘Men weet dat het lieden zijn, die herhaaldelijk door onbegrip of kwaad opzet tegen de lamp zijn gelopen, en men kan onder
hen een aantal neurotici, fantasten en querelanten vermoeden’.11 En hoewel
’s Jakob zelf achter een dergelijk project zei te staan, was het volgens hem voor
de gemiddelde Nederlander eenvoudig een ‘absurditeit’ dat aan gevangenen hun
mening wordt gevraagd over justitie en gevangeniswezen.12
De scherpste methodologische kritiek kwam uiteraard van vakgenoten die
negatief stonden ten opzichte van het hele project. Maar zelfs degenen die meer
positief waren over het door Rijksen voorgestane doel, vonden de wijze waarop
hij zijn materiaal verzameld en gepubliceerd had daaraan afbreuk doen. ’s Jacob
bijvoorbeeld zag wel degelijk de waarde van het kennis nemen van de opvattingen van verdachten en veroordeelden over de wijze waarop bepaalde penitentiaire en strafbepalingen werden toegepast. Maar in een themanummer van het
Maandblad voor Berechting en Reclassering (het latere Proces) dat gewijd was
aan ‘het groene boek’ typeert hij de wijze waarop Rijksen hieraan heeft
vormgegeven als ‘niet meer dan een aarzelende eerste stap op weg naar de
wetenschap’ en betreurde hij het ‘dat dit werk “rauwelijks” gepubliceerd
werd’.13 Net als anderen leek hij de wijze waarop Rijksen zijn materiaal
publiceerde aan luiheid of gemakzucht toe te schrijven. Maar Rijksen koos
uiteraard niet voor niets voor deze vorm. Zijn methode paste geheel in het
streven van de medewerkers van het toenmalige Criminologisch Instituut14 de
(subjectieve beleving van de) mens centraal te stellen, zowel in de strafrechtspleging als in hun onderzoek. Gemeten aan de maatstaven van de naoorlogse
criminologie met zijn voorkeur voor het gebruik van statistische methoden om
de oorzaken van criminaliteit te achterhalen, kon het boek misschien als niet
wetenschappelijk worden gediskwalificeerd. Maar het paste wel degelijk in een
nieuwe manier van criminologische wetenschapsbeoefening, beïnvloed door de
fenomenologie en het existentialisme, waarin veel meer de relatie tussen de
delinquent en de maatschappij en de wisselwerking daartussen centraal stonden,
een stroming waarvan het onderzoek van het Criminologisch Instituut in
Nederland een voorloper was. Buiten Rijksens directe collega’s van het
Criminologisch Instituut, was het alleen Enschedé die het boek een serieuze
plaats gaf binnen die ontwikkeling, waar hij stelde: ‘dat het geheel in de lijn ligt
van deze ontwikkeling, een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de
delinkwent deze relaties met de maatschappij nu beleeft. Zo gezien is het groene

10 Van Voorst tot Voorst 1960.
11 De Vries 1960, p. 116.
12 P. ’s Jacob, Nogmaals het ‘groene boek’, Maandblad voor Berechting en Reclassering
1960, p. 27-31.
13 ’s Jacob 1960.
14 De aanduiding ‘Utrechtse School’ werd pas vanaf 1959 gehanteerd. Zie nader C.H.
Brants, Over levende gedachten (oratie Utrecht), Deventer: Gouda Quint 1999, p. 7.
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boek typisch een product van onze tijd. Want die sterk verhoogde aandacht voor
de mens in zijn mens-zijn in gemeenschap is waarlijk niet alleen aan de
criminologie voorbehouden. Die wetenschap is hier een exponent van de tijdgeest’.15
Typerend voor het wetenschappelijk klimaat van die tijd en de positie die het
Criminologisch Instituut daarin innam, was de discussie tussen Pompe en
Zaaijer over verantwoordelijkheid in het strafrecht, een discussie die ook meer
duidelijk maakt over de dieperliggende bedoelingen van Rijksen. Zaaijer,
eveneens advocaat-generaal bij het gerechtsfof Den Haag en één van de felste
critici van het boek, schreef in het NJB: ‘Men wordt heden ten dage niet moe,
om de misdadiger af te schilderen als een mens in nood, die onze sociale
bewogenheid opwekt, die moet worden geresocialiseerd, of medisch verzorgd,
en oefent daarmede een voortdurende druk uit tot het denatureren van de
strafrechtspleging. Wij moeten niet langer een strafrecht hebben, maar een
delinquentenrecht. Geen handhaving van de maatschappelijke en zedelijke orde,
door de mens bij wege van bestraffing verantwoordelijk te stellen voor misbruik
dat hij van zijn vrijheid heeft gemaakt, maar vrijheid zonder verantwoordelijkheid, sociale en medische verzorging voor hen die als beklagenswaardige
slachtoffers van omstandigheden die zij niet kunnen helpen (“het had ons
allemaal kunnen gebeuren” of “alle misdaad is een ziekte”) hebben gefaald’.
Het is duidelijk dat deze kritiek rechtstreeks indruist tegen de kern van het
Utrechtse gedachtegoed. Het is dan ook de enige aantijging waar Pompe zelf
zich mee bemoeide. ‘Is het dan zo moeilijk te begrijpen dat de verantwoordelijkheid, wil zij levend zijn, ook moet beseft worden en dat het dan ook nodig is dat
de strafrechtspleging de “passief” betrokkenen daartoe aanspreekt?’, vroeg hij
Zaaijer in een reactie.16 Uit de getuigenissen in ‘het groene boek’ bleek nu juist,
ook volgens Rijksen, dat de strafrechtelijke functionarissen daarin faalden. Of
ze nu waar waren of niet, er bleek immers uit dat de gedetineerden zich in de
strafrechtspleging niet menswaardig behandeld voelden. Uit het slot van zijn
woord vooraf blijkt ons inziens dan ook dat dat volgens Rijksen de belangrijkste
les was die de lezers uit de meningen van gedetineerden moesten trekken: ‘Want
niet alleen voelt de delinquent zich tekort gedaan, maar tevens wordt daardoor
een belangrijk doel van de strafrechtspleging gefrustreerd. Hoe kan men
verwachten dat een ontslagen gevangene als volwaardig deelnemer aan de
samenleving terugkeert, wanneer hij tijdens de gehele strafrechtspleging telkens
weer de indruk krijgt dat hij een onwaardige is? Wat kan men anders verwachten
dan dat hij in een steeds extremer oppositie-houdig komt, dat hij zich steeds
weer buiten de samenleving plaatst, en op den duur de weg terug niet meer kán
vinden’.17

15 Ch.J. Enschedé, Verdenken en verdacht worden, Tijdschrift voor Strafrecht, Deel LXX,
1961, p. 66.
16 W. Pompe, Opmerkingen en Mededelingen, Meningen van gedetineerden, NJB 1960,
p. 124-126.
17 Rijksen 1958, p. XII.
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Praktische betekenis
Terecht stelt Constantijn Kelk in zijn aan Rijksen gewijde in memoriam dat het
vaak moeilijk te beoordelen is welke invloed of betekenis aan iemands werk
moet worden toegekend. ‘De gedachten en handelingen van de individuele mens
zijn vaak op te vatten als een exponent van de geest van de tijd, geïnspireerd
door wat in een bepaald tijdbestek voor de hand liggend lijkt’.18 Dit gold in
zekere zin ook voor Meningen van gedetineerden, nu de publicatie geheel paste
in de denktrant van het toenmalige Criminologisch Instituut. Tegelijkertijd kan
ook worden volgehouden dat Rijksen zijn tijd ver vooruit was, gelet op het grote
aantal geschokte reacties. Ook volgens Kelk school de grote waarde van de
publicatie juist in de confrontatie van de functionarissen van de strafrechtspleging met die subjectieve meningen. ‘De functionarissen werden voor het eerst
gekonfronteerd met de implicaties van hun eigen handelingen en hun zelfvertrouwen leek even te wankelen’.19 Hij stelde dan ook dat ‘Rijksen hiermee een
pioniersfunctie heeft verricht voor wat betreft de doorbraak van de hermetisch
gesloten gevangenissituaties, maar zeker ook van het justitiële gebeuren in het
algemeen’.20
In hoeverre het boek mede heeft bijgedragen aan de vele structurele veranderingen die na het verschijnen in de strafrechtspleging en het gevangeniswezen
zijn doorgevoerd (zie hierna, hoofdstuk 2) valt achteraf inderdaad niet vast te
stellen, maar dat het op individueel niveau het door Kelk genoemde effect had,
blijkt uit de inhoud van verschillende reacties op het boek. Muller typeerde het
boek als ‘een handleiding voor zelfonderzoek’. ‘Wij zeggen niet dat elke geuite
klacht juist is, maar wel dat wij van elke klacht kunnen nagaan of wij ons
inderdaad daaraan schuldig maken – en dan kunnen wij onze werkwijze
verbeteren – of dat wij die fout niet maken’.21 Hoe dat zelfonderzoek feitelijk in
zijn werk ging, laat onder andere Enschedé zien. Hij vat de door Rijksen
opgenomen citaten op als ‘documents humains’ die misschien subjectief en niet
representatief voor de gehele gevangenisbevolking zijn, maar wel regelmatig
‘een geur van waarachtigheid’ uitademen die hem dwingt zich af te vragen of
het niet anders kan. ‘Zo zou ik aan de hand van de brieven door kunnen gaan
met het stellen van vragen. Is het fluisteren ter zitting onvermijdelijk? Kan het
beraadslagen ter zitting over een verzoek tot invrijheidsstelling niet beter
vermeden worden? Ook dat heb ik zelf gedaan, maar het is verkeerd. Meer
algemeen: krijgt de verdachte ter zitting wel de kans om te zeggen wat hij te
zeggen heeft?’22 Zo opgevat, heeft het boek ongetwijfeld een bijdrage geleverd
aan de verdere humanisering van de strafrechtsuitoefening en detentiesituatie die

18 C. Kelk, R. Rijksen, pionier in de penitentiaire ontwikkeling, In memoriam Rijk
Rijksen, DD 1978, p. 501-507, p. 502.
19 Kelk 1978, p. 502.
20 Kelk 1978, p. 503.
21 N. Muller, Meningen van gedetineerden. Reclassering, Maandblad voor Berechting en
Reclassering 1960, p. 130.
22 Enschedé 1961, p. 73.
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al na de Tweede Wereldoorlog was ingezet. Of daarmee ook het schuldbesef van
de delinquenten en daarmee hun verantwoordelijkheid en resocialisatie bevorderd zijn, is maar de vraag. Brants stelt terecht dat de Utrechters in de jaren
vijftig waarschijnlijk te hoge verwachtingen hadden van het insluitende
vermogen van het strafrecht.23
Betekenis voor het werk van Kelk
Het is overduidelijk dat ‘het groene boek’ ook voor het wetenschappelijke werk
van Constantijn Kelk van grote betekenis is geweest.24 Dat blijkt alleen al uit de
vele keren dat hij het boek heeft aangehaald.25 Waar Kelk in zijn in memoriam
over Rijksen schrijft dat het hem er bij al zijn werkzaamheden in de eerste plaats
om ging ‘dat het mensen betreft, die op een bepaalde manier met elkaar bezig
zijn’26 zou dat ook bijna een typering van zijn eigen werkwijze kunnen zijn.
Inhoudelijk kan zijn werk voor zover het de detentiesituatie betrof als een (in
retrospectief) logische vervolgstap op het ‘pionierswerk’ (typering is van Kelk)
van Rijksen worden gezien. Rijksen vroeg aandacht voor de opvattingen van
gedetineerden in een tijd dat het bepaald geen gebruik was dat burgers hun
meningen en ervaringen breed uitdroegen, laat staan gevangenen, ‘gemankeerde’ burgers aan wie in die tijd nog het actief en passief kiesrecht was ontnomen.
Pas vanaf de jaren zeventig werd het meer vanzelfsprekend om ook vanuit de
wetenschap op grotere schaal aandacht te schenken aan de stem en de uitzonderlijke positie van bijzondere categorieën burgers, zoals psychiatrische patiënten
en gevangenen, die door Goffman in 1961 als mensen in totale instituties werden
getypeerd.27 Ruim vijftien jaar na Goffman verscheen het proefschrift Recht
voor gedetineerden van Constantijn Kelk,28 waarin hij opkwam voor de
belangen van gedetineerden die een heldere afdwingbare rechtspositie verdienden in een maatschappelijke situatie van grote afhankelijkheid. Op deze wijze
maakte Kelk de vertaalslag van de – per definitie subjectieve – meningen van
gevangenen naar het belang van een juridisch-wetenschappelijk gefundeerde
rechtspositie van gevangenen.
Tot slot
In dit hoofdstuk hebben we laten zien hoe baanbrekend Meningen van gedetineerden in de jaren vijftig was voor zowel de criminologische wetenschaps-

23 Brants 1999, p. 15.
24 Hoewel wij het hem met een typisch Kelkeaans grapje ook wel eens ‘het knip- en plakwerk van (de vrouw van) Rijksen’ hebben horen noemen wat ons het ergste doet vrezen
voor zijn typering van ‘ons onderzoek’.
25 In de nieuwste druk van zijn Nederlands detentierecht, derde herziene druk, Kluwer:
Deventer 2008, bijvoorbeeld op de pagina’s 10, 28, 198.
26 Kelk 1978, p. 505.
27 E. Goffman, Totale instituties (Nederlandse vertaling), Rotterdam: Universitaire Pers 1975.
28 C. Kelk, Recht voor gedetineerden (diss. Utrecht), Alphen aan den Rijn: Samsom 1978.
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beoefening als voor de strafrechtspraktijk. Dat is op zichzelf onvoldoende reden
dit onderzoek vijftig jaar later nog eens over te doen. Toch hebben wij gemeend
dat daar goede redenen voor zijn. In de eerste plaats natuurlijk om te onderzoeken in hoeverre de opvattingen zoals die in het boek worden weergegeven en de
omstandigheden waarop ze betrekking hebben, gedateerd zijn. Kunnen we de
geventileerde meningen als zonder meer verouderd terzijde schuiven omdat het
in onze tijd heel anders en beter gesteld is met de positie van gedetineerden? Of
zullen we tot de conclusie moeten komen dat heel veel situaties ook nu nog zeer
herkenbaar zijn? Hoe dan ook, een nieuwe Meningen van gedetineerden kan een
goede basis vormen voor zelfonderzoek. Het vermogen zich in te leven in de
situatie van gedetineerden dat volgens Franke een belangrijke kracht was achter
het verbeteren van hun situatie,29 lijkt de laatste jaren danig af te nemen. Dat
heeft geresulteerd in een vergaande versobering van de materiële situatie van
gevangenen, zoals kort beschreven in het volgende hoofdstuk. Wij hopen dat de
door ons verzamelde actuele meningen een nieuwe impuls geven aan het
zelfonderzoek van een ieder die bemoeienis heeft met de situatie van gedetineerden zodat deze zich steeds opnieuw serieus afvraagt: ‘Kan het niet anders?’

29 H. Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland (diss. UvA), Utrecht:
Het Spectrum 1990.
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Opzet en uitvoering van het onderzoek

Inleiding30
Hoe is Rijksen vijftig jaar geleden te werk gegaan en in hoeverre zijn we in zijn
voetsporen gebleven? Rijksen heeft gedetineerden in een groot aantal huizen van
bewaring en gevangenissen via de gestichtsradio, schriftelijk en via persoonlijk
contact verzocht hun ervaringen met de strafrechtspleging – vanaf het onderzoek
door de politie tot en met de hulpverlenende rol van de reclassering bij terugkeer
in de samenleving – aan het papier toe te vertrouwen. Deelname was volstrekt
vrijwillig. Er werden geen concrete vragen gesteld. Alleen werden als een
geheugensteuntje de verschillende fasen van de strafrechtspleging genoemd. In
een korte toelichting werd de nadruk gelegd op het belang van een eerlijke en
zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van zowel gunstige als ongunstige
ervaringen.
In ons onderzoek zijn we op min of meer dezelfde manier te werk gegaan,
zij het dat de gestichtsradio als communicatiemiddel vervangen is door de
kabelkrant. Ook wij hebben de gevangenen gevraagd zowel gunstige als
ongunstige ervaringen op te schrijven, maar zich daarbij te beperken tot het
leven in de inrichting. Tevens hebben we verzocht enige persoonsgegevens te
vermelden, zoals leeftijd, ervaring in detentie, status van de detentie (voorlopig
gehecht of veroordeeld), etniciteit. Ook is gevraagd mede te delen of men in een
één- of meerpersoonscel verblijft. Deze achtergrondinformatie kan perspectief
bieden aan de kwalitatieve analyse, waarbij de kortere of langere citaten, zonder
commentaar, worden weergegeven. Bovendien zijn deze variabelen van
betekenis voor de kwantitatieve analyse, aan de hand waarvan we een exacter
beeld kunnen krijgen van de thema’s die het sterkste leven onder (bepaalde
categorieën van) gedetineerden. In die kwantitatieve analyse ligt overigens een
belangrijk verschil met het onderzoek van Rijksen.

30 De uitvoering van het onderzoek – met name de dataverzameling, de categorisering van
de gegevens en de kwantitatieve analyse – lag voornamelijk in handen van Krista van
den Akker, Lili Chu, Robin Cozijnsen, Joyce Hart, Maaike Steffens en Sandra Zuiderwijk. Zij verrichtten dit onderzoek in het kader van hun bachelorscriptie voor de
opleiding criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit
Leiden. De titel van hun scriptie luidt: Over relaxte piwi’s en storend hekwerk. Een
onderzoek naar de meningen van gedetineerden over hun detentie, Leiden, 2008.
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Materiaalverzameling: de planning
Omdat de staalkaart van het Nederlandse gevangeniswezen de laatste decennia
aanzienlijk is uitgebreid, wilden we uiteenlopende typen inrichtingen of
afdelingen voor het onderzoek selecteren: enkele huizen van bewaring, een
gevangenis voor langer gestraften, enkele afdelingen met bijzondere aandacht
voor de persoon van de gedetineerden en een inrichting voor stelselmatige
daders. Deze laatste categorie markeert een groot verschil met de gevangenispopulatie van vijftig jaar geleden, toen drugsproblemen nauwelijks voorkwamen.
Verslaving was destijds voornamelijk beperkt tot alcoholverslaafden die konden
worden opgesloten in de Rijkswerkinrichting in Veenhuizen, indien ze als
landlopers konden worden aangemerkt.
De volgende penitentiaire inrichtingen zijn in overleg met de Directie
Gevangeniswezen uitgekozen: Arnhem (locatie Arnhem Zuid), Haaglanden
(locatie Scheveningen Zuid), Overamstel (locatie Het Schouw, Demersluis en
De Schans), Utrecht (locatie Nieuwersluis), Veenhuizen (locatie Norgerhaven)
en Vught (locatie Nieuw Vosseveld). Na toestemming van het ministerie van
Justitie is telefonisch contact gelegd met de directeuren van de inrichtingen en
zijn introductiegesprekken gehouden met de (locatie)directeuren en/of afdelingshoofden. Tijdens deze bijeenkomsten is, gelet op de bijzondere kenmerken van
bepaalde afdelingen of het regime, de keuze verder gespecificeerd.
Besloten is per inrichting aan een zeventigtal gedetineerden een onderzoekspakket ter hand te stellen, om een gedifferentieerd beeld van de detentiebeleving
te kunnen krijgen. We verwachtten – natte vinger werk – een respons van
ongeveer zestig per inrichting. Het onderzoekspakket bestond uit een introductiebrief, een korte vragenlijst over enkele persoonsgegevens, drie enkelzijdige
blanco vellen in A4-formaat, een envelop met afsluitstrip en een pen (zie bijlage
1). In de introductiebrief is op een toegankelijke manier uitgelegd wat het doel
is van het onderzoek en wat er met de resultaten zou worden gedaan. Verder is
benadrukt dat deelname geheel vrijwillig en anoniem is en dat het al dan niet
deelnemen geen consequenties heeft. Ook is medegedeeld dat tussentijds
beëindigen zonder enige consequentie te allen tijde mogelijk is. De introductiebrief is, om gedetineerden met verschillende etnische achtergronden te bereiken,
in vijf talen opgesteld: Nederlands, Engels, Spaans, Turks en Arabisch. Tevens
is besloten een incentive te koppelen aan de deelname. Bij inlevering van het
onderzoeksmateriaal (in het vervolg zal zo veel mogelijk gesproken worden over
‘de brieven’) is een telefoonkaart met een beltegoed van € 5,- in het vooruitzicht
gesteld. We zijn ons ervan bewust geweest dat het vooruitzicht op een beloning
voor sommige deelnemers belangrijker zou kunnen zijn dan een serieuze
deelname aan het onderzoek.
De bedoeling is geweest om een aantal dagen voor de afname van het
onderzoek via een intern communicatiemiddel, zoals de kabelkrant, de komst
van de onderzoekers aan te kondigen. De gedetineerden zouden slechts worden
ingelicht over de komst van de onderzoekers en niet over de inhoud van het
onderzoek. Op deze wijze is getracht beïnvloeding door medegedetineerden of
personeelsleden te voorkomen.
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Op de dag van afname zou de onderzoeksaanpak kort worden doorgenomen
met de penitentiaire inrichtingswerkers (PIW-ers). Dit heeft als extra voordeel
dat informatie kan worden ingewonnen over huisregels, regime en recente
gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de detentiebeleving.
In de inrichting worden de gedetineerden persoonlijk benaderd. Zo kan nog
eens worden benadrukt dat we geïnteresseerd zijn in wat zij zelf vinden van hun
detentie. Getracht wordt twijfelaars over de streep te trekken door hun aan te
spreken als ervaringsdeskundigen. Omdat gedetineerden worden benaderd aan
het eind van de dag, op het moment van insluiten op cel, kan onderling overleg
worden beperkt.
De ochtend na de afname, vlak voor het uitsluiten van de gedetineerden,
zouden de dichtgeplakte enveloppen met de brieven worden opgehaald door de
onderzoekers. Met het oog op het waarborgen van de anonimiteit van de
respondenten zouden de brieven in ontvangst worden genomen zonder tussenkomst van de PIW-ers, in ruil voor de toegezegde telefoonkaarten.
De praktijk van het onderzoek
Zoals gebruikelijk is de praktijk, zeker die van penitentiaire inrichtingen,
weerbarstiger dan de theorie. De afname kon lang niet altijd plaatsvinden zoals
op papier was bedacht en vaak ook in overleg met directies was afgesproken.
Aanvankelijk was het de bedoeling – net als bij het onderzoek van Rijksen
– de afname in het weekend plaats te laten vinden in verband met een beperkter
dagprogramma. Gedetineerden zouden dan meer tijd beschikbaar hebben om het
onderzoeksmateriaal in te vullen. Er bleek echter geen wezenlijk verschil tussen
de dagbesteding doordeweeks en in het weekend. Om deze reden en mede gelet
op de beperkte aanwezigheid van personeel in het weekend, werd er voor
gekozen de afname doordeweeks te laten plaatsvinden. De uitleg van de
verschillende afdelingen en de betekenis van de afkortingen zijn te vinden in
hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 waar de resultaten worden besproken.
Op een van de afdelingen van Arnhem Zuid werd het onderzoeksmateriaal
ingeleverd bij een centraal punt. De telefoonkaarten zijn later in de cel neergelegd. Op de andere afdeling werd het onderzoeksmateriaal door de onderzoekers
in ontvangst genomen.
In Scheveningen Zuid werd de komst van de onderzoekers, anders dan
afgesproken, noch bij de PIW-ers noch bij gedetineerden aangekondigd. Op
aanraden van de zorg inrichtingswerkers (ZIW-ers) is een afdeling van de BIBA
niet benaderd vanwege de specifieke psychiatrische problematiek van de aldaar
verblijvende gedetineerden. Verder is de KPO-afdeling door een planningsfout
pas de dag na de afname bij de BIBA benaderd. De introductie van het onderzoek op deze afdeling vond onder een zekere tijdsdruk plaats. Het afdelingshoofd hielp de onderzoekers mee de gedetineerden te werven, die op dat
moment niet op hun cel verbleven. Vanwege hun dagprogramma hadden zij
maximaal een uur de tijd voor het opschrijven van hun ervaringen. Dat gebeurde
in groepsverband.
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Bij de locaties Het Schouw en Demersluis van de P.I. Overamstel werd door
de onderzoekers zelf besloten geen voorgesprek met de locatiedirecteur te laten
plaatsvinden. De communicatie ter voorbereiding verliep telefonisch en via email. Aan de gedetineerden bleek de komst van de onderzoekers niet te zijn
aangekondigd. Ook PIW-ers waren niet op de hoogte gebracht van het onderzoek.
Op de ISD-afdeling hadden de PIW-ers een voorselectie gemaakt omdat niet
alle gedetineerden gezien hun intellectuele vermogens geschikt zouden zijn om
mee te doen aan het onderzoek. De gedetineerden van de diverse afdelingen
werden op uiteenlopende tijdstippen ingesloten. Aangezien de volgende ochtend
de onderzoekspakketten gelijktijdig ingeleverd moesten worden hebben niet alle
gedetineerden evenveel tijd gehad om hun ervaringen op papier te zetten.
Ook met de locatie Nieuwersluis verliepen de voorbereidende contacten
telefonisch en via e-mail. De komst van de onderzoekers werd niet tevoren
aangekondigd. Niet alle gedetineerden werden voor de afname van het onderzoek geïnformeerd. De werving op de standaardplus afdeling vond, vanwege een
personeeltekort, plaats in de groep, waar de afname onder een zekere (tijds) druk
heeft plaatsgevonden.
Binnen de locatie Norgerhaven moest van het geplande onderzoek bij
gedetineerden die verblijven op een afdeling met dubbelcellen worden afgezien,
omdat daarvoor te weinig personeel aanwezig was. Voorts werd in plaats van
een aankondiging via de intercom gebruik gemaakt van posters. Bovendien was
de locatiedirecteur tijdens de benadering van de gedetineerden op de achtergrond aanwezig. In verband met het dagprogramma kon niet langs de cellen
worden gegaan om het onderzoeksmateriaal in ontvangst te nemen. De gedetineerden konden het onderzoeksmateriaal inleveren bij een centraal punt. Hoewel
sommige gedetineerden vreesden dat hun identiteit zou worden prijsgegeven,
leken de onderzoekers in staat deze angst (grotendeels) weg te nemen. Tot slot
werden alle cellen door de onderzoekers onder begeleiding van PIW-ers
nagelopen om eventueel achtergebleven onderzoeksmateriaal mee te nemen.
Binnen de locatie Nieuw Vosseveld in Vught werden de gedetineerden van
de IBA-afdeling behoudens de voorselectie door het personeel, volgens de
geplande aanpak benaderd. Het regime van de andere afdelingen leidde tot een
afwijkende aanpak. Gedetineerden op de afdelingen zijn gewend veel tijd met
elkaar door te brengen en daarom stelde de locatiedirecteur voor de gedetineerden groepsgewijs te benaderen. De afname op MI- en VBA-afdeling vond plaats
tijdens het onderwijs. Dat gold ook voor de langgestraften. De beschikbare tijd
voor het invullen van het onderzoekspakket bedroeg één uur. Onderling overleg
bleef zeer beperkt. Eén gedetineerde liet, vanwege zijn gebrekkige schriftelijke
vaardigheden, zijn onderzoekspakket invullen door een medegedetineerde.
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De respons
Tabel 2.1 Respons per inrichting
Totaal

Arnhem Schevenin- OverZuid
gen Zuid
amstel

Nieuwersluis

Norgerhaven

Nieuw
Vosseveld

Gevraagd

408

62

60

75

78

79

54

Gegeven
Retour

348
330

60
56

33
33

70
63

71
65

60
59

54
54

Nederlands

276

44

31

51

45

52

Engels

8

1

0

5

2

0

0

Spaans

7

1

0

2

4

0

0

Turks

2

2

0

0

0

0

0

Arabisch

2

2

0

0

0

0

0

Frans

1

0

0

0

1

0

0

Pools

1

0

0

1

0

0

0

Leeg
Totaal

33
297

6

2
50

4
31

13
59

7
52

53

1
52

53

– Van de 62 gedetineerden die in Arnhem werden benaderd, gaven er twee aan
niet te willen participeren in het onderzoek. Van de 60 gedetineerden die het
onderzoeksmateriaal in ontvangst namen, leverden er 56 een brief in. Bij dit
onderzoeksmateriaal zaten zes blanco brieven, waar slechts persoonsgegevens waren ingevuld.
– In Scheveningen Zuid zegden 33 van de 60 gedetineerden hun deelname toe
en leverden ook onderzoeksmateriaal in, zij het twee met slechts antwoorden
op de vragen naar persoonsgegevens. Jammer genoeg kon het aantal
respondenten niet worden uitgebreid, omdat op de dag van het onderzoek
door de ZIW-ers werd geadviseerd een bepaalde afdeling niet in het onderzoek te betrekken vanwege de korte retention span van de desbetreffende
groep gedetineerden.
– In de locaties De Schans, Het Schouw en Demersluis konden van de 70
uitgereikte pakketten er 63 weer in ontvangst worden genomen. De nonrespons op met name de ISD-afdeling was weliswaar heel laag, maar dat kon
mogelijk verklaard worden door de voorselectie die PIW-ers hadden gemaakt
ten aanzien van de kans op deelname.
– In Nieuwersluis namen van de 78 benaderde vrouwen 71 het onderzoeksmateriaal in ontvangst; 65 retourneerden het, waarvan 13 blanco, afgezien van
eventuele invulling van persoonsgegevens.
– In Veenhuizen werden 79 gedetineerden benaderd. Van dit aantal gaven er
19 aan niet te willen participeren in het onderzoek, soms omdat ze niet
konden schrijven. Van de 60 uitgereikte brieven kwamen er 59 retour,
waarvan zeven blanco, afgezien van mogelijk ingevulde persoonsgegevens.
Curieus te melden dat twee gedetineerden meededen, zonder daarvoor
gevraagd te zijn.
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– In Nieuw Vosseveld werden 54 onderzoekspakketten uitgedeeld, die ook
allemaal terug kwamen (één blanco).
De data-analyse
Al het onderzoeksmateriaal is na inname voorzien van een respondentnummer.
Zoals eerder vermeld was de toelichting beschikbaar in vijf verschillende talen.
Er zijn enkele brieven retour gekomen in deze talen (zie tabel 2.1). Voorts is ook
een brief ingeleverd in het Frans en een brief in het Pools. De brieven in een
vreemde taal zijn, behalve de Engelse, vertaald naar het Nederlands. De
vertalers zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria: universitair
geschoold, met als moedertaal een van deze vijf talen of minimaal derdejaars
bachelorstudent student taal- en letterkunde in een van de bovengenoemde talen.
Belangrijk is hierbij op te merken dat de door de gedetineerden gemaakte
spelfouten, die in de Nederlandse brieven zijn gehandhaafd, ‘verloren’ zijn
gegaan in de vertaalde versies. In de Nederlandse brieven hebben we geen
tekstuele wijzigingen aangebracht. Alleen is soms een punt achter een zin
geplaatst ten behoeve van de leesbaarheid.
De kwalitatieve en kwantitatieve analyse
Al het brievenmateriaal is allereerst uitgetypt en gerubriceerd naar (afdelingen)
per inrichting. In hoofdstuk 4 worden langere of kortere fragmenten uit deze
brieven gepresenteerd, waarin verschillende onderwerpen aan de orde kunnen
worden gesteld, zonder verdere rubricering en zonder commentaar. Het
materiaal moet voor zich spreken. Het gaat er om een algemeen beeld te
schetsen, met alle voordelen en beperkingen die inherent zijn aan dit onderzoek.
In hoofdstuk 5 wordt het onderzoeksmateriaal nader geanalyseerd.
Voor het beschrijven en ordenen van het onderzoeksmateriaal is eerst
gebruikgemaakt van het programma Atlas-ti, een kwalitatief data-analyse
programma. Met behulp hiervan is de inhoud van de brieven geordend op basis
van de items die bij doorlezen van de brieven naar voren waren gekomen. Een
lijst van deze items is als bijlage 2 opgenomen. Sommige items werden zeer
specifiek beschreven in het onderzoeksmateriaal, in welke gevallen er een
nadere differentiatie in het item is aangebracht. Zo is het onderwerp telefoneren
uitgesplitst in ‘de mogelijkheden om te telefoneren’ en de ‘kosten van het
telefoneren’. Voorts konden de items in positieve dan wel in negatieve zin
worden aangeduid door de gedetineerden. Voor elk item is daarom een label
‘positief’ of ‘negatief’ aangemaakt. Tevens kon het voorkomen dat een citaat op
verschillende items van toepassing was. In dat geval heeft een citaat meer labels
toegewezen gekregen.
Nadat een student-onderzoeker de door de gedetineerden gerapporteerde
detentie-ervaring heeft ondergebracht bij een of meer labels, is een controle
toegepast door een tweede onderzoeker. Bij een verschil in labelen is in
onderling overleg besloten waar het citaat uiteindelijk moest worden ondergebracht.
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Het is niet alleen interessant te achterhalen hoe gedetineerden hun detentie
ervaren en op welke aspecten zij de nadruk leggen, maar ook door wie bepaalde
positieve of negatieve reacties worden gegeven. Hiervoor is gebruik gemaakt
van het statistische programma SPSS. De persoonsgegevens waarnaar expliciet
is gevraagd zijn ingevoerd in een SPSS-databestand. Tevens is voor elk van de
items een variabele aangemaakt in SPSS.
Het kan voorkomen dat een gedetineerde een bepaald onderwerp niet heeft
besproken. Voor dit geval is de categorie ‘0’ aangemaakt. Het voorgaande heeft
er toe geleid dat in totaal vier antwoordcategorieën mogelijk zijn voor elk item:
0=
1=
2=
3=

gedetineerde heeft niets over dit item gezegd;
gedetineerde heeft zich negatief over dit item uitgelaten;
gedetineerde heeft zich positief over dit item uitgelaten;
gedetineerde heeft zich zowel negatief als positief over dit item uitgelaten.

In dit onderzoek is niet gewerkt met een topiclijst die de gedetineerden bij
beantwoording langs moesten lopen. Gedetineerden bepaalden zelf waar ze over
wilden schrijven. Hierdoor komen bepaalde onderwerpen minder vaak aan de
orde dan andere. Dit heeft gevolgen voor de bruikbaarheid van variabelen in
SPSS. Omdat de optie ‘0’ bij sommige variabelen de dominante categorie is, kan
van zulke variabelen alleen maar geconstateerd worden dat deze niet vaak aan
de orde zijn gesteld. De frequentieverdelingen (zie bijlage 3) laten zien welke
variabelen geschikt zijn om te koppelen aan persoonsgegevens en inrichtingskenmerken. Hierbij is een bovengrens van 267 voor de optie ‘niets over gezegd’
gehanteerd. Dit impliceert dat ten minste 30 gedetineerden zich moeten hebben
uitgelaten over een onderwerp, wil er een koppeling met deze personalia of met
een type inrichting zijn gemaakt.31
Bij deze analyse die gepresenteerd wordt in hoofdstuk 5 zijn belevingen per
inrichting bekeken, zodat bepaalde ervaringen die typerend zijn voor een
bepaalde inrichting duidelijk naar voren kunnen komen. Vervolgens is ook het
totaalbeeld onderzocht zoals dat uit de over all analyse bleek. In het laatste
gedeelte wordt ingegaan op de relatie met persoonsvariabelen.
Methodologische kanttekeningen
Net als Rijksen hebben wij gestreefd naar een onderzoek waarbij veel verschillende gevangenen betrokken zijn. Toch is het geen representatief onderzoek. Het

31 Verder zijn bepaalde items samengenomen en zijn er schaalvariabelen samengesteld.
Het gaat om items die onderling sterk samenhangen en afzonderlijk niet maar als
schaalvariabele wel onder de bovengrens van 267 blijven. Het betreft bijvoorbeeld de
schaalvariabele ‘cel’ welke is geconstrueerd uit de items ‘interieur cel’, ‘formaat cel’ en
‘faciliteiten cel’. Voor zover er schaalvariabelen zijn geconstrueerd, worden die in deze
publicatie weergegeven en niet de deelvariabelen die er aan ten grondslag liggen.
Geïnteresseerden kunnen details opvragen bij de onderzoekers.
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geeft niet weer wat de doorsnee-gedetineerde in Nederlandse inrichtingen van
zijn detentie vindt, en beoogt dat ook niet. Niet alle typen inrichtingen en
afdelingen zijn immers in het onderzoek betrokken. We hebben ons beperkt tot
gesloten inrichtingen. Gevangenissen met een meer open karakter zijn buiten het
onderzoek gebleven. Dat betekent bijvoorbeeld dat gedetineerden die zich vrijer
kunnen bewegen door bijvoorbeeld in de vrije maatschappij te werken, die
wekelijks met verlof mogen of die zelfs geheel buiten de inrichting verblijven
in het kader van een penitentiair programma, niet zijn benaderd. Een vergelijkbaar onderzoek onder hen levert ongetwijfeld heel andere ervaringen op. Binnen
de inrichtingen die wel zijn uitgekozen, vallen gedetineerden die niet kunnen
lezen of schrijven buiten de boot. Maar ook als men op school geleerd heeft te
schrijven, betekent dat nog niet dat men veel ervaring heeft in het helder op
papier zetten van gedachten. We hebben er overigens, net als Rijksen, voor
gekozen de uitspraken van de respondenten te presenteren zoals we ze hebben
ontvangen, inclusief taalfouten. Hoogstens zijn hier en daar leestekens toegevoegd om de tekst duidelijker leesbaar te maken. Uiteindelijk betekent deze
selectie dat de wat beter opgeleide gedetineerden sterker vertegenwoordigd zijn
in het onderzoek. En is het voorts in het algemeen niet zo dat ontevreden
mensen eerder in de pen klimmen dan zij die tevreden zijn met hun bestaan?
Die kanttekeningen maken het onderzoek niet minder waardevol. Het vormt
een welkome aanvulling op het door het ministerie van Justitie om de paar jaar
uitgevoerde onderzoek Gedetineerd in Nederland, waarin gevangenen geprecodeerde vragen over de meest uiteenlopende thema’s van hun leven in de
penitentiaire inrichting krijgen voorgelegd.32

32 Zie het meest recent: Dienst Justitiële Inrichtingen, Gedetineerd in Nederland in 2007,
Den Haag: ministerie van Justitie 2008.
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Inleiding
De gedetineerden die in 1956 aan Rijksen hun mening gaven over het gevangeniswezen, zaten natuurlijk onder heel andere omstandigheden gevangen dan
‘onze’ gedetineerden uit 2008. Om de context waarbinnen gedetineerden hun
opmerkingen maken te begrijpen, is het van belang iets van die omstandigheden
te weten. In dit hoofdstuk besteden we kort aandacht aan differentiatie en regime
toen en nu en aan een aantal recente ontwikkelingen binnen het huidige gevangeniswezen waar de gedetineerden uit ons onderzoek veelvuldig aan refereren.
Differentiatie en regime in 1958
Toen Rijksen in 1956 zijn vragenlijsten uitdeelde, was de Beginselenwet 1953
net in werking getreden. Het cellulaire stelsel, hoewel al sinds de jaren veertig
op zijn retour, was officieel net afgeschaft. De Beginselenwet voorzag in een
combinatie van cellulaire en gemeenschappelijke opsluiting. De nachten
brachten de gedetineerden alleen door op cel, overdag ontplooiden zij gemeenschappelijke activiteiten. De tenuitvoerlegging in gemeenschap moest tevens
een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van het resocialisatiebeginsel dat
in de Beginselenwet van 1953 voor het eerst als wettelijke doelstelling was
geformuleerd. Franke beschrijft hoe zeer het regime onder de nieuwe Beginselenwet afweek van dat tijdens het cellulaire stelsel dat in zijn strengste vorm
geen enkel contact tussen medegedetineerden toeliet en slechts schaarse
bezoekjes van functionarissen en familieleden.33
‘Gedetineerden mochten voortaan hun eigen boeken of tijdschriften lezen, die
eventueel van rijkswege bij de openbare bibliotheken werden opgehaald. Het lezen
van kranten en weekbladen werd algemeen toegestaan. In steeds meer gevangenissen
kwamen radio-installaties. De gedetineerden zagen en spraken elkaar tijdens het
luchten, de arbeid, de gymnastiek en, bij een regiem van algehele gemeenschap, ook
in de vrije uurtjes tijdens ontspanningsactiviteiten. Zij mochten vaker roken en vaker
brieven schrijven of ontvangen. Het hoofdhaar mocht naar verkiezing, (maar wel
‘normaal geknipt’) gedragen worden, de bezoekregeling werd wat soepeler en in
‘buitengewone gevallen’ kon de minister van Justitie gedetineerden zelfs toestaan het

33 Franke 1990, p. 387 e.v.
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gesticht tijdelijk te verlaten. In de huishoudelijke reglementen kon bovendien worden
bepaald dat verlof mogelijk was om buiten het gesticht zonder toezicht te werken.
Eveneens bij huishoudelijk reglement kon worden bepaald dat gedetineerden
gedurende een periode van acht maanden voor hun ontslag enkele dagen met verlof
naar huis mochten. Onder het kopje ‘sociale verzorging’ werd in twee artikelen van
de Gevangenismaatregel het contact met instanties, stichtingen en verenigingen
geregeld die hulp zouden kunnen bieden bij het zoeken van een oplossing ‘voor de
maatschappelijke problemen’ van gedetineerden’.34

Deze voorzieningen geven alle uitdrukking aan de mate waarin het sociale
contact als middel tot verbetering serieus werd genomen. Dat wil niet zeggen dat
het een en al zachtzinnigheid was wat de klok sloeg. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
de handhaving van de straf van water en brood en het in de boeien slaan voor
maximaal 14 dagen. Ook de gebouwelijke situatie stond vaak aan het realiseren
van een humaner detentieregime in de weg. Ruimten waar de tenuitvoerlegging
in gemeenschap daadwerkelijk kon worden gerealiseerd, ontbraken in de meeste
‘gestichten’. Als oplossing werd waar mogelijk gekozen voor het plaatsen van
houten barakken op het buitenterrein van de inrichtingen. Ook moesten nog
gemeenschappelijke lucht- en wandelplaatsen worden aangelegd ter vervanging
van de individuele wandelplaatsen. Door de kleine celramen kon nauwelijks
daglicht naar binnen en het sanitair op de cellen bestond nog uit ‘het draagbare
privaat en het wasblik’ totdat in alle inrichtingen gemeenschappelijke was- en
toiletgelegenheden waren gebouwd.35 Over dat laatste werd ook in het boek van
Rijksen veelvuldig geklaagd. De gebouwen waarin de ‘gestichten’ waren
gevestigd, gaven voor die aanpassingen echter maar beperkte mogelijkheden. De
commissie ‘s Jacob die de bruikbaarheid van de gevangenissen en rijkswerkinrichtingen moest beoordelen, kwam in 1958 dan ook tot de conclusie dat ‘de
sombere ruimtecomplexen, waarbinnen de gedetineerden in massaliteit schuilgingen, opbouwende activiteit onmogelijk maakten’.36
De penitentiaire inrichtingen (gestichten) voor volwassenen waren in 1953
onderverdeeld in strafgevangenissen, huizen van bewaring en rijkswerkinrichtingen. De bestemmingen van de gestichten bleven na 1953 grotendeels dezelfde
als daarvoor, zij het dat de bestemming van de huizen van bewaring werd
verruimd tot veroordeelden met een werkelijke straftijd van niet meer dan drie
maanden. Artikel 11 Sr bepaalde nu echter dat de gevangenisstraf naar gelang
van de persoonlijkheid van de veroordeelde in algehele of in beperkte gemeenschap dan wel in afzondering kon worden ondergaan. Iedere gevangene diende
volgens artikel 12 Sr voor zover mogelijk geplaatst te worden in een gesticht
welk regime het meest met zijn persoonlijkheid strookte, waarbij zowel op de
duur van de straf als op de reclasseringsmogelijkheden voor de veroordeelde
moest worden gelet. Hiermee was het systeem van differentiatie en selectie in
het Nederlandse gevangeniswezen ingevoerd, uitgewerkt in de artikelen 15 tot
34 Franke 1990, p. 643.
35 M.A Petersen, Gedetineerden onder dak. Geschiedenis van het Gevangeniswezen in
Nederland van 1795 af, bezien van zijn behuizing, Leiden 1978, p. 907-919.
36 Petersen 1978, p. 921.
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en met 20 van de Beginselenwet gevangeniswezen. Naast de titel van verblijf
(veroordeeld of onveroordeeld), waren de selectiecriteria: geslacht, leeftijd
(ouder of jonger dan 23 jaar), strafduur, beroeps- en gewoontemisdadigers en
gemeenschapsongeschikten. Er moesten dus aparte gestichten worden aangewezen voor de onderbrenging van 18-23 jarige gedetineerden, gedetineerden met
een kortere en langere strafduur dan zes maanden, de beroeps- en gewoontemisdadigers en de gemeenschapsongeschikte gedetineerden.
Hoewel ook de Centrale Raad van Advies van het Gevangeniswezen, de
Psychopatenzorg en de Reclassering in de Beginselenwet van 1953 werd geïntroduceerd, hadden de gevangenen in 1956 nog geen recht op beklag. Dit recht
werd pas bij de wijziging van de Beginselenwet in 1976 ingevoerd.
Differentiatie en regime onder de Penitentiaire Beginselenwet
Differentiatiecriteria
Aanleiding voor de vervanging van de Beginselenwet gevangeniswezen 1953
door de nu geldende Penitentiaire Beginselenwet (PBW) in 1999, was de grote
onvrede over de wijze waarop werd vorm gegeven aan de differentiatie en
selectie van gedetineerden. De richtlijnen die de oude Beginselenwet gaf voor
de externe selectie37 waren zeer summier. Gezien de summiere differentiatiecriteria en het vrijwel ontbreken van bepalingen omtrent het regime, bood de
Beginselenwet ruime kaders voor de interne differentiatie.38 In de praktijk was
het gevangeniswezen dan ook veel gedifferentieerder dan het wettelijk stelsel
deed vermoeden. In de Beginselenwet was met opzet een bepaling opgenomen
(artikel 47), die kon dienen als grondslag voor experimenten met het zogenoemde open kamp. Behalve open inrichtingen en gesloten inrichtingen waren
echter ook halfopen inrichtingen en inrichtingen voor dagdetentie in gebruik.
Daarnaast waren er inrichtingen met een specifieke bestemming, zoals het
Drugsvrije opvangcentrum in Doetinchem (DOC) en het Penitentiair Trainingskamp (PTK) in Zeeland en diende een aantal inrichtingen voor de tijdelijke
opvang van gedetineerden, bijvoorbeeld het Penitentiair Ziekenhuis te Den Haag
en de Forensische Observatie en Begeleidingsafdeling (FOBA). Een van de
aanleidingen voor de herziening van de gevangeniswetgeving was dat het
ministerie van Justitie aan deze wildgroei paal en perk wilde stellen.39
De stuurgroep ‘herziening differentiatiestelsel gevangeniswezen’ werd
ingesteld om zich over de vernieuwing van het differentiatiestelsel te buigen.
Deze stelde voor het primaat van het differentiatiestelsel bij de externe differentiatie te leggen. Daarvoor werden drie redenen genoemd: de rechtbescherming

37 Onder externe differentiatie wordt verstaan het aanwijzen van aparte (afdelingen van)
inrichtingen voor bepaalde categorieën gedetineerden.
38 Interne differentiatie vindt plaats binnen de inrichting zelf.
39 M. Boone, Differentiatie en selectie onder de Penitentiaire Beginselenwet, in: M. Boone
en G. de Jonge (red), De Penitentiaire Beginselenwet in werking, Deventer: Gouda
Quint 2001, p. 3.
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van de gedetineerde, de ministeriële verantwoordelijkheid en de schaarse celcapaciteit die alleen door centrale sturing optimaal kon worden benut.40 De ruime
aanwijzingsbevoegdheid die de minister in de PBW heeft gekregen ten aanzien
van zowel de bestemming als het regime van een inrichting, moet in het licht van
deze discussie worden bezien. Inmiddels is die aanwijzingsbevoegdheid uitgewerkt in een Regeling selectie plaatsing en overplaatsing van gedetineerden
(hierna: de Regeling),41 waarin vrij gedetailleerd is vastgelegd welke categorie
gedetineerden voor welke inrichting en welk regime in aanmerking komt.
In de PBW zijn leeftijd en strafduur als selectiecriteria verdwenen. Aan de
differentiatie op grond van de leeftijd van de gedetineerde lag in de oude
Beginselenwet het ‘besmettingsgevaar’ ten grondslag dat aanwezig was als
jeugdige first offenders met doorgewinterde boeven in een inrichting zouden
verblijven. Volgens de memorie van toelichting op de PBW had dit argument
veel van zijn waarde verloren. Veel jeugdigen hadden immers al een behoorlijke
criminele carrière achter de rug voor ze in de gevangenis terecht kwamen.42
Eerdere misstappen waren dan op een andere manier afgedaan, bijvoorbeeld
door middel van een alternatieve straf of een verblijf in een jeugdinrichting. Op
het voornemen om leeftijd als selectiecriterium te laten vervallen kwam veel
kritiek.43 De minister zegde echter toe dat leeftijd weliswaar niet meer als
automatisch selectiecriterium zou worden gehanteerd, maar dat dit de mogelijkheid en wenselijkheid van een zekere differentiatie naar leeftijd onverlet liet.
Daarbij zou dan niet langer de fysieke leeftijd als uitgangspunt dienen, maar zou
meer aandacht worden gegeven aan de psychologische leeftijd. Op grond van
dit criterium zou zowel extern als intern gedifferentieerd kunnen worden onder
de noemer van ‘bijzondere zorg’. Inderdaad zijn vanaf 2001 afdelingen voor
jong volwassenen in het leven geroepen (JOVO’s), maar deze zijn vanaf 2007
weer afgebouwd.
Het tweede criterium dat onder de PBW is verdwenen, is het onderscheid
tussen kort- en langgestraften. Kortgestraften waren gedetineerden met een
strafrestant van korter dan zes maanden. Zij werden in aparte inrichtingen
geplaatst met een minder uitgebreid activiteitenprogramma. Dit onderscheid was
ook onder de oude regeling alleen van belang voor de gesloten inrichtingen. In
de open en halfopen inrichtingen konden principieel zowel kort- als langgestraften geplaatst worden. Feitelijk wordt er overigens nog wel onderscheid gemaakt
naar de duur van de gevangenisstraf; ons onderzoek heeft zich ook uitgestrekt
tot een van de inrichtingen die speciaal bestemd zijn voor langgestraften.

40 Rapport van de werkgroep interne en externe differentiatie, Den Haag: ministerie van
Justitie 1991, p. 31.
41 Laatstelijk gewijzigd op 23 juni 2008, Stcrt. 2008, 129.
42 Kamerstukken II 1994/95, 24 263, nr. 3, p. 30. In gelijke zin: notitie Herziening differentiatie gevangeniswezen, Kamerstukken II 1989/90, 21 634, nr. 1, p. 7.
43 Zie bijvoorbeeld het advies voorontwerp Penitentiaire Beginselenwet van de toenmalige
Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing van 24 december 1993, RA 53/93, p. 1314, en het NJCM-commentaar op het wetsontwerp Penitentiaire Beginselenwet, NJCMBulletin 1996, p. 1141.
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Nieuw in de PBW zijn beveiliging en bijzondere opvang als selectiecriteria.
Het beveiligingscriterium won aan belang naar aanleiding van een aantal
spectaculaire ontsnappingen in 1992 en 1993 die veelal gepaard gingen met
geweld en gijzelingen. Al voor de introductie van de PBW waren voor de
extreem vluchtgevaarlijke gedetineerden de (tijdelijk) extra beveiligde inrichtingen (EBI’s) in gebruik genomen. In de PBW gaat men echter nog verder door
bij iedere selectie de mate van beveiliging die nodig wordt geacht vast te stellen.
Het beveiligingsniveau is zonder meer het belangrijkste selectiecriterium onder
de PBW.
Nieuw in de PBW is het criterium van de bijzondere opvang. Tijdens de
parlementaire behandeling van de wet is eigenlijk vrij weinig aandacht besteed
aan dit criterium. Dit criterium verschaft de wettelijke basis op grond waarvan
ook op landelijk niveau speciale opvang gecreëerd kan worden voor bijzondere
groepen. Daarnaast bleef een wettelijke basis bestaan voor interne differentiatie
op grond van dit criterium (artikel 16 lid 3 PBW). Interne differentiatie houdt
in dat directeuren binnen hun eigen inrichting afdelingen een verschillende
bestemming kunnen geven. Volgens artikel 14 lid 2 PBW kan de bijzondere
opvang verband houden met de leeftijd, de persoonlijkheid, de lichamelijke of
geestelijke gezondheid van gedetineerden of met het delict waarvoor zij zijn
gedetineerd.
Wettelijke differentiatiecriteria op grond van de PBW zijn dus geslacht, mate
van beveiliging en bijzondere opvang. Toepassing van deze selectiecriteria heeft
geleid tot een groot aantal differentiaties binnen het huidige gevangeniswezen.
Hieronder worden de belangrijkste vormen van differentiatie en hun kenmerken
kort besproken.
Differentiatie naar inrichting
De eerste en meest omvattende differentiatie binnen het Nederlandse detentiestelsel is die naar inrichting. Artikel 9 PBW bepaalt dat penitentiaire inrichtingen zijn te onderscheiden in huizen van bewaring, gevangenissen en inrichtingen voor stelselmatige daders.
In artikel 9 lid 2 sub a t/m i PBW is te vinden welke personen worden
opgenomen in huizen van bewaring. Allereerst zijn huizen van bewaring
bestemd voor personen die van een misdrijf worden verdacht en in afwachting
zijn van hun berechting in eerste aanleg. Naast de groep voorlopig gehechten
verblijven in de huizen van bewaring ook mensen die inmiddels wel zijn
veroordeeld. Het betreft personen waarvan het strafrestant na de veroordeling
te kort is om nog overgeplaatst te worden naar een reguliere gevangenis (artikel
9 lid 2 sub b) en personen waarvoor nog geen plaats is in de gevangenis, de
inrichting voor stelselmatige daders of tbs-kliniek (artikel 9 lid 2 sub c, f en h).
Deze laatste groep gedetineerden noemt men tbs-passanten. Deze term duidt de
veroordeelde aan die gedurende korte of langere tijd moet wachten in een
gevangenis of huis van bewaring voordat hij of zij wordt overgeplaatst naar een
tbs-kliniek. Ook verblijven in een huis van bewaring vreemdelingen die het land
zullen worden uitgezet in de zogenoemde vreemdelingenbewaring (artikel 9 lid
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2 sub d). Ten slotte kunnen mensen in een huis van bewaring worden ingesloten
die weigeren een boete te betalen, gegijzeld zijn of die zijn gearresteerd nadat
ze niet zijn komen opdagen om een gevangenisstraf te ondergaan (artikel 9 lid
2 sub e, g en i).
In ieder arrondissement bevindt zich ten minste één huis van bewaring
(artikel 9 lid 3 PBW). Op basis van de informatie die het openbaar ministerie
doet toekomen aan de selectiefunctionaris van de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) stelt deze een ‘risicoprofiel’ op en wordt bepaald naar welk huis van
bewaring de verdachte wordt overgebracht. Een risicoprofiel bevat onder andere
informatie over de vluchtgevaarlijkheid van de verdachte en de aard en ernst van
het delict waar de verdachte van verdacht wordt. In beginsel wordt er naar
gestreefd de verdachte zo dicht mogelijk bij de rechtbank waar hij wordt berecht
in te sluiten.44 In ons onderzoek zijn gedetineerden uit diverse huizen van
bewaring betrokken.
Na veroordeling tot gevangenisstraf gaat de veroordeelde naar de gevangenis.
De gevangenis is primair bestemd voor de opneming van personen die, al dan
niet onherroepelijk, veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf (artikel 10 lid 1
PBW). Naast deze categorie gedetineerden verblijven in de gevangenis ook
personen die naast hun gevangenisstraf tevens een maatregel van terbeschikkingstelling opgelegd hebben gekregen. Deze personen verblijven na het uitzitten van hun straf in de gevangenis, zolang opname in een voor hen bestemde
kliniek niet mogelijk is in verband met plaatsgebrek (artikel 10 lid 1 PBW).
Indien de veroordeelde uit een huis van bewaring naar de gevangenis gaat,
stelt de directeur van dat huis van bewaring een detentieplan op en doet een
plaatsingsvoorstel aan de selectiefunctionaris. Aan de hand van dit plaatsingsvoorstel en de eventuele aanwijzingen van het openbaar ministerie of de rechter
(artikel 15 lid 4 PBW), wordt het type gevangenis bepaald. De gedetineerde kan
tegen deze beslissing een bezwaarschrift indienen (artikel 17 lid 1 PBW).
Op 1 oktober 2004 (Wet van 28 september 2004, Stb. 2004, 471) is de maatregel
plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD) ingevoerd. Bij de
inwerkingtreding van de ISD-maatregel is de wettelijke maatregel strafrechtelijke opvang verslaafden (SOV) opgenomen in de ISD-maatregel. De ISDmaatregel is, zoals de term al zegt, een maatregel en geen straf. Op basis van
deze maatregel kan een rechter op vordering van het openbaar ministerie een
stelselmatige dader voor maximaal twee jaar laten plaatsen in een inrichting
voor stelselmatige daders. Om de maatregel op te leggen is volgens artikel 38m
Sr vereist dat de verdachte een misdrijf heeft begaan waarvoor voorlopige
hechtenis is toegelaten, de verdachte in de vijf jaren voorafgaand aan het door
hem begane feit ten minste driemaal wegens een misdrijf onherroepelijk tot een
vrijheidsbenemende straf of maatregel of een taakstraf is veroordeeld en daar-

44 Dienst Justitiële Inrichtingen, Gevangeniswezen, Den Haag: ministerie van Justitie
2003.
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naast de veiligheid van personen of goederen het opleggen van de maatregel
eist. Volgens artikel 38o Sr wordt deze maatregel ten uitvoer gelegd in een door
de minister van Justitie aangewezen inrichting voor stelselmatige daders. De
maatregel strekt in eerste instantie tot beveiliging van de maatschappij en tot
beëindiging van de recidive van de verdachte (artikel 38m lid 2 Sr). Dit laatste
wordt geprobeerd door op enigerlei wijze een bijdrage te leveren aan de
oplossing van de verslavings- of andere problematiek die aan het plegen van
delicten ten grondslag ligt (artikel 38m lid 3 Sr). Alleen bij duidelijke aanknopingspunten voor gedragsverandering en recidivevermindering zal aan de
stelselmatige dader een aanbod voor een intensief programma worden gedaan.45
De rechter heeft dit criterium in recente jurisprudentie echter behoorlijk
verruimd.46 Afhankelijk van de motivatie van de ISD-veroordeelde wordt ofwel
een motivatietraining dan wel een specifieke behandeling aangeboden. De
behandeling houdt kort gezegd een gedwongen opvang in een daartoe specifiek
bestemde inrichting. Zij voorziet niet in een dwangbehandeling. In behandelprogramma’s komen bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden of agressiebeheersing aan bod (artikel 44b-44q Penitentiaire Maatregel). Deze behandeling vindt
plaats binnen de penitentiaire inrichting en wordt derhalve intramuraal genoemd.
Na het intramurale gedeelte gaat het vervolgtraject in, de extramurale fase. Dit
kan een vorm van begeleid wonen zijn, opname in een verslavingskliniek, etc.
De ISD en de vervolgvoorzieningen worden aangeboden in de regio waar de
veroordeelde woont dan wel (indien hij zonder vaste woonplaats is) de meeste
criminaliteit en onveiligheid heeft gepleegd.
Differentiatie naar geslacht
Een tweede onderscheid dat binnen het gevangeniswezen valt te maken, is de
differentiatie naar geslacht. In artikel 11 PBW valt de verplichting te lezen dat
mannelijke en vrouwelijke gedetineerden gescheiden moeten worden ondergebracht. Deze differentiatie kan zowel bestaan uit een aparte gevangenis, als een
aparte afdeling voor vrouwen. In een gevangenis met aparte afdelingen voor
mannen en vrouwen mogen beide seksen wel gezamenlijk aan activiteiten
deelnemen, indien de directeur van de instelling aldus heeft beslist. In instellingen voor vrouwen gelden uiteraard dezelfde regels en voorschriften als in
instellingen waar uitsluitend mannen verblijven.

45 Dienst Justitiële Inrichtingen, Gevangeniswezen, Den Haag: ministerie van Justitie
2003.
46 Zie bijvoorbeeld. M.J. Borgers, De ISD-maatregel in handen van de rechterlijke macht,
DD 2005, p. 32 en S. Struijk, Het eerste bestaansjaar van de ISD-maatregel bekeken:
een gretig gebruik door de rechterlijke macht of een zekere terughoudendheid?, DD
2005, p. 67.
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Mate van beveiliging en regime
Zoals hierboven gesteld, is de mate van beveiliging het belangrijkste criterium
onder de PBW. Uit artikel 13 PBW valt op te maken dat zowel instellingen als
afdelingen te onderscheiden zijn naar hun mate van beveiliging. De beveiligingsgraad van inrichtingen loopt van extra beveiligd, naar normaal beveiligd,
beperkt beveiligd en minimaal beveiligd. Hoewel het streven naar detentiefasering uiteindelijk niet als beginsel in de PBW is opgenomen,47 was het ‘structureren van het detentiefaseringstraject op een meer gelijkmatige wijze binnen de
detentietijd’48 wel een van de hogere doelen die werd nagestreefd met de herziening van de penitentiaire regelgeving. Door de werkgroep interne en externe
differentiatie werd detentiefasering omschreven als: het geleidelijk aan toekennen van steeds meer vrijheidsgraden aan een gedetineerde.49 Daartoe wordt voor
iedere gedetineerde die voor detentiefasering in aanmerking komt een detentieplan opgesteld.50 Een gedetineerde gaat na veroordeling in beginsel eerst naar
een gesloten inrichting. Dit type inrichting wordt gekenmerkt door een hoge
mate van beveiliging. Als het restant van de straftijd nog maar anderhalf jaar
bedraagt, kan de gedetineerde vervolgens naar een beperkt beveiligde inrichting.
Beperkt beveiligde inrichtingen zijn minder zwaar beveiligd. De gedetineerden
hebben er meer vrijheden; zo mogen gedetineerden een keer per vier weken een
weekend naar huis. De beslissing of de overplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting verantwoord is, is aan de selectiefunctionaris. Tbs-passanten en
vreemdelingen die na hun detentie worden uitgeleverd of uitgezet, komen
bijvoorbeeld niet in de beperkt beveiligde inrichting terecht. Een andere
belangrijke contra-indicatie is de maatschappelijke onrust die een delict veroorzaakt heeft.
De laatste fase van zijn detentie kan een gedetineerde doorbrengen in een
zeer beperkt beveiligde inrichting of een penitentiair programma. Gedetineerden
van wie het strafrestant nog ten hoogste vijf maanden bedraagt, kunnen door
naar de zeer beperkt beveiligde inrichting. De gedetineerde verblijft er alleen ’s
avonds en ’s nachts. Overdag werkt hij of volgt hij een opleiding buiten de
inrichting en in het weekend mag hij naar huis. Ook hier beslist de selectiefunctionaris of de gedetineerde deze mate van vrijheid al aankan (artikel 15 lid 3
PBW). Het penitentiair programma behelst een programma van samenhangende
activiteiten dat gericht is op reïntegratie in de maatschappij. Alleen gedetineerden met een straf van minimaal een jaar kunnen in aanmerking komen voor een
penitentiair programma. Het programma kan maximaal zes maanden duren.
Gedetineerden die deelnemen aan het programma verblijven tijdens de laatste
detentiefase buiten de penitentiaire inrichting. Hoewel zij onder toezicht blijven
staan, wonen, werken en leren ze buiten de inrichting.
47 Dit zou volgens de minister weinig toevoegen aan het reeds in de wet opgenomen
resocialisatiebeginsel, Kamerstukken II 1994/95, 24 263, nr. 3, p. 28.
48 Rapport van de werkgroep interne en externe differentiatie, p. 40.
49 Rapport van de werkgroep interne en externe differentiatie, p. 26.
50 Boone 2001, p. 23.
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Waar het vlucht- en maatschappelijk risico met name bepalend zijn voor het
beveiligingsniveau van de inrichting waar iemand wordt geplaatst, is het
beheersrisico dat een gedetineerde vormt essentieel voor het regime waar hij
terecht komt. In de wettelijke regeling wordt onderscheiden tussen het regime
van algehele gemeenschap en het regime van beperkte gemeenschap. In een
regime van algehele gemeenschap verblijven gedetineerden tezamen in woonen werkruimten of nemen gemeenschappelijk deel aan activiteiten. In artikel 3
lid 2 PM wordt een precisering gegeven van het aantal uren dat ten minste aan
activiteiten moet worden besteed, te weten: minimaal 59 uur per week, waarvan
tussen de 18 en 63 uren per week aan activiteiten en bezoek. Gedurende de voor
de nachtrust bestemde en overige in de huisregels bepaalde uren, houden de
gedetineerden zich in hun verblijfsruimte op.
In een regime van beperkte gemeenschap worden, volgens artikel 21 PBW,
gedetineerden in de gelegenheid gesteld gemeenschappelijk aan activiteiten deel
te nemen. Voor het overige verblijven zij in de voor hen persoonlijk bedoelde
dan wel voor de gemeenschappelijke onderbrenging van gedetineerden bestemde verblijfsruimte. Met dit laatste wordt de mogelijkheid van twee personen in
een cel bedoeld.51
Het regime van een inrichting is echter in zeer belangrijke mate gekoppeld
aan het niveau van beveiliging. Men kent geen uitgebreid beveiligde of extra
beveiligde inrichtingen met een regime van algehele gemeenschap. Andersom
zijn er ook geen zeer beperkte of beperkt beveiligde inrichtingen waar een
regime van beperkte gemeenschap heerst. Alleen binnen de normaal beveiligde
inrichting kan gedifferentieerd worden naar een regime van beperkte of algehele
gemeenschap. De criteria die hiervoor in de Regeling zijn opgenomen, zijn
nogal vaag. In een regime van algehele gemeenschap worden de gedetineerden
geplaatst die daar gelet op hun persoonlijkheid en gedrag geschikt voor zijn en
bovendien bereid zijn om mee te doen aan het activiteitenprogramma in de
inrichting (artikel 7). In het (standaard) regime van beperkte gemeenschap
worden de gedetineerden geplaatst ten aanzien van wie plaatsing in één van de
overige regimes niet geïndiceerd is (artikel 8). De beroepscommissie hanteert
als uitgangspunt dat iedere gedetineerde die tot een gevangenisstraf is veroordeeld in een regime van algehele gemeenschap wordt geplaatst, tenzij er sprake
is van contra-indicaties, zoals drugshandel of bedreiging van het personeel.52
Het meest voorkomende regime is het standaardregime. Ongeveer tweederde
van de verdachten in een huis van bewaring en de helft van de gevangenen
verblijft in dit regime. Het dagprogramma is vooral gericht op arbeid. Zaken als
educatie, vorming of reïntegratie zijn slechts minimaal aanwezig. Gemotiveerde
ingeslotenen kunnen voorts worden geselecteerd voor het zogenoemde
‘standaard-plus’- regime. Hierin worden meer gerichte activiteiten aangeboden.
Tot slot bestaat ook nog het individueel regime. In een individueel regime
worden gedetineerden in de gelegenheid gesteld aan activiteiten deel te nemen.

51 C. Kelk, Twee personen in één cel, Sancties 2005, p. 8-16.
52 Boone 2001, p. 20.
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Overigens houden zij zich in de voor hen persoonlijk bestemde verblijfsruimte
op (artikel 22 PBW). Plaatsing in een individueel regime valt te beschouwen als
een vorm van detentie die is gelegen tussen een verblijf in beperkte gemeenschap en dat van afzondering in.53 Plaatsing in een individueel regime is
gebaseerd op overwegingen van noodzakelijkheid en plaatsing kan slechts
geschieden door de selectiefunctionaris.
Overigens kunnen op basis van het criterium van de bijzondere opvang nog
verschillende regimes worden onderscheiden. De huidige Regeling noemt
verschillende inrichtingen en afdelingen voor bijzondere opvang (artikel 12-20).
In het Pieter Baan Centrum kunnen gedetineerden ter observatie worden
opgenomen om een onderzoek te doen naar hun geestelijke gesteldheid (artikel
12). Voor plaatsing in de Externe Resocialisatie Afdeling (ERA) komen
mannelijke gedetineerden in aanmerking, die te maken hebben met psychosociale problematiek en die niet in aanmerking komen voor een andere vorm van
detentiefasering (artikel 13). In de Forensische Observatie- en Begeleidingsafdeling (FOBA) kunnen gedetineerden worden geplaatst die als gevolg van een
psychiatrische stoornis, persoonlijkheidsstoornis of psychosociale problematiek
in een crisissituatie verkeren en ten gevolge daarvan tijdelijk niet in een
reguliere inrichting of afdeling kunnen verblijven (artikel 14). De Individuele
Begeleidingsafdeling (IBA) zijn bestemd voor gedetineerden die vanwege een
psychiatrische stoornis, een persoonlijkheidsstoornis dan wel psychosociale
problematiek extra begeleiding nodig hebben en zich niet kunnen handhaven in
en gewone inrichting (artikel 15). De Verslaafden Begeleidingsafdelingen
(VBA) zijn bedoeld voor verslaafde gedetineerden die in staat en bereid zijn af
te kicken (artikel 20). Om het verspreiden van radicaal gedachtegoed te
voorkomen, zijn sinds kort ook afdelingen in gebruik waar gedetineerden
worden geplaatst die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf, de zogenoemde terroristenafdelingen (TA) (artikel 20a). Verder
worden onder het criterium van de bijzondere opvang genoemd: inrichtingen of
afdelingen voor moeders met kinderen, het Penitentiair Selectie Centrum (PSC)
en het Penitentiair Ziekenhuis (PZ).
Meerpersoonscel
Sinds 1 september 2004 bestaat de mogelijkheid om twee personen op één cel
te plaatsen. Deze mogelijkheid is geschapen door een aanpassing van artikel 21
PBW. In dit artikel valt te lezen dat in beperkte gemeenschap gedetineerden zich
op daartoe aangewezen tijdstippen dienen op te houden in de persoonlijke, dan
wel voor de gemeenschappelijke onderbrenging van gedetineerden bestemde
verblijfsruimte. Met laatste deze aanduiding wordt de meerpersoonscel bedoeld.
In Nederland was in 2006 tussen de 10 en 20% van het totaal aantal cellen

53 Kelk 2008, p. 202-203.
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gereed gemaakt voor dubbele bezetting.54 Het is binnen de meeste inrichtingen
in Nederland gebruik om een roulatiesysteem te hanteren, inhoudende dat iedere
gedetineerde na een verblijf van enige weken of maanden in een meerpersoonscel wordt afgelost door een nieuw binnenkomende gedetineerde.
Zoals uit het bovenstaande duidelijk is geworden, bestaat er binnen het Nederlandse gevangeniswezen een grote mate van differentiatie, zeker ook omdat de
verschillende differentiaties in combinatie met elkaar moeten worden gezien.
Deze vergaande differentiatie heeft echter zijn langste tijd gehad. In oktober
2002 schreef minister Donner een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een
andere kijk op het gevangeniswezen ontvouwt.55 Met deze brief is het startsein
gegeven voor een ingrijpende verandering in het gevangeniswezen.
Actuele ontwikkelingen
Bezuiniging
Bedroeg het aantal gedetineerden per 100.000 inwoners ten tijde van het
onderzoek van Rijksen nog enkele tientallen gedetineerden, op het hoogtepunt
in 2005 was dat opgelopen tot 125 gedetineerden per 100.000 inwoners. Tussen
1997 en 2004 nam het aantal cellen voor volwassenen met 50% toe,56 met als
gevolg dat er fors moest worden bezuinigd, structureel zo’n € 240 miljoen op de
Dienst Justitiële Inrichtingen (circa 17% van de begroting), waarvan € 126
miljoen op het gevangeniswezen.
Onder de noemer ‘modernisering gevangeniswezen’ werden maatregelen
aangekondigd en gerealiseerd die tot de nodige bezuinigingen moesten leiden.
Concreet gebeurde dat in oktober 2004.57 In de eerste plaats werd het gebruik
van meerpersoonscellen geïntensiveerd. Tot 2002 was de gemeenschappelijke
onderbrenging, zoals die op grond van artikel 20 lid 2 PBW mogelijk werd
gemaakt uitzondering, omdat alleen vreemdelingen en soms zelfmelders en
subsidiair gehechten met meer personen in een cel werden gedetineerd. Vanaf
2002 konden op basis van de tijdelijke noodwet drugskoeriers ook drugssmokkelaars die op Schiphol werden gearresteerd op meerpersoonscellen worden
geplaatst. Al snel na invoering van de noodwet, werd ook een experiment gestart
met toepassing van meerspersoonsdetentie bij reguliere gevangenen. Hoewel de
resultaten van dat experiment bepaald niet onverdeeld positief konden worden
genoemd,58 werd in 2005 toch overgegaan tot invoering van de meerspersoons-

54 H. Peters, GeDONN(d)ER in de Bajes, Utrecht: Wetenschapswinkel Rechten Universiteit Utrecht 2005.
55 Brief van 16 oktober 2002, Kamerstukken II 2002/03, 28 600 VI, nr. 8.
56 A.Th.J. Eggen en W. van der Heide (red.), Criminaliteit en rechtshandhaving: ontwikkelingen en samenhangen, Den Haag: CBS/WODC 2006, tabel 6.2.
57 Kamerstukken II 2004/05, 29 800, nr. 167.
58 J.A. Moors e.a. (red.), Kiezen voor delen? Evaluatie van de eerste fase van de invoering
van meerpersoonscelgebruik, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004.
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cel in het reguliere gevangeniswezen. Hiertoe werd artikel 19 lid 3 van de
Penitentaire Beginselenwet zodanig herschreven dat het verblijf in een regime
van beperkte gemeenschap geen belemmering vormt voor een gezamenlijk
verblijf op cel. Meerpersoonsdetentie werd vanaf dat moment gezien als de
normale wijze van tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf, hoewel in de
praktijk maar 10-20% van de cellen voor dit doel gereserveerd werd. Daarom
werd ook niet gekozen voor selectiecriteria, maar voor contra-indicaties die zijn
neergelegd in de Regeling. De contra-indicaties die daarin zijn vastgelegd zijn:
psychische gestoordheid, verslavingsproblematiek, gezondheidstoestand, gedragsproblematiek, achtergrond van het gepleegde delict en opgelegde beperkingen (artikel 11a). In het kader van het project Modernisering Gevangeniswezen heeft de staatssecretaris van Justitie een drastische uitbreiding van het
meerpersoonscelgebruik aangekondigd.59
Een tweede bezuinigingsmaatregel betrof het versoberen van het dagregime.
De Penitentiaire Maatregel is op die manier gewijzigd dat het minimum aantal
uren dat het dagprogramma duurt in een regime van algehele gemeenschap is
terug gebracht van 78 uur naar 59 uren per week, terwijl niet langer minimaal
48 uur aan activiteiten en bezoek wordt geboden, maar slechts 18 uur. Voor het
regime van beperkte gemeenschap is helemaal geen minimumduur van het
dagprogramma meer opgenomen en worden ook nog slechts minimaal 18 uren
aan activiteiten geboden. Dat minimum was voorheen slechts in de extra
beveiligde inrichting voorgeschreven, maar dan in een dagprogramma van
minimaal 78 uur (Besluit van 28 augustus 2003, Stb. 2003, 349). De wijziging
is vergezeld gegaan van een brief van 12 juli 2004 van de sectordirecteur
Gevangeniswezen aan alle directeuren van penitentiaire inrichtingen, waarin zij
opdracht krijgen de ‘bedrijfstijden’ in de inrichting te verkorten. Voor de
gedetineerden betekent deze maatregel concreet dat zij alleen tussen 08.00 uur
en 17.00 uur buiten de cel kunnen verblijven en dat het avondprogramma in alle
inrichtingen is komen te vervallen.
Wijziging differentiatiestelsel
Tot slot kan nog worden gewezen op de wijzigingen die het differentiatiestelsel
binnenkort zal ondergaan of al heeft ondergaan. Deze voorstellen maken deel
uit van het project ‘Modernisering Gevangeniswezen’ en werden gelanceerd
onder de noemer Detentie en Behandeling op Maat voor Volwassenen (DBMV). Omdat de ondernemingsraad van het gevangeniswezen een uitgesproken
negatief advies over die plannen heeft uitgebracht, zijn de oorspronkelijke
plannen herzien en onder de naam ‘Modernisering Gevangeniswezen opnieuw
gepresenteerd.60 Selectie en differentiatie zullen in de toekomst plaatsvinden op
59 Zie de brief aan de Tweede Kamer van 12 november 2007, Kamerstukken II 2007/08,
24 587, nr. 236.
60 Zie de brief van de staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer van 12 november
2007, Kamerstukken II 2007/08, 24 587, nr. 236. Ook: M. Boone, Nieuwe ficties in het
gevangeniswezen, Proces 2007, p. 82-89.
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grond van nog uitsluitend twee criteria: de juridische titel van de detentie en de
resterende detentietijd na veroordeling. De overige onder de PBW vigerende
differentiatiecriteria, met name de detentiefasering en de bijzondere opvang,
verdwijnen. Toepassing van deze criteria resulteert in drie categorieën volwassen gedetineerden, domeinen genoemd:
Domein I: voorlopig gehechten;
Domein II: kort gestraften (gedetineerden waarvoor na veroordeling minder dan
vier maanden straftijd resteert);
Domein III: lang gestraften (gedetineerden waarvoor na veroordeling meer dan
vier maanden straftijd resteert).
Het standaard regime van voorlopig gehechten en kortgestraften zal grofweg
bestaan uit de rechten die ook in internationale regels zijn gegarandeerd:
lichamelijke oefening, geestelijke verzorging, bibliotheekgebruik, recreatie,
ontvangen van bezoek en verblijf in de buitenlucht. Anders dan in de huidige
situatie, zullen arbeid en onderwijs niet langer deel uitmaken van het standaard
regime. Arbeid wordt alleen nog aangeboden voor zover dit kostendekkend is.
Onderwijs voor alle gedetineerden wordt niet als doelmatig en doeltreffend
beschouwd, omdat onderwijs pas vruchten af gaat werpen als het voor een
zekere periode aaneengesloten en met regelmaat aangeboden wordt.
In de oorspronkelijke plannen werden voorlopig gehechten en kort gestraften
daarom categorisch uitgesloten van arbeid en onderwijs. Na protest van zowel
de ondernemingsraad van het gevangeniswezen als kamerleden, wordt nu bezien
in hoeverre arbeid en onderwijs voor deze groepen toch mogelijk zijn onder de
hierboven geformuleerde uitgangspunten.61
Voor langgestraften horen arbeid en onderwijs in ieder geval wel tot de
mogelijkheden. Maar ook voor deze groep geldt dat arbeid kostendekkend en
onderwijs effectief moet zijn. Behalve onderwijs en arbeid, kunnen deze
gedetineerden ook in aanmerking komen voor reïntegratieprogramma’s in het
kader van het programma Terugdringen Recidive. Ook het programma Terugdringen Recidive maakt deel uit van de ‘modernisering van de sanctietoepassing’, waarvan Modernisering Gevangeniswezen een onderdeel is. Enerzijds
worden in het kader van dit programma interventies ontwikkeld, waarvan de
effectiviteit wetenschappelijk kan worden aangetoond. Anderzijds worden ze
alleen toegepast als de risicometing (RISc) die alle gedetineerden met een
strafrestant van meer dan vier maanden wordt afgenomen, uitwijst dat het
volgen van een dergelijk programma voor deze gedetineerde zinvol is. Er
worden uitsluitend programma’s aangeboden die zijn goedgekeurd door de
Erkenningscommissie Gedragsinterventies; voor het gevangeniswezen zijn dat
er op dit moment drie.

61 Zie de brief van de staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer van 12 november
2007, Kamerstukken II, 2007/08, 24 587, nr. 236.
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Voor de overgrote meerderheid van gedetineerden die tijdens de detentie aan
geen enkele reïntegrerende activiteit hebben kunnen deelnemen, rest slechts de
nazorg die ambitieus is, maar tot nu toe nog op veel implementatieproblemen
stuit. De verandering die in 2004 in gang is gezet, houdt in dat niet justitie
verantwoordelijk is voor de nazorg aan gedetineerden, maar de gemeenten waar
de gedetineerde na detentie terugkeert. De penitentiaire inrichtingen moeten
echter een naadloze overdracht realiseren op vier deelgebieden (identiteitsdocumenten, inkomen, huisvesting en zorg) voor alle gedetineerden die vanuit de
justitiële inrichting uitstromen naar gemeenten.62 Vier jaar na de start van het
nazorg project, valt uit een brief van de minister van Justitie en de staatsecretaris
op te maken dat het realiseren van deze ambities eigenlijk nog in de kinderschoenen staat. Zij stellen dan ook deels terug te komen op het uitgangspunt dat
de gemeenten exclusief verantwoordelijk zijn voor de nazorg buiten een
justitieel kader en stellen een breed palet van aanvullende maatregelen voor.63

62 K. van Duijvenbooden, Naar een sluitende overdracht, Proces 2005, p. 212-218.
63 Brief van 29 augustus 2008 aan de Tweede Kamer, 5549574/08/DSP.
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Ervaringen van gedetineerden:
een beschrijving

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de kwalitatieve analyse gepresenteerd.
Achtereenvolgens komen de ervaringen van de gedetineerden uit de penitentiaire inrichtingen Utrecht (Nieuwersluis), Haaglanden (Scheveningen), Veenhuizen
(Norgerhaven), Vught (Nieuw Vosseveld), Arnhem Zuid en Overamstel
(Demersluis, Het Schouw en De Schans) aan bod.
Per afdeling van de verschillende inrichtingen worden – grotere dan wel
kleinere – passages uit de brieven van de gedetineerden zonder commentaar
weergegeven. In een aantal gevallen zijn de brieven integraal opgenomen. Bij
de presentatie wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de diversiteit aan
onderwerpen die uit de brieven naar voren komen. Dit betekent niet dat een
onderwerp dat heel vaak wordt genoemd in de brieven ook per definitie de
meeste aandacht krijgt. Een voorbeeld is het eten. Dat is een hot issue bij
gedetineerden, maar in het streven naar een zekere variatie zullen we daar niet
steeds op terugkomen. De bedoeling is wel om het scala aan thema’s dat de
gedetineerden presenteren de revue te laten passeren. In het volgende hoofdstuk,
waarin de kwantitatieve analyse centraal staat, zal wel worden ingegaan op de
frequentie waarmee bepaalde onderwerpen door gedetineerden worden beschreven.
Om zo snel mogelijk de onderwerpen in de verschillende fragmenten te
kunnen traceren, hebben we centrale begrippen gecursiveerd. We hebben
bovendien fragmenten uit een brief zo veel mogelijk achter elkaar geplaatst,
zonder door puntjes (…) steeds aan te geven dat eventuele tussenliggende
passages zijn weggelaten.
P.I. Utrecht, locatie Nieuwersluis
Deze locatie fungeert als huis van bewaring en gevangenis voor vrouwelijke
gedetineerden. Voor dit onderzoek zijn twee afdelingen benaderd met verschillende regimes. De eerste afdeling heeft een standaard regime. De tweede heeft
een standaardplus regime waar gedetineerden verblijven die op grond van hun
motivatie en goed gedrag bepaalde privileges hebben verworven en die gemotiveerd werken aan hun resocialisatie. Zij kunnen van 08.00-17.00 uur vrij
rondlopen en beschikken over een sleutel van hun eigen cel. Op beide afdelin-
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gen bevinden zich tevens diverse dubbelcellen. In Nieuwersluis kunnen nietveroordeelde en veroordeelde gedetineerden op dezelfde afdelingen verblijven.
Er wordt dus geen praktisch onderscheid gemaakt tussen een huis van bewaring
en een gevangenis.
In totaal zijn 78 gedetineerden benaderd, waarvan 71 zeiden te willen meewerken. Van hen hebben 65 een brief ingeleverd. Hiervan waren er 13 echter
leeg.
Standaardplus
N06, vrouw, 25-29, autochtoon, QB
Dit is voor mij 1e keer en ik moet zeggen dat ik het in het begin heel moeilijk
heb gehad nu heb ik mijn straf uiteindelijk geaccepteerd, maar je moet ook wel,
dat neemt niet weg dat ik het moeilijk heb.
Het positieve van deze detentie vind ik dat de P.I.W.ers tegen mij heel aardig en
behulpzaam zijn ook als je het moeilijk hebt, en dat je na enkele maanden door
stroomd naar een betere afdeeling, eerst zat ik de QA. Dat is een standaard
afdeeling waar je +/- 22 uur achter de deur zit, maar op de QB is de hele dag van
8:00 tot 17:00 uur de deur open, alleen tussen de middag zitten we 1 uurtje
achter de deur om rustig te eten.
Wat ik negatief vind is onder anderen de BSD64 daar duurd het soms zo lang
voor je iets van ze hoord als je een briefje hebt ingevuld, en de bevolking, want
ik ben afgestraf maar heb nog steeds me vonnis niet binnen, maar mijn advocaad
wel, dat mag van mij wel wat vlotter gaan. Ik vind dat veel dingen hier heel
traag gaan, en ik vind dat ze ook wat meer mogen organiseren voor ons zoals
crea en andere actieviteiten,
De visitatie maken ook fouten. En je mag maar een bepaald aantal kleedingstukken hebben. Tuurlijk dat iedereen fouten maken maar als ik invoer van kleding
krijg en ze zeggen dat ik met 3 paar schoenen ben binnengekomen b.v. terwijl
ik met 1 paar ben gekomen. Dus dan krijg ik ze niet, tenzij ik me andere paar
schoenen omruil. Sowiezo vind ik dat we wel iets meer kleeding stukken binnen
mogen, want 4 truien/vesten vind ik erg weinig.
En de bezoek tijden van mij is al vanaf 8:30 tot 9:30 uur bezoek. En als je een
half uur te laat ben mag je niet meer binnen, maar ze sturen heel vaak het bezoek
alweg als ze 15 minuten te laat zijn, en er zijn genoeg mensen die met het
openbaar vervoer al om 6 uur verrekken en van ver komen, dus daar mag zeker
meer op gelet worden, want ons bezoek is heel belangrijk voor ons.
N04, vrouw, 20-24, allochtoon, QB
Minpunten
De grootste minpunt vind ik dat je maar 10 minuten per dag mag bellen en dat
je dit ook nog als een voorrecht moet beschouwen omdat er in de wet geschreven staat dat je recht heb op 10 minuten per week, maar 10 minuten is gewoon
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veel te kort want soms moet je instanties bellen of je advocaat en soms moet je
beide bellen en dan wil je natuurlijk ook nog je familie bellen en in mijn geval
me kind en dat moet allemaal in 10 minuten
Soms lijkt het net alsof alle bewakers/P.I.W’ers in een andere gevangenis
werken. Er is zoveel tegenstrijdigheid tussen hun onderling. Wat van de een wel
mag, mag van de ander niet er moeten gewoon duidelijke regels en richtlijnen
zijn voor zowel gedetineerden als bewakers/P.I.W’ers zodat beide weten wat
moet, mag en kan.
Ik vind dat een aantal P.I.W’ers een cursus sociale omgang moeten volgens. Wij
zijn dan wel gevangenen, maar dat maakt ons nog geen beesten. Wij worden
veroordeeld door rechters dat is hun baan en bewakers/P.I.W’ers zijn niet
opgeleid om ons te straffen, maar om de orde en de rust te bewaren binnen een
gevangenis.
Er is geen avondrecreatie meer vanwege het ‘personeels’ te kort en van wat ik
heb begrepen ergeren zowel de P.I.W’ers als de gedetineerden zich hieraan.
De boodschappenlijst is veel te beperkt. Er verdwijnen steeds meer dingen van
de lijst en er komt nauwelijks wat bij. Veel te duur. Elke week stijgen de prijzen
en het is gewoonweg onbetaalbaar voor de mensen die leven van het geld dat ze
ontvangen van de arbeid.
Het eten dat we krijgen is niet te eten, altijd hetzelfde en altijd halal. Het fruit
is altijd net niet bedorven en dat vind ik gewoon te schandalig voor woorden.
Omgang tussen moeder en kind. Ik vind dat elke moeder in elke gevangenis de
kans moet krijgen om alleen te zijn met haar kind zowel veroordeelden als niet
veroordeelde moeders en ik vind dat kinderen tussen de 15 en 18 ook nog steeds
behoefte hebben aan activiteiten met zijn of haar moeder.
Je mag belachelijk weinig kleding invoeren en er is teveel onenigheid over wat
een kledingstuk is, wat de een een trui vind, vind de ander een shirt.
De kussens en matrassen zijn een regelrechte ramp je nek gaat helemaal (sorry
voor mijn taalgebruik) naar de klote en je rug nog erger.
Ik vind dat je advocaat altijd het recht heeft om je te komen bezoeken en dat, dat
niet in vaste tijden moet. Hij moet zowel in je vrije blok als in je arbeidsblok
langs kunnen komen en niet alleen in je vrije blok.
Pluspunten
Dat we een douche op cel hebben is voor een vrouw belangrijk vooral tijdens je
menstruatie dan wil je toch wel elke dag minstens 2x douchen. Dat is wel zo
hygienisch.
Dat we een magnetron op cel hebben zodat je later op de avond warm kan eten.
N05, vrouw, 45-49, autochtoon, QB
Ik heb dus 5 keer gezeten. De eerste 4x waren allemaal korte straffen, van een
paar dagen tot 6 weken. Deze detentie is 4 maanden. De eerste keer was 12 jaar
geleden. Toen was het allemaal heel anders dan nu. Ik had toen nog geen douche
en toillet op cel. Je zat ook altijd alleen op cel. Het dagprogramma was toen ook
veel uitgebreider dan nu.
Ik ben zelf kok van beroep en weet heel goed dat verse groente heel belangrijk
zijn. Ik kan u vertellen dat het eten alles behalve gezond is. We krijgen kant en
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klare maaltijden geleverd. De aardappelen komen zo uit het water en de
groenten zijn totaal kapot gekookt. Er zit nul komma nul vitaminen in. Er is ook
weinig variatie. Soms eet je wel 3x per week hetzelfde stuk vlees of vis. Je krijgt
2x een ei per week en/of kaas of boterhammenworst, een pakje met 3 plakjes.
3x per week een stuk fruit.
Je werkt voor 12.80 euro per week. De meeste mensen kopen een belkaart en
een pakje roken. De t.v. een koelkast gaat ook van dat bedrag nog af, wat inhoud
dat je dan geen geld heb voor andere dingen. Ik heb het geluk dat ik financieel
niet afhankelijk ben van dat geld, en word goed geholpen door het thuis front.
Dus ik heb alles wat ik nodig heb.
Als je op inkomsten zit of bijzondere zorg, zit je vrijwel 22 uur achter de deur.
En is er ook bijna geen gelegenheid om te koken. Als je op een afdeling zit zoals
ik, waar de deur de hele dag open staat, dan kun je veel voor je zelf doen. Door
het vele ziekteverzuim onder het personeel vallen er activiteiten, waaronder
sport fitnes dat soort dingen vaak uit. Voor de mensen die aan de open kant
zitten is dat niet zo erg. Maar wel voor degene die achter deur zitten.
Sommige P.I.W.er’s werken wel 12/13 dagen achter elkaar. Dat is niet bevoordelijk voor de gedineerden want die krijgen toch te maken met gefrusteerde en
gestresde P.I.W.ers. Want op elke actie komt een reactie.
Voor de rest zijn de cellen en de woonruimtes en keukens gewoon goed. Als je
je een beetje aanpast, dan heb je het niet zwaar, maar dat is voor iedereen weer
anders. De een zit makkelijker dan de ander, en het is ook maar net hoe lang je
straf is. Maar een jarenlange straf onder deze omstandigheden maakt het voor
veel mensen moeilijk.
Alles verloopt via sprekersbriefjes, maar als je iemand wil spreken, B.S.D. of
maatschappelijk werk b.v., dan duurd het weken dat je is word geholpen.
Dus als het aan mij lag, zou er eens iemand uit de regering hier anoniem een
week moeten verblijven. Dan zou er veel duidelijk worden in Den-Haag en aan
den lijve ondervinden hoe het werkelijk is in de bajes. Want de mensen die
zeggen dat we in een hotel zitten met alle luxe die hebben zelf nog nooit
vastgezeten. Dus wat mij betreft kan er zoveel verbeterd worden, als er alleen
al voldoende Personeel zou zijn. Maar ik kan me voorstellen dat een baan in het
gevanggeniswezen niet meer aantrekkelijk is ook qua loon niet.
Het enige positieve van de gevangenis is, is de dag dat je het weer mag verlaten.
N29, vrouw, 25-29, allochtoon, QB
Maar omdat ik in detentie zit betekent voor mij persoonlijk niet dat ik slecht
ben. En zeg altijd uit iets negatiefs haal je iets positiefs. En andersom is het
gewoon hetzelfde. De PIW’ers zijn oke hun doen gewoon hun werk en ik
persoonlijk heb niet veel met ze alleen als ik iets moet vragen of weten of af en
toe een beetje humor erin gooien, zodat we toch lachen. Over de gevangenis heb
ik wel een paar klachten.
Als ik bijvoorbeeld naar de rechtbank moet, moet ik helemaal uit de kleren kom
je aan bij de rechtbank word je nog eens gefoulieerd en dan na zo’n lange rit
kom je weer terug en weer uit de kleren ik vind het echt belachelijk voor
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woorden. En alsof dat nog niet genoeg is zit je nog uren binnen bij de visitatie
terwijl hun roken.
De fucking medische dienst Sorry voor mijn taalgebruik. Maar zijn die mensen
wel echt dokters of niet.
Heb je hoofdpijn paracetomol.
Heb je rugpijn paracetomol.
Heb je buikpijn paracetomol en zo kan ik blijven schrijven. Hun zijn de slechtste
medische dienst die ik ooit gezien heb en me enige echte klacht is de medische
dienst.
Sta ik op het punt dood te vallen zullen ze me nog paracetmol geven echt waar.
En die fisio die kan de pot op. Sorry hoor maar die fisio en medische dienst zijn
allemaal een stelletje sukkels. Ik vind ze moeten niet kijken met bezuinigingen
wat betreft mensen hun gezondheid daar doen ze heel veel verkeerd mee echt
waar. Mocht ik gauw weggaan dan zal ik ze flink uitschelden of zal zelf buiten
stappen ondernemen wat betreft fisio.
Mijn ervaring hier is dat mijn ogen open zijn gegaan en ben bewust geworden
met wat ik deed dat helemaal fout was maar gelukkig heb ik ervan geleerd hoop
het wel en ik denk zelf van wel.
Nou tot zover mijn detentie verklaring. Mij boeit het niet veel you do the crime
got to do the time maar gelukkig ik moet niet zo lang.
N01, vrouw, 30-34, allochtoon, QB
De medische dienst: echt slecht alles is bezuiniging en nogmaals bezuiniging.
Als het om dieeten gaat zoals in mijn geval ‘vezelrijk’ is er geen mogelijkheden
om middels de keuken variatie te krijgen. Ik kreeg eerst extra fruit door
bezuiniging werd het stopgezet. Na ‘t ingrijpen van mijn advocaat middels een
medisch adviseur krijg ik nu tarwezemelen.
Mogelijkheden voor moeders: Tja ‘t is jou schuld dat je hier zit dus bekijk het
maar. Ik zie het anders als moeder moet je je straf uitzitten. Maar een kind mag
niet gestraft worden door de fouten van zijn moeder. De moeder en kind band
is belangrijk vooral als er bewijzen zijn dat de detentie het gedrag van het kind
beinvloed.
Personeel: er zitten zeker goeie tussen die iedereen met respect behandelt en
waneer het nodig is ingrijpt zoals het hoort. Een personeel hoort iedereen op
dezelfde rechten en plichten te wijzen. Maar zo zijn er personeel die in mijn
ogen niet proffesioneel genoeg zijn om de thuis situatie aan de kant te zetten en
hier proffesioneel hun functie te vervullen. Dan heb je dat ze naar mijn mening
misbruik maken van hun ‘machtspositie’. Ik ben absoluut niet onbeschoft en
maak gebruik van mijn rechten om in beklag te gaan. Maar er zijn veel die hun
rechten niet kennen. Iedereen houd zich van het domme zoals er werd onze
geboorte datums op de deur gezet ik zag het als gevaar want met combinatie van
oa je naam kan er veel mee gedaan worden. Toen ik aangaf... stelde ik me aan,
ook de afdelingshoofd + derectie vonden ‘t zelfde. Pas toen ik de Maandcommisie inschakelde werd het meteen weg gehaald. ‘t mocht helemaal niet.
Bellen naar instanties. ‘t Mag maar alleen in je 10 minuten. Bellen naar je
advocaat moest dus in 10 minuten. Pas toen ik 2 weken terug de maandcommi-
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sie inschakelde met als argument -> zelfs tijdens mijn beperkingen mocht ik
mijn advocaat bellen en volgens PBW moet je de kans krijgen om officiele
instanties te bellen als er de mogelijkheid ervoor is. De PIwer mag controleren
of je daadwerkelijk naar de instantie belt. Na gelijk te hebben gekregen van de
maandcommisaris mogen we nu wel extra bellen naar instanties.
Er wordt van ons verwacht dat we ons moeten verbeteren, maar justitie doet
niets om te zorgen dat we hulp krijgen. Ik zit voor het eerst vast en ben nooit in
aanraking geweest, had ook nooit een boete. Door mijn detentie zijn er schulden
enz. ontstaan. Ik kreeg nooit hulp aangeboden. Dankzij mijn advocaat die het
pro-deo doet krijg ik advies zo heb ik hulp via een psycholoog en ben ik nu op
zoek naar begeleiding na m’n detentie. Ik heb zelf hulp gezocht door mensen te
benaderen want ik weet zeker dat ik nooit meer hier wil belanden en ook wil ik
niet zomaar naar buiten er is heel veel veranderd in de tussentijd. Ik wordt hier
bij de staf als een voorbeeld gedetineerde gezien zo ziet u er is heel nodig om
gedetineerden tijdens detentie te begeleiden en vooral na de detentie. Ik heb er
zelf over nagedacht om na m’n detentie op scholen kinderen over de gevangenis
te vertellen en een mogelijkheid te zoeken zodat kinderen een kijkje mogen
nemen in de gevangenis. Daar moet het eenmaal beginnen! Mocht u nog vragen
hebben ben ik bereid mee te werken.
N21, vrouw, 40-44, allochtoon, QB
De detentie op zich heb ik geen bezwaar tegen. Ik heb de wetten overtreden, dus
accepteer ik de straf. Ik zit nu ongeveer 7 jaar en heb 6 jaar moeten vechtten,
zeuren en klagen om een zinvolle tijdbesteding. Ik ben zelf 3x van inrichting
veranderd.
Steeds kreeg ik van de betreffende directuren te horen dat mijn straf te lang is
en dat ik dan pas de laatste 24 mnd. een studie zou kunnen volgen.
Verteld u mij: Een straf van 18 jaar 1/3 gaat eraf, rest 12 jaar, van die 12 jaar
moet ik 10 jaar in de gevangenis blijven. Dus dat houdt in dat ik 10 jaar niks doe
je stompt helemaal af, het leven buiten de mensen gaat gewoon door. En dan zou
ik na 10 jaar niets doen goed (meerdere keren onderstreept, toevoeging schrijvers) moeten gaan integreren in de maatschappij.
Ik heb geen universitaire opleiding gehad en toch ben ik van mening dat het niet
gaat werken, terug dringen residive. Nou op papier hebben de beleidsmakers van
alles bedacht maar in praktijk wordt geen moer gedaan.
Via advokaat heb ik na 6 jaar eindelijk voor elkaar gekregen dat ik een studie
kan gaan volgen. Daar ben ik ook blij om. en ik deel mijn kennis ook met de
medegedetineerden die wat langer moeten en willen werken aan hun toekomst.
Wat ook heel fijn zou zijn is een afdeling voor langgestrafte ongeveer 2 jaar en
langer. Nu zitten we gemixd met kort gestraften, mensen die nog in proces zijn.
Psychisch is het best wel zwaar om mensen te zien komen en gaan. Als langgestrafte heb je een heel ander ritme.
N13, vrouw, 35-39, autochtoon, QB
Mijn ervaring met deze detentie heb ikzelf niet als onprettig ervaren. Ondanks
ik het thuis front mis kan ik mij niet goed vinden in detentie. Ik heb mijn steun
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kunnen vinden in studieboeken die ik zelf bij me had. Ik heb als het ware in
detentie gestudeerd. Afwachtend op mijn veroordeling moet ik wel meegeven
dat de dagen gelukkig om zijn gevlogen. Het mindere van in detentie zitten is
dat je een hele hoop van de buitenwereld mist en vooral de landelijke feestdagen. De dagen waarop mijn kinderen jarig zijn heb ik alleen maar een telefoontje
kunnen plegen om hun te feliciteren. Het zou prettig zijn om voor dit soort
dagen een speciale verzoek zoals een dag voor moeder en kind organiseren op
de dag wanneer het kind jarig is te organiseren. Als dit te realiseren is dan zou
het echt een pluspunt zijn. Het zou ook prettig zijn om de tijden wanneer er
ingesloten wordt door medewerkers te verruimen. Er wordt nu om 16:45 u
ingesloten terwijl er bij wijze van spreke de avond nog niet is begonnen.
Pluspunt is wel dat je in detentie aan het werk kan zodat je toch nog een
bezigheid hebt anders zit je toch maar de hele dag te hangen op de afdeling.
Pluspunt is ook dat er ook wordt gewerkt aan de hygiëne op de afdeling, dat vind
ik heel belangrijk vooral omdat je met 37 vrouwen op de afdeling zit en een
ongeluk is nou eenmaal in een klein hoekje. Het cultuur wat er heerst op de
afdeling heb ik als ‘achteruitgang’, ‘blijven steken’ ervaren in de zin dat de
meeste vrouwen zich vervreemden van de buitenwereld en de kleine details wat
als onbelangrijk wordt ervaren als belangrijk wordt gezien. Een voorbeeld is
bijv. dat er dan voor een beltijd van 10 minuten waar iemand recht op heeft, als
je die overschrijdt degene het dan gaat melden aan de medewerker/ster. Ikzelf
zou daar geen aandacht aan schenken als iemand die 10 minuten overschrijdt of
niet. Ik hou mij nog bezig met de buitenwereld. Ik probeer althans mij niet met
zulke onzinnige details bezig te houden of te bemoeien. Ik heb ook nog
opgemerkt dat er heel veel naar elkaar gekeken wordt qua kleding noem maar
op. In detentie is het nou eenmaal prettig om in een joggingbroek te lopen.
Pluspunt is wel dat als er bezoekdagen zijn je dan wel fatsoenlijk moet kleden
zodat het niet lijkt alsof je in een gevangenis zit. De bezoekers van buiten kijken
hun ogen uit .als ze de mede-gedetineerden zien en dan een opmerking plaatsen
dat het wel op een modeshow lijkt. Er zijn ook in detentie veel mogelijkheden
zoals onderwijs, sport, boeken lenen uit de bibliotheek dat vind ik wel heel erg
positief.
N30, vrouw, 25-29, allochtoon, QB
(Rapportage was oorspronkelijk Frans geschreven)
Hierbij mijn ervaring met betrekking tot deze gevangenis, zowel positief als
negatief. Het spijt me U dit in het Frans te moeten schrijven maar mijn beperkte
Engels, voor meer realiteit en openhartigheid, lijkt het me beter deze getuigenis
in mijn moedertaal te schrijven.
Ik zal beginnen met de negatieve punten.
Wat betreft bewakers, artsen, tandartsen, bibliotheek, sport, maatschappelijk
werkstel, ‘s zondagsmis, dit alles is voor onverstaanbaar. Er worden Nederlandse cursussen gegeven maar helaas geen Engelse.
Mijn eerste maand duurde heel lang, eenzame opsluiting in een cel die altijd
gesloten bleef, met enkel 2 uur buiten en 30 tot 45 minuten ‘recreatie’ bij een tv
die ik niet kon verstaan. Geen enkele uitleg over hoe naar Frankrijk te bellen,
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noch geld uit Frankrijk te kunnen ontvangen, heb ik in mijn eentje, door gebaren
en een persoon met geduld, zelf oplossingen kunnen vinden. Gelukkig zijn er in
de bibliotheek ook Franse boeken maar enkel 2 plankjes, waardoor slechts een
beperkte keuze. Ik zou makkelijk gek kunnen worden, gelukkig wachten mijn
dochter en mijn familie op me in Frankrijk wat me overeind houdt.
De positieve punten zijn, vergeleken met de Franse gevangenissen, (ik ben er
zelf nooit opgesloten maar sommige vrienden van mij wel), is dat deze gevangenis beter te verdragen is, schoner is, de cel, zij het beperkt, uitgerust. Maar in
mijn gebouw: deuren geopend met sleutels. Te kunnen bellen is zeer belangrijk
(onmogelijk in Frankrijk) – er is ook meer keuze qua voeding in de kantine en
op feestdagen zoals Pasen bijvoorbeeld kregen we een uitgebreide maaltijd en
werd er een gezamelijk spel gespeeld, wat totaal niet zou passen in het Franse
gevangeniswezen. Zelf kunnen koken is ook goed. Maar wat belangrijker is voor
mezelf, en mijn familie en vooral mijn dochter is mekaar dagelijks te kunnen
opbellen.
N03, vrouw, 40-44, autochtoon, QB
Het vervelende binnen deze inrichting is het feit dat de regels niet consequent
zijn. Wat de ene keer wel mag, dat mag de andere keer weer niet. Zo is er veel
onduidelijkheid over met name de visitatie (waar de invoer en uitvoer geregeld
wordt). De ene gedetineerde mag bijv. verzorgingsprodukten mee naar binnen
nemen, een ander weer niet. Iedere visitatiemedewerker heeft weer andere
ideeën over wat bijvoorbeeld een pyjama is, en wat niet. Zij bepalen wat wel en
niet binnen mag komen, en dat wisselt per persoon heel sterk. Dat geeft veel
irritaties en de gedetineerden worden er gefrustreerd van, want je mag maar
weinig spullen invoeren.
Ook de maaltijden zijn een bron van ergernis, want het eten is erg eentonig qua
aanbod, de smaak is niet goed en het fruit dat 3x per week verstrekt wordt is
vaak slecht.
De winkellijst die we wekelijks krijgen om etenswaren te bestellen is ook erg
beperkt, veel produkten zijn inmiddels van de lijst verwijderd, zo kan er geen
vis of brood meer besteld worden, voor de vegetariërs is er al helemaal geen
alternatief, en de gezonde produkten zijn ver te zoeken. De prijzen zijn buiten
proporties, op sommige artikelen zit een verschil van 40% met prijzen van
andere inrichtingen en van de prijzen buiten.
Het hekwerk dat sinds kort om de luchtplaats is gezet is erg storend, het is een
gevangenis in een gevangenis!
Verder is de brandveiligheid niet goed. In het onderwijslokaal is geen enkele
andere uitweg dan via de gang; als op de gang brand uitbreekt kun je geen kant
op. Er zitten tralies voor de ramen, die niet open gaan. Ook op de cellen gaan de
ramen niet open, en zitten er tralies voor. Er komt dus niet genoeg frisse lucht
binnen, dat is vooral lastig omdat je met 2 personen op cel zit.
N32, vrouw, 20-24, allochtoon, QB
Ik zit nu al een paar maanden en zat eerst alleen in een cel, omdat er geen
dubbele cel over was. In drie weken heb ik nu met 3 verschillende mensen
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gezeten. Bij mijn vorige cel-genoot had ik het wel goed. Wij zaten alletwee voor
het eerst en voelde ons veilig in de cel met z’n tweeën. Na 1 week was het al
voorbij en moest ik naar een andere afdeling, terwijl met z’n tweeën hadden
aangevraagd, zodat we elkaar konden blijven steunen. Ik heb nu aangevraagd,
wanneer zij ook naar deze afdeling komt, wij weer bij elkaar komen. Maar ik
denk niet dat dat gaat lukken, dus ik zit weer zwaar in een dip. En belregeling
kan alleen als je op papier kunt bewijzen dat jullie een relatie hebben. Dat is ook
wel vervelend want ik heb al bijna 10 jaar een relatie, maar het staat nergens op
papier. Ja, in het dossier maar daar heb ik niets aan.
Nou het enige waarop ik hier leef is: bezoek, bellen en post.
N02, vrouw, 35-39, autochtoon, QB
Ook je invoer is enorm beperkt. Je kunt dus niet je personelijke verzorg
produckten in laten voeren. Je kunt ze dan wel kopen maar 2/3 van de gedetineerde dames moeten het doen zonder de hulp van buiten hebben dan 12,80 per
week daar kan je dan net je roken + mischien iets anders voor halen. 1x per week
is er winkel persoonlijk kan ik mijn spulletjes wel kopen maar vind het erg voor
mensen die dat niet kunnen. En de winkel + erg duur.
Ik vind ook dat de invoering van 2 mensen op 1 cel vind ik erg triest ze kunnen
mischien wel met de ene overweg maar gaat ie weg word er zo iemand bij je
geplaatst waar je het niet mee kunt vinden zwaar triest.
Wat het bezoek betreft als je bezoek op tijd aankomt en je zelf 10 min later pas
uitgesloten word krijg je ook geen 10 min extra terwijl je recht hebt op 1 uur.
Betekent dus 50 min bezoek ook 1x per 6 weken invoer van kleding is erg
weinig.
Voor de rest vind ik ook dat je zelf ondanks je hier zit je zelf je tijd voor je zelf
zo positief mogelijk door moet zien te komen. Je moet het hier en met elkaar
doen we hebben elkaar niet zelf uitgekozen maar zijn wel op elkaar aangewezen.
Ik vind ook dat ze moetten stoppen met het versoberen van het regiem. Mensen
worden zo lopende tijdbommen kunnen niet meer praten met sociale werkers
want achter elke gedetineerde zit een verhaal.
Wij zijn geen verkeerde personen hebben gewoon een foutje gemaakt en boeten
daarvoor maar ik wil straks buiten gewoon mijn leventje weer oppakken maar
daar moet de maatschappij wan opsluiten is niet moeilijk maar wat erna???
N20, vrouw, 30-34, allochtoon, QB
Ten eerste wil ik dit kwijt, dat ik het heel beledigend vind dat jij je steeds weer
moet onderwerpen aan die beledigende foullerings acties van de visitatie als je
van of naar de rechtbamk of op transport ga. Belachelijk hoe de lesbische
vrouwen zo onbeschaamd naar je kijken wat kan je in Gods naam van de
rechtbank terugnemen?
En hier zijn volwassen vrouwen gewoon kleuters (zo worden we behandeld)
omdat men niet wilt dwarsliggen doen ze maar wat hen gevraagd word en men
mag ook geen weerwoord geven Dit is mijn eerste detentie en ook de laatste.
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Het is geen pretje dat je dag elk dag om 5 uur is afgelopen want dan moet je
achter de deur. Ik zit hier niet voor neuspeuteren ofzo maar ik ben ook maar een
mens en een fout is menselijk.
N26, vrouw, 35-39, allochtoon, QB
Ik vind het zwaar me hoofd is moe.
Ik wil naar huis en ben me huis ook nog kwijt geraakt.
En me relatsie is ook stuk hij is er van door gegaan.
Ben ook nog ziek in me hoofd.
Ze maaken mij af om dat ik niet blond Ben.
En alls volgende keer me weer oppakken verf ik me haar meteen blond.
Zo ver ik weet is deze land van afspraak zo te zien gaat het hier heel anders aan
toe.
N07, vrouw, 45-49, allochtoon, QB
Als je aangeeft dat je hulp nodig hebt met het verwerken van alles wat je
overkomen is. Pas na 12 maanden ben ik dankzij een van de Pwers terecht
gekomen bij de psycholoog die mij met het een en ander kon helpen. Als je niet
gewend bent met dit soort slag mensen om te gaan weet je niet wat je overkomt.
Hier in de inrichting worden vrouwen gepest. Ook met hun handicap er wordt
dan een paar keer iets van gezegd maar als het toch niks helpt gaan de pesterijen
gewoon door. En de inrichting doet er verder niks aan. Dit heb ik maandenlang
zelf ervaren.
Een volgend punt is dat sommige personeelsleden hier de vrouwen als kleine
kinderen behandelen. En er wordt steeds meer gedreigd met sancties. Als een
van de 38 dames iets fout doet worden vervolgens alle 38 gestraft. Dat is nu al
maanden het geval met het telefoneren.
Bij de medische dienst zou ik het wel beter geregeld willen zien. Hier gaat
zoveel mis. Persoonlijk heb ik zelf geen problemen met het personeel. Als ik
ergens hulp bij nodig heb staat er altijd wel iemand voor mij klaar.
Binnen de inrichting hebben wij regels en die moeten gewoon gehandhaaft
worden. Persoonlijk heb ik hier geen moeite nog problemen mee. De meeste
vrouwen die hier heel veel te klagen hebben zijn in hun dagelijks niet aan regels
gewend. Ze denken maar dat ze overal kunnen doen en laten wat ze willen. En
andere overal de schuld van geven. En ze zoeken hun fouten altijd bij een ander
en niet bij zichzelf. Ik denk dat wij hier zitten om van onze fouten te leren. Maar
het gros van de vrouwen denkt hier anders over. Ik kom bv. als leek (onschuldig) binnen maar als ik niet uitkijk als grote crimineel naar buiten. Alles wat je
leren kan je hier in de inrichting leren. Hier worden ‘vriendschappen’ gesloten.
Ik zit hier mijn straf uit en dan sluit ik de deur achter me. Ik ben hier niet om
vrienden te maken die heb ik buiten.
Ik heb verder niet veel negatiefs te vertellen. Zeg, houdt je aan de regels dan is
er niks aan de hand. En ik vertrouw niemand hier binnen. Want je vetrouwen
wordt altijd geschaad. Hier hebben wij niks te willen. We hebben alleen te
luisteren. En als je dat doet heb je verder geen problemen.
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Standaard afdeling
N60, vrouw, 40-44, autochtoon, RA
Wat is het om gedetineerdt te zijn wanneer je de wet overtreedt moet je er vor
boete dus raak je gedetineerd het is vor de 8 keer en ik moet eerlijk zijn.
Hier in Nieuwersluis ben ik toch goed tevreden.
Mensen zullen denken je zit in cel met tralies en hebt niets.
Het is meer een nonnenkamer met een ijzere deur je hebt een groote raam met
gestrepte tralies. Je hebt t.v. koffie apperaat koelkast magnetron en je kan zelfs
een C.D speler in je cel krijgen.
Verder krijg je een routiene zoals mensen buiten. Je kan naar de arbeid ½ dag
en elke dag een uurtje buiten in de frisse lucht je hebt recreatie om je fam te
bellen 2x per week sport.
Je kan zelf schoolopleiding doen en je Diploma alsof je naar een echte school
bent geweest. 1x per week heb je Bibliotheek verder heb ik niet veel te zeggen
alleen ondanks je fout bent en gedetineerd moet je wel respeckt houden voor
andere en personeel zolang je dat doet zit je goed ondanks de deur om 5 uur
dicht ga maar ja dan ga je douchen en eten t.v. kijken of zoals nu schrijfen en
voor is het personeel hier als mijn fam als ik hulp nodig heb krijg ik die.
N63, vrouw, 50-54, allochtoon, RA
(Rapportage was oorspronkelijk in het Spaans geschreven)
Ik ben een Venezolaanse vrouw. Ik vraag mijn God elke dag de tijd sneller te
laten lopen dankzij mijn God is het een rustige plek, ze behandelen ons goed
zonder meer te zeggen bedankt.
N36, vrouw, 45-49, allochtoon, RA
Het dag programma op deze afd is goed ingedeeld dat is mijn mening.
Het is om de ene dag ‘s morgens arbeid en de andere dag ‘s middags.
Er is genoeg ruimte om te bellen de ene dag, de even nr. de andere dag de
oneven nrs.
Met sporten ook om en om zoal sport en fitness.
N44, vrouw, 50-54, autochtoon, RA
Tot nu toe is mijn detentie goed verlopen. Ik zit hier voor de 1ste keer (en ook de
laatste). Maar er is met alles tot nu toe wat ik heb gevraagt positief gereageerd.
De cellen zijn redelijk, alleen klein met z’n 2e n. Matras is zeer slecht voor de
rug!!!
Eten is redelijk. Alleen is het zo dat je 5x in de week kaas krijgt, daar mag en
kan meer afwisseling in. Toetjes al een paar x over datum!!!
Bewaking is ok. Het zou wel prettig zijn als je iets meer zou kunnen sporten.
Het is niet veel maar ik zit hier net 2 weken.
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N62, vrouw, 50-54, autochtoon, RA
Ik ben hier ruim een maand geleden op het W.O.T.S.65 verdrag uit Thailand naar
Ned gekomen.
Ik zit nu nog midden in die accept fase. Ook was ik ernstig ziek geworden in
Thailand er is op elke manier geprobeert me eerder richting Ned. te krijgen. En
waarom het dan toch nog een maand heeft geduurt voordat ik naar het ziekenhuis ging. Ik had een heel dik mediesrapport meegenomen met daarin ook
vermelding van medicijnen die niet zomaar gestopt kunnen worden. Ik ben dan
ook niet te spreken over de mediese dienst hier. De psychiater weer wel maar
daar had ik nooit terecht hoeven te komen als ze geluisterd hadden.
Het is een grote schok om van een open gevangenis van 5000 vrouwen naar
alleen op cel, bijna niet te doen - heel angstig ook ik woonde bij elkaar 16jr in
Thailand een cultuurschok, het weer het eten, blauwe ogen, na al die orientaalse
ogen de taal.
De bewakers zijn best okay. Ik probeer me aan de regels te houden, zo doende
heb je respect beide kanten op.
Verder als je hier binnenkom word er op afschuwelijke wijze door je spullen
heengegaan, ik kwam tenslotte uit een andere zwaar gecontroleerde gevangenis.
Bijna niets mag je houden. als je cremes etc die je hier weer peper duur moet
aanschaffen, het zou helpen als mensen die op W.O.T.S. verdrag naar Ned. gaan
ze te laten weten wat acceptabel is in Ned. en dat alles gesealed moet zijn.
N64, vrouw, 25-29, autochtoon, RA
- Mijn ervaringen in de inrichting zijn over het algemeen beter als in andere
inrichtingen want hier heb je standaard een douche, toilet, magnetron en
koffiezetapparaat op cel en een douche is toch wel erg fijn en je kunt nu zelf je
eten op cel opwarmen, en in de muur heb een radio met 4 zenders dus als je een
s.v. (raport) hebt omdat je ruzie hebt gehad of een andere regel heb overtreden
dan kun je tenminste nog radio luisteren want je TV word meestal weggehaald
en zonder tv gaat de tijd een stuk langzamer. Als je geen boeken hebt of mensen
om te schrijven.
- sport/fitness en luchten
Het sporten vind ik te weinig, 2x 45 min, want je beweegt al weinig omdat je op
zo’n kleine cel zit en op de RA heb je nu alleen nog een kleine overkapte
kooiluchtplaats en als je daar met veel mensen lucht kun je daar ook niet echt
makkelijk joggen/hardlopen. 1 ½ jr geleden mochten we op de grote ‘openlucht’
plaats luchten en dat was stukken beter, in de zomer lekker op het gras een boek
lezen, rondjes lopen.
- Telefoon
Ik vind dat het bellen op de inkomsten (PA + PB) beter is als op de standaardafdelengen: RA, QA, QB want daar mag je elke dag bellen en hier om de dag, 10
min en dat is erg kort dan kun je eigenlijk maar 1 redelijk gesprek voeren met
1 persoon Er is door deze regeling veel ruzie door de telefoon omdat mensen
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meer behoefte hebben om te bellen. En de telefoonkrtn van de inrichting zijn na
10 tot 13 min op als je naar 06nrs belt dus dat kost goudgeld.
- Geld storten
Geld storten duurt lang van bank naar bank tussen de 7 en soms +/- 13 dgn en
kost bijna 4€ administratie kosten en per internet nog meer en voor heen kon er
nog op het terrein gestort worden maar dat kan niet meer.
- Wachtgeld/loon
Loon is hier maar 2,57€ p/d en als je niet werkt krijg je wachtgeld en dat is
€2,04 p/d x 5 = € 10,20. Waarvan je 3,00€ huur betaald dus dan hou je 7,20€
p/w over dus als je rookt ben je al 4,20 voor 1x shag en 1x vloei en een telkrt is
5,00€ dus moet je gelijk al kiezen wat je wilt schrijven of roken of roken of
bellen dus eigenlijk vind ik dat je p/w min 10€ hoort over te houden zodat je 2
echt ‘belangrijke’ dingen kan kopen want, bellen, roken, schrijven is wel het
belangrijkste wat je hier kan en mag. En als je op raport hebt gezeten max 10
dagen achtereen krijg je geen geld dus als je van buiten niks krijgt heb je niks.
Alleen het eten van hier.
- Post
Soms duurt het +/- 9 dgn voordat de post ‘aankomt’ en soms 3 dgn vanaf
hetzelfde adres??
- Onderwijs/cursus
Ik vind dat alle gedetineerden die 90 dgn hebben gehad, want dat krijg je voor
een strafzaak eigenlijk bijna altijd wel en je hebt geen kans op schorsing dus
gelijk 90 dgn dan vind ik dat je bijv een taalcursus kunt volgen of een andere
korte cursus zodat je nog wat leert en niet alleen maar ‘nutteloos zit’.
- Andere bedden want nu lig je op een plastic matras waar je je vies op voelt en
rug en nek klachten krijgt.
- Arbeid
Ik vind het in deze inrichting slecht op de arbeid qua het werk wat je 4 uur per
ochtend of middag moet doen, want dat is nu al zeker 3jr hetzelfde ‘industrie
productiewerk’ klepjes van nivea doekjes maken. Heel ééntonig werk met geen
afwisseling en de muziek staat zo zacht dat je het niet eens hoort door het praten.
- Piwers/de bewakers
Met sommige Piw’ers kun je wel een leuk gesprek voeren maar sommige
zeggen vaak niet eens bijv. goeie morgen mvr. ? Maar ‘luchten! Sommige laten
je echt gedetineerd voelen en vinden veel van hun werk te veel. Bijv je hebt
geen wc papier, je belt en vraag of er iemand een rol kan komen brengen omdat
je naar de wc moet maar geen wc papier meer hebt dan, zijn ze ‘je vergeten en
komen na 1 ½ uur of je belt nog een x en dan zeggen ze bel je nu al weer! We
komen er zo aan en dan ben je weer een 30 min verder. Of als je hoofd of
buikpijn hebt of kiespijn en je belt s’avond om 7 uur dan moet je wachten tot de
medicatie verstrekking en die is pas om 22:30 t/m 23:30 wat nu pas nieuw is dus
als je voor 22:30 in slaap valt word je weer wakker gemaakt en omdat je zo
weinig beweegt is het al moeilijk om in slaap te vallen. En als je zelf geen
medicatie slikt word je er wel wakker van de etensluiken die open en dicht
gedaan worden.
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- Inkomstenpakket
Het is wel fijn dat je hier nog een inkomstenpakket krijgt dat is een pakket met
shag vloei aansteker en telkrt en 2 postzegels en dat is 12€ en die betaal je dan
van je wachtgeld terug.
- En het is fijn dat je hier geen hoge huur betaald.
- Het bezoek zou ook langer kunnen omdat je moeilijk een relatie kan onderhouden hier.
- En je voelt je vaak eenzaam en alleen hier en als je een leuk persoon hebt
ontmoet waarmee je het goed kunt vinden gaat ze vaak of naar huis of andere
afdeling. Je kunt je het beste niet teveel met thuis bezighouden want dat is alleen
maar frustratie en onmacht wat je dan voelt als je niet kan bellen of even
gerustgesteld kan worden door je partner daarom ga ik van geen telefoongesprek
of brief uit want alles wat dan wel lukt is meegenomen want ik ben daar in een
vorige detentie heel depressief van geworden en daar kwel je jezelf alleen mee.
N59, vrouw, 30-34, autochtoon, RA
Maar de laatste tijd (ik zit nu van dec 07/apr 08) is er heel erg veel achteruit
gegaan.
Vooral de medische dienst is erg inconcequent. Hiervoor ben ik klachten in gaan
zamelen bij de dames - zelf heb ik ook een grote klacht en ga dat voorkijgen a.s
maandag bij een vergadering met de Directie. Als gedeco-lid66 weet ik wel
welke wegen ik moet bewandelen. Ervaring is hier in het regime bijna een pre
en zo zou het niet moeten zijn.
Spekers Briefjes om verschillende instanties te bereiken komen vaak helemaal
niet aan en dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. In andere P.I.s gaat het wat
dat betreft een stuk beter. Het regime is zwaar versoberd en vooral Nieuwersluis
is een erg deprimerende gevangenis.
Zo is er bijv alleen voor de afdeling Q cursus zit je toevallig op de R dan kan je
zowiezo al niet in aanmerking voor onderwijs.
Er word armzalig gecomuniceerd tussen personeel en gedetineerden waardoor
de sfeer op de afdeling vaak beneden peil is.
Vrouwen voelen zich veelal onbegrepen en niet serieus genomen. Ik zelf zie ook
wel dat de piwers vaak maar weinig kunnen doen. Zoek het maar uit is vaak het
signaal dat word gegeven veel vrouwen (vooral first offenders) kennen het
systeem ook niet hoe het werkt met sprekersbriefjes. Daarin voel ik mezelf
geroepen om uitleg te geven. Wat ik overigens niet erg vind. Maar als ik straks
weg ben. Wie doet het dan?
Nu is het helaas ook nog zo dat zelfs wanneer je eindelijk een briefje invult het
vaak helemaal niet aankomt of er word niet op gereageerd. Dat werkt erg
demotiverend.
Dan is er nog de post inmiddels heb ik 3 brieven niet ontvangen. Waarvan ik
zeker weet dat ze zijn gepost. Het is zoek.
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Ook is er op ons weekprogamma vermeld dat we 1x in de maand groepsgesprek
hebben. Nu is er al 2 maanden geen groep geweest. Ik vind het erg belangrijk dat
dit toch doorgaat. Al is het maar voor het personeel dat ze wat beter weten wat
er onder gedetineerden speelt. En niet alleen groepsgesprek wanneer de piwers
nieuwe Instructies of Mededelingen hebben.
Soms heb ik het idee dat de piwers er al niet aan willen beginnen omdat er
‘gezeur’ gaat komen.
Verder zijn er maar weinig activiteiten. Wat zeg ik geen zo is er geen crea. Voor
gedetineerden is het belangrijk gestalte te kunnen geven aan hun gevoel. Al is
et maar iets simpels voor je kind maken. Samen dichten of schilderen. Door die
dinge samen te doen houd je het moraal hoog. Iets wat we hier wel kunnen
gebruiken.
Detentie is bedoeld om van te leren en niet om aan kapot te gaan. We moetten
immers allemaal op een dag weer de samenleving in.
Kortom hier word je bijna voorgehouden dat wat je doet niets uitmaakt en dat
tast het gevoel van onverantwoordelijkheid aan.
Dan is er ook nog eens veel drugs in de gevangenis en word er heel erg gedeald
in pillen. Piwers weten wie het zijn maar doen maar weinig om het aan te
pakken. Veel vrouwen die aan het afbouwen zijn met medicatie zijn in die tijd
erg kwetsbaar en moetten tegen zichzelf worden beschermd tot ze helmaal zijn
afgebouwd.
Zo heb ik zelf meegemaakt (toen ik nog verslaafd was aan Metadon). Ja
metadon Ja. De indruk word heel erg gewekt dat Metadon een oplossing is voor
je heroine verslaving. Als je onthoudingsverscheinselen heb staat de Medische
dienst snel klaar met dit vergif het word je gewoon opgedrongen. Zo heb ik kort
geleden een vrouw meegemaakt die hier in de P.I. snel wil afbouwen met
metadon en aangaf het niet meer te willen. Toch nog word het haar elke dag
aangeboden om 12:00 uur dit vind ik ronduit ziek.
Op deze manier komen mensen verslaafder de P.I. uit als dat ze er in gingen.
Wat veel mensen niet weten is dat er in Metadon 7 opiaten zitten in Heroine zit
er maar een.
Ik ben afgelopen Jaar in een keer gestopt met Metadon nadat ik het 10 jaar heb
gebruikt 80 mg per dag. Veel mensen hebben die kracht helaas niet. Het is een
Hel waar ik mezelf uit heb verlost. Ik vind dan ook dat je er voorzichtig mee moet
zijn om dit als oplossing aan te dragen. Het is niks. Nog erger dan de kwaal.
Op deze manier houd je verslaving in stand, wat creeer je het.
Als de inrichtingen zo doorgaan werk je verslaving in de hand en is de kans op
recidieve vele malen groter. En het lijkt me dat we de criminaliteit terug willen
dringen. Dit is geen crimefight maar het omgekeerde. Vind je het gek dat alle
gevangenissen op een gegeven moment vol zitten met ISD (indicatie Stelselmatige Daders) er’s. Al 2 jaar liggen er plannen voor TR (terugdringen recidieve).
Maar er gebeurd wat dat betreft ook niets. Vrouwen die ISD krijgen hebben dan
al zoveel meegemaakt, ze zijn afgeleefd of/en alles kwijt dat ze tegen de tijd dat
ISD in zicht komt niet eens meer de moed of de kracht hebben om aan zichzelf
te werken dan word het gauw 2 jaar zitten en dan na die 2 jaar. Daar wil ik niet
eens aan denken.
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N38, vrouw, 40-44, autochtoon, RA
Mijn ervaring is 1x detentie, wat ze ook zeggen. Het is geen hotel wat de meeste
wel buiten zeggen.
Je wordt als gedetineerde vaak niet zo serieus genomen. Je zit deprie in een cel
en wordt er al gauw gezegt. Dat je eigen niet aan moet stellen terwijl hier ook
vrouwen zitten door echtgenoot of vriend wie door het A.T67 gearresteerd wordt
en dat hebt zo impact op vrouw en kinderen en er word geen nazorg gegeven.
Je zit vaak binnen en heb te weinig activiteiten of begeleiding.
Als je in dubbelle cel zit wordt er vaak verhuist. Ze stoppen alles kwa culturen
door elkaar. En hebt dat zelf deze afgelopen maand zelf meegemaakt 4x een
ander en word een cel dicht gegooit en zoek het maar uit. Als je hulp ergens bij
nodig hebt is er niemand om je te helpen.
En dan over cel gesproken 2 bij 4 kan met 2e 2 pers niet normaal in lopen of
zitten het is vaak niet schoon op de afdelingen.
En de medicatie wordt wel als 1 van de weinige dingen wie je erg snel kunt
krijgen. Maar echte hulp nee! En artsen nee bizar in 1 woord. De bewaarders
laten je vaak echt voelen je bent crimineel. En hun bepalen echt als je verhuist
wordt van afdeling bij wie je op cel komt.
Luchten doe je tegenwoordig in een kooi waar je nauwelijks in kunt bewegen.
Nee, mensen worden hier echt veel slechter. Mensen moeten strafarbeid krijgen.
Bezoek is vaak een zooi en er zijn mensen rijden 2 uur voor 1 uur bezoek en is
altijd een zooitje.
Beddegoed is vaak verbrand en wasgoed is drama. Vrouwen hebben andere
producten nodig dan een man en is ver te zoeken. Als je eigen mening zou
willen geven, kan gewoon niet want je zit op rapport en je word vaak vergeten
door piwi’s68 als er geen arbeid is en zit je soms 23 uur op cel. Das geen
bedoeling om mensen weer de maatschappij in te helpen.
Ja detentie is echt wel zwaar, wij zijn nummers!
N51, vrouw, 25-29, allochtoon, RA
ik ben van mijn vrijheid beroofd maar hier binnen word ik ok nog van gezonde
verstand beroofd. Het personeel moet het eigenlijk proberen te verzachten alle
leed, maar integendeel.
Je wordt constant uitgedaagd. Je word amper naar geluisterd, zelf de directeur
stelt niet veel voor hij luisterd niet naar wat je echt te zeggen heb natuurlijk
komt ij langs wanneer je een rapport krijgt maar je gelijk geven of er ook nog
eventuele getuigen bijhalen doet hij echt niet. Ik heb dan geen zin om mijn
verhaal dan te vertellen want ik weet dat hij toch zijn werknemers altijd gelijk
geeft. Ik ben al op de rapport geweest alleen omdat hij vond dat ik verbaal
agressiev ben geweest terwijl, ik alleen voor mijn rechten opkwam.
En dan over de pwi’ers, sommige komen met hun problemen van buiten af en
reageren het op ons hier binnen sommige hebben voorrang gedetineerden hier.
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Ik wordt meteen een stempel op gezet door sommige pwi-ers en dan kan ik het
verder wel vergeten. En over de avonddienst heb ik helemaal geen goed woord
te reageren pas na uren op je oproep terwijl je je heel ziek voelt dat je meteen
medische hulp nodig moet hebben. En als ze komen heb je kans dat ze niet
komen met de medicijn die je nodig heb. Of ze komen helemaal niet opdagen.
en voor alle kwaal brengen ze paracetamol geen onderzoek helemaal niets.
Het hele medische dienst is een lachertje. Zijn ze eigenlijk wel gediplomeerd
vraag je je af. Je moet altijd weken wachten voordat je opgeroepen word alleen
door de medische dienst heel erg frusterend.
De prijzen van de winkel zijn belachelijk duur. We verdienen allemaal maar 64
ct per uur en werken 4 uren per dag. Behalve in het weekend. En met 12,80 moet
je het doen waarvan er elke week 3,00 euro wordt afgetrokken voor de t.v. en
met de rest moet je het maar bekijken voor de boodschappen waarvan er bij elke
prijs 10% verhoging is. Je redt het echt niet met dat kleine bedrag want de
prijzen zijn drie maal de prijzen buiten. Het is zelf een routine met het dagelijkse
eten. Je weet elke week precies wat je te eten gaat krijgen want er is geen
variatie. Geen wonder dat we hier klagen om onze gezondheid.
En het bellen is altijd een ramp twee telefooncellen maar voor iedereen die moet
bellen en dan mag je maar 10 min. bellen.
Het is één en al stress hier binnen. Je voelt je echt geen mens meer. Ik kom nog
voor mezelf op maar anderen die niet weten hoe ze moeten opkomen voor hun
zelf hebben het nog zwaarder en helemaal als je vanuit het buitenland komt en
de taal niet spreekt dan maken ze je van alles hier wijs wat helemaal geen regel
nog plicht is.
We luchten in een kleine ruimte terwijl er voor ons een heel groot veld is met
gras en betere lucht is om te ademen maar er geen gebruik van gemaakt mag
worden. Nu weet ik precies hoe een gekooide dier zich voelt. Niets deugd hier.
Ik voel me helemaal niet veilig in m’n cel nog in dit gebouw. Feestdagen krijg
je ook geen extra tijden buiten je cel. Als je mentaal niet sterk ben ga je heel snel
kapot hier. Heel snel. Er is totaal geen respect maar dat verwachten ze wel van
je. En de leidinggevende doen geen moer.
En als ze fouten maken met je geld storten wat bijna elke week gebeurd word
dan van ons verwacht dat we geduld moeten hebben het is met alles hier
wachten, wachten en nog eens wachten om er gek van te worden.
Zoo dit voelt al een heel stuk beter. Eindelijk kunnen zeggen wat er hier
gebeurd.
Ik hoop dat er aandacht wordt besteed aan deze problemen. Ze zullen zeggen dat
het allemaal meevalt maar dat is allemaal LEUGENS. Er moet verandering
komen. Echt waar.
N56, vrouw, 45-49, allochtoon, RA
Wat hier gebeurt zou de buitenwereld niet geloven!
Deze gevangenis is erg slecht, je wordt niet met respect behandeld, ook de
bewaking als je wat vraagt moet je het zelf uitzoeken of weten ze het niet.
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We luchten ‘s ochtends te vroeg in een apenkooi. En vele mensen worden hier
depresief. Medieatie wordt niet zo nauw genomen. En echte hulp wie je nodig
zou hebben is er gewoon niet.
Als je hier binnen komt met vuilnis zak kleding is het afwachten bij wie je zit.
En zetten je vaak bij anderen wie niet eens hollands praten.
N40, vrouw, 40-44, allochtoon, RA
Hallo, hier in deze gevangenis hebben ze geen respect als ik mijn medicijnen
vraagt zeggen ze donderop. Als ik ga luchten, moet ik 15 min voor de deur staan
wachten, want andes sluiten ze de deuren in 1 min dicht.
En erger is, 2 bewakers hieruit zitten gewoon te snuiven. Bewakers, ze beloven
van alles je mag iets langer luchten, je mag 2x in de week bellen, maar ho maar,
valse belofte.
Er zit hier zelf een meisje die heel goed met de bewaker omgaat. Hahaha.
Natuurlijk ze smokkel gewoon alles binnen voor die twee bewakers.
Ze weten, dat ik alles weet van hun, en sluit mij vaker op.
N55, vrouw, 19 jaar of jonger, allochtoon, RA
Ik zelf ben nog heel erg jong 19 jr ik kwam rechtstreeks van een jeugdgevangenis toen ze me hier plaatsten. En geloof mij ti’s hier hel! Het eten is vies er
zijn gevechten om telefoon gesprekken wat ik een keer heb gehoord waar om is
gevochten.
Je hebt geen privesie je post wordt gelezen van binnenaf. Tot en met wat naar
de gedeteneerden zelf wordt gestuurd dus van buiten af.
In mij beleving is de beveiliging ook streng de ene wordt behandeld als stuk vuil
de ander als een hond nou ik heb het allemaal meegemaakt en zelf ben ik het
gewoon echt zat ik heb gewoon geen leven geen jeugd gehad het moet stoppen!!! Zelf zit ik nu 6jr en 1 maand en moet weer 2 maanden zitten die ik erbij
heb gekregen in afwachting van dat ben ik heel benieuwd wat er met me gaat
gebeuren. Dat is zo’n beetje mijn verhaal wat ik zit hier nog maar net.
N61, vrouw, 35-39, allochtoon, RA
Ik heb in Engeland gezeten daar gaan dingen veel beter dan hier.
Als je binnen komt zetten ze je in first night center. Zo iet als inkomsten. Daar
wordt je grondig onderzocht de eerste dag dat je binnenkomt.
Je krijgt heel veel informatie over de gevangenis en regels. Voor de meeste
dingen moet je betalen.
De bewakers tonen geen medeleven of gevoelens als je verdrietig ben komen ze
niet eens met je praten of vragen hoe het met je gaat in Engeland gaat het heel
anders daar heb je een persoonlijken bewakers.
De medische dienst is heel erg hier.
Ik had een spreeken briefje ingevuld voor een afspraak. Toen kwam er iemand
naar mij toe om te vragen wat er aan de hand was (in de cel met de deur open).
Toe vroeg ik aan haar of dit wel kan dat ik prive problemen zo kan spreken met
de deur open. Toen zei tegen mij dat dit de regels zijn dat deuren mogen niet

Ervaringen van gedetineerden: een beschrijving

49

dicht en dat dit geen hotel was. Toen zei ik tegen ook al is dit geen hotel is heb
ik recht op privelege had. Hier behandeld ze je als een een hond.
N42, vrouw, 40-44, allochtoon, RA
Ik ben hier voor het eerst, omdat ik geen boete heeft betaald, dat wil niet zeggen
dat ik een crimineel ben toch?
Dat hier word wel zo behandelt. als je maar iets vraag, krijg je een antwoord
van: ik zal ff kijken, kijk morgen wel. Ik zie wel wat ik kan doen. Maar je ziet
ze nooit meer terug. Met luchten, tijd om te luchten, doen ze de deur open,
luchten schreeuwen ze dan, net dat je je jas wil pakken sluiten ze de deuren
dicht. Dan niet!!! zeggen ze dan.
Respect ho maar, ik ben met respect opgevoed, en zal altijd zo blijven.
Zou z’on ombeschofte manieren niet overnemen. Zelf hier snuiven de bewakers,
gek hoor!! Middennacht als je ziek ben, hoef je niet op hun te rekenen. Want ze
zijn zo high als ik weet niet wat.
Geloof me 1 ding als ik word opgepakt, hopend van niet, maar zal dat gebeuren?
Nooit in dit gevangenis, dan maar zelfmoord!
N53, vrouw, 20-24, allochtoon, RA
Positieve dingen in deze inrichting.
We krijgen wekelijks boodschappen die we zelf bestellen. En we kunnen werken
anders zit je 23 uur achter de deur.
Negatieve dingen in deze inrichting.
We mogen letterlijk helemaal niks. We zitten wel vast maar zijn ook mensen,
ze behandelen je als dieren, je hebt echt niks te zeggen. Als je wat wil vragen
of weten kan dat niet want ze hebben het zogenaamd druk.
Ben je ziek en wil je een paracetemol vraag je dat krijg je het pas als ze klaar
zijn met wat ze aan het doen zijn en dat is meestal in de middag of wanneer zij
naar huis gaan als je ze zelf nog aan herinner.
En als je naar de medische dienst wil moet je een briefje invullen en wordt je
twee weken later opgeroepen als je dreigt om een klacht in te dienen. Ze
luisteren helemaal niet naar wat je te zeggen heb, als je kleren van buiten wil
krijgen, en dat gebeurt, wordt het eerste 6 weken lang onderzocht en dan krijg
je het.
Soms kan je niet met andere mensen opschieten en zetten ze jou toevallig met
die of een ander persoon op de cel. En bekijk het maar verder. Je moet met 2 op
cel als zij het zeggen je mag ook niet kiezen met wie. Dat vind ik vreemd, want
stel je nauw voor jij zit wegens boetes of iets niet zo erg, maar dan zetten ze jou
met iemand die verslaafd is of wegens moord zit. Dat kan niet want mensen die
verslaafd zijn hebben andere zorg nodig.
Als je wordt overgeplaatst naar een andere cel, jij zelf wordt nooit ingelicht tot
2 minuten voordat je weg moet.
Wat ik van deze inrichting vind. Verschikkelijk! Het is gewoon onmenselijk.
Hierbinnen heb je geen rechten en heb je ook niks te zeggen dan alleen luisteren
en opvolgen wat zij te zeggen hebben. Wat ik ook vind dat niet kan.
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Hier op de luchtplaats, naast de werkplaats waar de afdeling QA en QB is, daar
wordt onder de grond benzine opgeslagen voor wat weet ik niet. Ik vind dat niet
kunnen omdat wij zitten opgesloten, als er een brand is kunnen wij helemaal
niks doen. Want brand en benzine gaan niet samen. Is een enge gedachten.
De bewakers en piw’s zijn gemeen en hebben gelijk al wanneer ze je zien een
vooroordeel over je. Een woord voor deze inrichting VERSCHRIKKELIJK,
verschrikkelijk is nog zachtjes uitgedrukt.
P.I. Haaglanden, locatie Scheveningen Zuid
In Scheveningen Zuid zijn twee afdelingen benaderd: ten eerste de beveiligde
individuele begeleidingsafdeling (BIBA). De BIBA is een van de bijzondere
zorgvoorzieningen, bedoeld voor kwetsbare gedetineerden die vanwege hun
psychische problemen extra zorg en begeleiding nodig hebben en die bovendien
gedrag vertonen dat vanuit het oogpunt van orde, rust en veiligheid in de
inrichting een (groot) beheersrisico vormt. De tweede afdeling is het Klinisch
Psychologisch Onderzoek (KPO). Gedetineerden worden op deze afdeling
geplaatst wanneer vragen dienen te worden beantwoord omtrent hun plaatsing en
overplaatsing, indicatiestelling voor behandeling of begeleiding en crisisopvang.
In totaal zijn er 31 bruikbare reacties van gedetineerden ontvangen. Dit is
over de twee afdelingen verdeeld als 13 onderzoekspakketten van de KPO en 18
onderzoekspakketten van de BIBA.
KPO
S13, man, 30-34, allochtoon, KPO
Hier zit ik goed de hele dag deur open en de bewaarder zijn rustig ook de
mensen er om heen ook. Ik zit dik 5 jaar binnen en nu als ik naar buiten gaat wil
ik een goet leven hebben met werk dat ik kan mijn familie onderhouden. Ik
wacht nu op openkamp.
S03, man, 40-44, allochtoon, KPO
Mensen die illegaal hier in nederland vast zitten en geen recht hebben voor
verlof of detentie fusering die moeten eerder terug worden gestuurd naar land
van herkomst. Of minstens een andere straf opgelegt krijgen i.v.m de mensen
rechten.
Ook wegens terug keer na detentie naar eigen land van herkomst en de papieren
zijn verlopen men wil zijn legetimatie verlengen om na zijn detentie gelijk terug
kan vliegen maar nee hoor ze zeggen eerst je komplete straf uitzitten en dan
terwijl je einddatum al voorbij is gaan ze naar de ambasade toe voor je i.d.
S01, man, 40-44, autochtoon, KPO
Hier zit ik goed de hele dag deur open en een humaan regemis. Nou me
ervaringen in me detentie zijn niet goed van de dik 8 jaar dat ik onderweg ben
heb ik maar één jaar algemeen regime gezeten de rest straf regime. Bajessen in
Nederland zijn redelijk maar je heb regime’s die nog geen eens voor je hond zijn
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de partij voor de dieren zou in opstand komen. Jarenlang geisoleerd jaar in en
uit geen enkele privacy met bezoek luchten in kooien. Dat is unit 5 Vught (EBI)
en handboei regime Amsterdam (Demersluis PAV YA) Daar zitten een enkele
tientallen gedetineerden op (van de +/- 17000) maar wel jarenlang 5 jaar is geen
uitzondering. Dit gebeurt ook in Nederland.
Maar ja, nog een paar jaar en ik ben klaar met het systeem.
S09, man, 35-39, autochtoon, KPO
Gezien dat er in de loop der jaren veel is veranderd tot van het vroeger Maskersdragen op de luchtplaat, loodzware klompen en een zwijgverbod, verplicht
rondjes lopen.
Bezoektijden vroeger 15 a 30 min / nu 1 a 2 uur per week en zelfs wipbezoek 1x
per 2 weken.
Negative dingen die zijn gekomen zijn urinetesten (staan ze met 3 man op je
piemel te kijken hoe je in een potje moet pissen als je dan niet kan pissen moet
je de isoleercel in voor 2 weken.
Ook negatief de groepjes vorming (vooral de allochtonen) die dan de nieuwelingen geld, telefoonkaarten, tabak en kantine en ook kleding afhandig maken.
En dan wat er gezegd wordt over de bajes is een hotel, nou echt niet.
Je mag nog altijd niet naar buiten, en je bent toch je vrijheid kwijt.
Nu we in de gevangenis wat meer priveleges hebben is het er best goed.
Het eten vind ik mogen wel wat meer zorg aan besteden door weer net als
vroeger uit eigen keuken eten. En niet door een caterings bedrijf. Ik zit nu al 15
maanden en leef van brinta havermout en bamisoep. Omdat het eten gewoon niet
te vreten is 80% verdwijnt in de prullebak.
S04, man, 50-54, autochtoon, KPO
Tien ik hier kwam had ik andere verwachtingen. Ten eerste de foto’s van de
informatie zag er mooier uit dan de werkelijkheid. Aan de celdeur was papier
geplakt om muren tegen te houden de muren waren beschadig. De dagen duren
heel lang omdat er te weinig creetivitijd is. Ik die normaal hele dagen werkten
viel in een gat. Ik wis niet meer welke kant ik heen moest. Dit heeft mij in mijn
hele houding doen verandere.
Aan de bewaking ligt het niet, zij zijn heel sociaal. Zij begrijpen je. Maar staan
ook machteloos! De medische dienst is waardeloos dit komt door dat de
gegevens van de andere inrichting niet goed wordt overgedragen zo kom je op
medische problemen te stuiten. De dokter die hier werkt is iemand die op je
neerkijkt en je als een gevangenis nummer ziet. Daardoor wordt er veel fouten
gemaakt waar wij als gedetineerden de klos van zijn. Je merk gewoon dat het
recht systeem heel langzaam werk. Als ik voor af alles had geweten was ik niet
eens naartoe gegaan.
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S08, man, 55-59, autochtoon, KPO
Ik zit momenteel 12 jaar en 4 maanden vast nog 11 mnd te gaan.
Ik zit vast als ontkennende verdachte, omdat hetgeen waar voor ik veroordeeld
ben niet gedaan heb. Daarom is deze detentie zeer zwaar geweest, maar ik heb
mezelf in stand kunnen houden.
In deze detentie ben ik wel lichamelijk achteruit gegaan, zeg maar versleten.
Zeker het gebrek aan afwisseling, zoals zinnige werkzaamheden, goede voeding,
en verantwoordelijkheden.
Detentie is een vorm van, kleineren, geen enkele vorm van mens zijn, door de
vele ontzeggingen van alles wat niet kan, maak je in een spiraal van eenzaamheid, en wraakgevoelens, jegens het systeem.
Vooral als je zo’n lange tijd vastzit, ontkom je er niet aan mensen te wantrouwen
en te haten, wat het moeilijk maakt om dingen te accepteren. Wil men het
recidive terugdringen, zal men gedetineerden meer als mens moeten gaan zien,
en daar dan ook naar handelen.
Vertrouwen in het rechtssysteem ben ik voor jaren terug al kwijtgeraakt, zo ook
ben ik daardoor vervreemd van familie, vrienden en kennissen.
S10, man, 40-44, autochtoon, KPO
Ik heb meerdere detenties gehad in het leven en telkens maakte ik reeds in die
detenties nieuwe criminele plannen om na detentie mee verder te gaan. Het gaat
om keuzes maken in het leven en de gedachtes maken de daden van morgen. Ik
heb nu andere gedachtes maar die heb ik niet aan detenties te danken maar aan
mijn eige keuze. Ik ben 40 heb kinderen en ben me nu pas bewust dat ik het
voorbeeld geef aan hun. Ik zou het mezelf niet vergeven als mijn zoon het pad
kiest als dat ik het deed dus moest ik mijn leven op de schop gooien. Ik heb
verder geleerd om in alle negatieve dingen heel positief te staan en er het beste
van te maken. Als men de personeelsleden op een normale manier benaderd dan
zie je dat wat je geeft ook weer terug krijgt.
Ik heb verder geen nare ervaringen in mijn jaren lange opsluiting.
Ik zie gevangenissen als een school voor criminelen. de kleintjes luisteren naar
de grotere en willen maar al te graag groeien.
Zo was het met mij ook. Ze zouden in de gevangenissen meer in duviduweel met
de mensen om moeten gaan want ik zag vele mede gedetineerden vaak door
andere benadeeld worden, afgeperst enz enz. Het recht van de sterkste om het
maar te zeggen. Gelukkig was ik iemand die voor deze zwakke op kwam en gaf
ik vele rust in plaats van angst.
S06, man, 25-29, allochtoon, KPO
Ik denk niet dat er iemand zal zijn die beweert goede ervaringen te hebben met
zijn detentie. Dat geldt dus ook voor mij.
Wat mij tijdens mijn detentie is opgevallen, is dat het personeel in het algemeen
gedetineerden op een manier behandelen, zoals zfj dat goed en redelijk vinden:
niet zoals het behoort te gebeuren. Vaak is het zo dat de rechten van gedetineerden ingekort worden doordat een bepaald personeelslid zijn eigen redenen
daarvoor heeft.
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Mijn persoonlijke ervaring tijdens deze detentie is kort gezegd slecht. Momenteel zit ik alleen op cel, maar een tijdje geleden moest ik op een duo-cel.
Aangezien ik dat niet wilde en daarvoor goede redenen voor had, heb ik dat
geweigerd. Daardoor heb ik ongeveer 3 maanden in de isolatiecel verbleven.
Hiertegen heb ik wel juridische stappen ondernomen, en achteraf ook gewonnen,
maar dat veranderde niets aan het feit dat ik al bijna 3 maanden in de isolatiecel
had verbleven. De directie heeft in dit opzichte te veel macht, ten koste van de
gedetineerde, en drukt dus zijn wil door; en dat er achteraf blijkt dat hij fout zat
is niet echt meer belangrijk.
Daarnaast is het zo dat het volgen van een studie tijdens detentie niet makkelijk
is. Men moet zich echt daarvoor ‘hardmaken’ om die mogelijkheid te krijgen;
terwijl het een recht is van iedere gedetineerde.
In het algemeen wordt er generaliserend gedacht over gedetineerden. Hierdoor
moeten de goede onder de slechte lijden; er zijn ook goede gedetineerden –
degene die door bepaalde omstandigheden gedetineerd raken. Een en ander
betekent dat het niet echt uitmaakt of men zich goed gedraagt tijdens zijn
detentie of niet. Men heeft niet echt een voordeel om zich goed in te zetten want
iedereen krijgt toch hetzelfde.
Regelmatig wordt er in detentiewereld veranderingen ingevoerd, maar altijd ten
koste van gedetineerden. Het lijkt erop dat men is vergeten dat het niet om een
commerciële bedrijf gaat, maar om mensen. In die zien zou kostenbesparingen
niet ten koste van gedetineerden moeten ingevoerd worden. Voorbeelden zijn:
inkorting van het dagprogramma; vermindering van de mogelijkheden om te
studeren; minder ruime bezoekmogelijkheden; twee personen in een cel plaatsen
dat voor een persoon gemaakt is; enz.
Kort samengevat, men komt na diens detentie slecht(er) uit dan dat hij/zij was
doordat men geen mogelijkheden krijgt om te resocialiseren en daarvoor ook
niet de mogelijkheden krijgt.
S11, man, 25-29, allochtoon, KPO
Ik zit sinds 2003 gedetineerd.
Ik heb al veel mensen zien weggaan en ook weer terugkomen het meeste geval
is dat mensen terugkomen is omdat ze als ze onslaan worden uit bewaring niks
voor ze geregeld is zo als huis, inkomen. Dat vindt ik slecht geregeld in de
inrichting ze zetten zomaar iemand op straat met een grote plastic zak zonder
iets geen hulp geen begeleiding niks dan is de kans veel en veel groter dat zo een
iemand terug komt en daar moet its aan gedaan worden meer begeleiding huis,
woning, een start salaris, zo komen minder veel minder mensen terug.
S02, man, 40-44, allochtoon, KPO
Bij onslag hebben gedetineerden geen inkomsten waardoor ze opnieuw gedwongen worden opnieuw de fout in te gaan.
In Zweden en Denemarken en Noorwegegn en Duitsland krijgen ze wel
inkomsten mee die in detentie periode is opgebouwd en daar is de terugval op
criminaliteit door de zelfde gedetineerde minimaal.
Daar zouden we hier in Nederland wat van kunnen leren.
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BIBA
S31, man, 35-39, autochtoon, BIBA
De medische zorg in deze bajes is heel slecht. Het niveau van die zorg zou
officieel gelijk moeten zijn aan die van buiten. Nou vergeet het maar. Medicijnen en andere medische hulpmiddelen worden door verpleegsters voorgeschreven zonder dat je een arts te spreken krijgt. En dan heb ik het niet over aspirientjes ofzo die je buiten zelf bij de drogist kunt kopen, maar over medicijnen die
je alleen bij apotheek mag halen. Medische hulpmiddelen moet je veelal zelf
betalen terwijl je als gedetineerde nauwelijks iets verdient in de bajes (ongeveer
13 euro per week) en waarvan je alles moet betalen zodat er Niets overblijft om
ook nog eens deze (dure) medische hulpmiddelen aan te schaffen. Tenminste als
je zelf niet iets achter de hand hebt, wat voor veel gedetineerden geldt. Zodoende komt het voor dat iemand geen kunstgebit kan krijgen, omdat zijn zaak nog
loopt. Belachelijk gewoon. Zijn zaak loopt al jaren. Steunzolen kan ik tegenwoordig niet meer krijgen terwijl die voor mij, vanwege mijn platvoeten net zo
noodzakelijk is als een bril voor iemand die slecht ziet. Zonder steunzolen krijg
ik last van mijn enkels en voeten en later wellicht ook van knieen en rug. De
medische dienst zei pas doodleuk dat ze er uberhaubt niet meer aan konden
komen, kennelijk dus ook niet als je ze zelf zal willen/kunnen betalen.
Aandoeningen die later toch ernstig waren deed ie in eerste instantie gewoon af
als ‘niets aan de hand’ of ‘gewoon een spierpijntje, gaat wel over’!!! Informatie
op papier wil hij niet verstreken zo voorkomt hij dat er bij rechtszaken dat tegen
hem kan worden gebruikt. Verder wordt transport naar ziekenhuis voor
onderzoek of chemo en degelijke zaken slecht geregeld. Door fouten of gewoon
‘vergeten’ gaan dat soort transporten gewoon niet door! En tot meermalen toe!
Ik wijt het aan pure onverschilligheid van de medisch dienst.
- Bezoekmogelijkheden zijn slecht geregeld, maar 1 bezoek moment per week
tijdens schooltijden, zodat schoolgaande kinderen niet of moeilijk op bezoek
kunnen komen. In 2004 is het weekend- en avondbezoek afgeschaft. Ook
werkenden moeten speciaal een dag vrij nemen, wat vaak niet eens mogelijk is,
om op bezoek te komen.
S16, man, 35-39, autochtoon, BIBA
Ik zit hier nu ongeveer 2 1/2 jaar en heb in die tijd veel mensen zien komen en
gaan en die mensen zijn natuurlijk allemaal verschillend, in de zin van nationaliteiten, gedrag, leeftijd, karakter. Het valt mij dan ook erg op dat de bewaarders
hier goed op anticiperen en dat zij snel door hebben met wat voor een vlees zij
in de kuip hebben en daardoor als ik of iemand is een slechte dag heeft en is
chagerijnig of boos en dan bv is iets zeggen wat eigenlijk niet zo netjes is dat
dan de bewaardes relax blijven. Mits je het niet te bont maakt natuurlijk anders
volgt er een time out of rapport. Als ik over eigen ervaring praat dan kan ik ook
mededelen dat als je is een keer over de schreef gaat en dat een sorry wel op zijn
plaats is dat dan ook wel geacepteerd wordt met nog wat eventuele adviezen
erbij voor hoe of je het in een volgende keer het beter kunt doen en ik moet er
dan ook wel bij vermelden dat er dan ook wel zand over gaat ik kan mijn niet
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voorstellen dat ze het dan vergeten maar er worden geen ouwe koeien meer uit
de beerput getrokken. En als je zelf met vragen zit kun je altijd aankloppen voor
een gesprek en als het zeer dringend is kunnen ze meestal wel tijd vrij maken
voor direcht een gesprek en anders in overleg een tijdstip geprikt wat ik
persoonlijk als fijn ervaren heb. Wij zijn sedert 3 wkn verhuisd naar unit 3 ik
moet zeggen dat het een hele vooruit gang is het oude pand unit4BIBA vond ik
een sober, vies, donker pand met een slechte ventilatie, maar wel met zeer veel
bewegingruimte niet van die smalle gangetjes waar als er bv 4 mensen lopen 2
aan 2 en er zijn toevallig wat spanningen tussen beiden dat dan een schoudertje
al gauw een ander schoudertje kan raken met de evt gevolgen. Ik moet er wel bij
vermelden dat op de afd waar ik zit het relax is en dat wij zelf er ook een hoop
aan kunnen doen om het zo te houden beter toch, met trammelant is niemand
gebaat. ook is het hier een stuk lichter door lichtinval van buiten, is ook nog wat
gezonder. Wij zijn hier ook langer 8ter de klep weg in de zin van of arbeid meer
sport zowel zaal of fittnes wat ik een zeer goede zaak vind, want van op de cel
zitten voor de tv of met een playstation in de weer gaan dat lijkt mij best leuk
maar dan wel 1 of 2 uurtjes in de avonduren want dat is dan leuk als die deur
dicht zit daar wordt geen mens beter van lijkt mijn. Ook de begeleiding bij de
sport is ronduit goed te noemen.
Tevens wil ik nog even terugkomen op dat het gebouw compacter is geworden
dat neemt ook met zich mee dat het wat gehoriger is geworden wat natuurlijk bij
bepaalde mensen wat spanningen kunnen opleveren. Tevens valt mijn op dat er
steeds meer cameraas komen en ik heb begrepen dat ze dat in de toekomst
willen uitbreiden dat lijkt mijn een slechte zaak want dat zou betekenen dat er
waarschijnlijk minder personeel op de vloer is en als je dan is verlegen zit om
een gesprekje als je is niet lekker in je vel zit of met een gewone vraag zit dan
lijkt mijn dat de kans groot is dat het op zich laat wachten en mogelijk vergeten
wordt.
Hier is het nog zo dat je toch een band krijgt met bv je mentor waar je toch met
alle vragen terecht kunt. We hebben hier ook een mogelijkheid om naar crea te
gaan dat ervaar ik zelf als leuk ontspannend. Leerzaam. Ik heb in de wandelgangen gehoord dat er sprake was dat ze dat willen of wouen afschaffen ook dat
lijkt mij geen goed plan als het waar is. Ook de medische dienst en de kerk heb
ik goed ervaren.
Over het algemeen kan ik voor mijn zelf zeggen dat ik het hier zeker niet slecht
vind misschien zelfs wel goed maar daar ben ik wat huiverig voor omdat te
zeggen omdat ik niet weet of deze onderzoeksresultaten naar buiten gebracht
worden en dat er dan weer een hoop mensen te klagen hebben over hoe het
binnen is omdat ze heel simpel denken gooi ze in het gevang op water en brood
en niet weten of willen weten hoe of mensen want dat zijn we tenslotte op een
enkeling na, zich hier voelen met het gevoel van het missen van je kind en
andere geliefden en dat diegene schijnbaar wel heel erg overtuigd zijn dat zij
zelf hier nooit zullen komen wat natuurlijk onzin is iedereen kan in iets verzeild
raken en te komen vastzitten en dat ze dan radicaal omdraaien en klagen dat het
slecht is.
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S19, man 35-39, allochtoon, BIBA
Ik heb hier persoonlijk goeie ervaring met personeel. Toen me moeder overleed
vorig jaar mei, heeft het personeel mij goed opgevangen. Ik hoor hier niet maar
de personeel stond achter me dat ik hier kon blijven. Het is precies wat ik zeg
als ik goed voor jou bent ga je goed voor mij zijn. Ik maak geen plannen. Ik leef
dag tot dag. Elke dag als ik wakker ben, ben ik blij en tegelijk boos dat vast zit.
Zonde zonde zonde. Ik heb mij hemel hel gemaakt en mijn hel een hemel.
S23, man, 20-24, autochtoon, BIBA
Als er voorvallen zijn geweest waar bij voorbeeld ik als gedetineerde onmenselijk word behandeld en/of onterecht en ik daar over in beklag ga word er onder
de PIW-ers en/of derectie enz. veel gedekt en/of zelfs veel gelogen dat om dat
zij geen beklag zaak willen verliezen en daarom zelfs op papier liegen zo dat ik
mijn klacht niet op een c.v.t.69 kon laten behandelen op een eerlijke basis.
S32, man, 35-39, allochtoon, BIBA
De periode in (BIBA 3) de BUNKER was heel zwaar. Kort geleden zijn wij naar
dit gebouw verhuisd.
UNIT 3 is in mijn ogen een nieuwbouwhuisvesting. De oude BUNKER was
afgekeurd door de brandweer. Het meeste wat mij bij zal blijven is de ramen in
de cellen. Deze waren van matglas en je kon niet naar buiten kijken. Vijf jaar
lang heb ik niets van de gebouwen in de omgeving kunnen zien. Mijn ervaring
met deze beperking is dus zeer negatief te noemen. Ik weet heus wel dat het
geen hotel was, maar op de luchtplaats stonden ook geen bomen, dus alles was
alleen maar steen en staal! Zo’n omgeving is zwaar depressief. Iets wat ook niet
leuk was (en nog steeds is) is het gebrek aan opleiding van het personeel. Men
zegt dat dit een zorggevangenis wordt, maar het merendeel van het personeel
voelt zich te goed voor een zorgverleningsdiploma. Men zegt vrij: ‘Als ik zorg
moet leveren dan ga ik wel in een ziekenhuis werken’. De plannen en doelstellingen van deze afdeling zijn niet doorgedrongen tot het personeel, (wat hier
gemiddeld zo’n 15 jaar vast op de afdeling werkt). Men stelt ook: ‘het gaat al
jaren goed zo op deze manier, dus waarom zouden we alles veranderen?’ Dat
waren de negatieve punten, waarvan ikzelf vind dat ze relevant zijn om te
benoemen.
Positieve punten zijn:
- De verbroederschap die ontstaat na langdurige tekortkomingen van o.a.
mentorschap. Ik bedoel als je met z’n allen aan je lot wordt overgelaten dan zoek
je steun bij elkaar. Wij zijn niet opgeleid als hulpverleners maar wel een soort
van ervaringsdeskundig op dit gebied geworden. Je weet wat er speelt.
- Dat de verhuizing er voor heeft gezorgd dat vele van ons nu wel uitzicht heeft
vanuit hun cel.
- Dat er nu alles aan gedaan wordt om luxe aan te brengen want dat geeft een
mooie deklaag over de vastgeroeste knelpunten.

69 Commissie van toezicht.
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Nieuwe verf doet de scheuren in de muur verdwijnen. In het begin heeft
iedereen lang hoofdpijn van de geur, maar na verloop van tijd gaat iedereen aan
de kleur wennen. Of je het nu leuk vindt of niet: gevangenschap went.
Hospitalisatie is een mooie pleister op de wond. Na verloop van tijd vind je alles
wel best zo!
S25, man, 40-44, autochtoon, BIBA
En wat ik zelf heel erg vind is dat je als volwassen man om wc papier moet
vragen.
En dat je toch echt nog als gedetineerde een nummer bent en ook blijf.
Mijn positieve ervaring is de bewaarders op de vleugel ze behandelen je als een
mens. Niet als een gevangene.
Ook al ben je dat wel.
S30, man 55-59, allochtoon, BIBA
Zo hebben gedetineerden die goed kunnen slijmen bij de bewakers een grote
voorsprong op anderen. Zij die rustig van aard zijn en zich niet opdringen
worden nog in een hoek gedrongen. Juist deze slijmballen creeren een bederflijke atmosfeer in de afdeling en worden daar door enkele bewaarders nog
gesteund en gehonoreerd. Zij terroriseren de omgang met medegevangenen en
zorgen voor een onaangename sfeer totzelf in de werkzaal toe. Deze enkelingen
worden door sommige bewaarders op handen gedragen, want alles wat zij
vragen wordt door hun gedaan, wanneer zijn in het openbaar fouten maken t.o.v.
medegedetineerden wordt hun het hand boven het hoofd gehouden. Ik krijg bijna
de indruk dat er persoonlijke belangen op het spel staan. Ik wil hier verder niet
op door gaan, maar hierbinnen de gevangenis muren is onrechtvaardigheid,
gemeenheid, oneerlijk en tegenwerking gewoon troef. Terwijl jusitie buiten de
muren de mensen voor dergelijke dingen oppakt en bestraft gaat het binnen de
muren verder.
S29, man, 35-39, autochtoon, BIBA
Ik zal maar beginnen met de positieve dingen ookal moet ik daar wel gelijk bij
vermelden dat dat er niet veel zullen zijn maarja dat is misschien ook wel een
beetje logisch gezien we zijn opgesloten tussen vier muren! Ga maar eens een
week jezelf opsluiten in de badkamer dan zul je ondervinden dat daar niets
positiefs aan is.
Het positieve wat ik zelf ervaar nu ik in detentie zit is dat je op een of andere
manier helemaal bij jezelf terug komt en alle kleine dingen die je vroeger in
vrijheid zo normaal leken weer leert te waarderen, of anders gezegd beter weet
te waarderen, bijvoorbeeld een compliment van iemand krijgen een postkaartje
of brief of gewoon een bosje rozen van kerk. Het zijn kleine dingen maar je leert
het gewoon op een andere manier te waarderen en dat heeft te maken omdat het
niet meer gewoon en vanzelfsprekend is zoals in de buitenwereld. Zeg nou zelf,
hoe normaal is het om een email te krijgen of foto’s van vrienden of familie of
gewoon te horen dat je er mag zijn? Vrij normaal toch?
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Hier in detentie is dat heel anders, dan zijn een postkaartje of een brief en een
paar keer per jaar een foto heel bijzonder en juist daardoor leer je dit soort kleine
dingen veel meer te waarderen. Je gaat hier meer over dingen nadenken en dat
brengt je heel dicht bij jezelf ook door de gesprekken die je kan voeren met de
geestelijke verzorging kom je terug bij de basis van het leven en dat vind ik
persoonlijk een positieve ervaring waar je veel leer voor jezelf uit kan halen en
dat is zeker belangrijk voor de toekomst! Daarnaast, en ik denk dat dat eigenlijk
wel voor een ieder geldt die in gevangenschap leeft, ga je pas beseffen waarin
je altijd geleefd hebt! Vrijheid, want dat is nu wat je echt mist en naar terug wil
om vervolgens de rest van het leven in te blijven leven en nooit meer terug te
keren naar deze detentie. Ik zelf zit nu voor het eerst vast en heb altijd een
normaal leven gehad. Goede opleiding, goede baan, huisje boompje beestje.
Kortom een heel normaal bestaan. Toch ben ik nu hier gevangen en ben alles
wat ik lief had kwijt door één moment van waanzin. Dat ik hier zit is natuurlijk
terecht maar ik wil hier mee zeggen dat een ieder mens op deze aardbol in deze
situatie terecht kan komen en dat wordt nog weleens vergeten. Nee ik had me
ook nooit kunnen bedenken dat ik hier ooit terecht zou komen maar toch zit ik
hier nu terwijl ik de toekomst toch echt heel anders voor ogen had. Gevangen
in een systeem waar veel mensen hier tegenaan schoppen en dat brengt me dan
gelijk naar de negatieve onderwerpen. Dat iemand moet boeten voor zijn daden
is natuurlijk terecht en dat dit dan in de vorm van vrijheidsbeneming is ligt voor
de hand anders zou het geen straf zijn maar de vraag is of je iemand doelloos
voor een x aantal jaren moet opsluiten zonder er ook maar iets mee te doen en
hem of haar aan z’n lot over te laten. Mijn antwoord daarop is nee!! Het hele
detentie systeem zoals het nu gaat maakt een mens echt niet beter alleen maar
slechter en dat is een algemeen gegeven waar ze eens iets moeten aan gaan doen.
Er zou veel meer begeleiding moeten zijn en dan bedoel ik in therapeutische
vorm want dat is gewoon erg ver te zoeken. Wij zitten hier op een zogenaamde
zorg afdeling met ongeveer 2/3 een combinatie straf in de vorm van TBS. Enige
vorm van zorg is hier ver te zoeken terwijl het beeld naar de buitenwereld wel
zo wordt neergezet. Als je bijvoorbeeld een gesprek met de psycholoog wil ben
je zo 4 maanden verder voordat je een keer aan de beurt bent en dat werkt
gewoon niet. Ze werken hier wel met mentorschap, althans je krijgt een mentor
toegewezen maar enige invulling wordt er niet aan gegeven en als je dan vraagt
wat het mentorschap inhoud weten ze het zelf eigenlijk ook niet. Ja ze maken
rapportages over je maar een 1 op 1 gesprek zit er niet in dus ik vraag me sterk
af hoe ze dan een rapportage over je kunnen maken zonder echt te weten wat er
in de gedetineerde omgaat. Wat dat betreft kan op dat gebied veel verbeterd
worden vind ik persoonlijk want juist door met de mensen te praten kun je ze
helpen en sturen. Alleen de geestelijke verzorging doet goed werk in mijn ogen
en daar heb ik zelf veel aan. Als dat er niet zou zijn zou je echt helemaal
afgestompd raken om het zo maar even te noemen.
Dan hebben we nog het onderwerp werk. Er wordt werk aangeboden voor 3 1/2
uur per dag en dat kan dan bestaan uit; hoedjes vouwen, houtwerkzaal, schoonmaak. Hoedjes vouwen is reguleer werk. Houtwerkzaal en schoonmaak zijn
baantjes die je niet zomaar krijgt en erg beperkt zijn. Vroeger hadden we ook
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nog een tuinproject maar dat is komen te vervallen vanwege de verhuizing (3
weken geleden). Ik zelf heb een baantje op de houtwerkzaal daarvoor werkte ik
in de tuin maar zoals ik al schreef is dat er niet meer. (helaas!) Het werk is
opzich eenvoudig en vaak hetzelfde en dat mag van mij best veranderd worden
maar goed daar zijn ze wel mee bezig als ik het goed begrepen heb. Ze verwachten dat je produktief bent in je werk maar de vergoeding die je krijgt is echt een
lachertje. Deze bedraagd 13,50 per week en daar gaat dan ook nog je tv huur
vanaf en van het overige kun je dan je telefoonkaart, postzegels (per 10),
postkaarten, schrijfblok, rookwaar en weet ik veel wat voor kopen in de
gevangenis winkel (door middel van een winkellijst) maar ja je begrijpt dat je
van 13,50 niet echt veel kunt kopen. Een telefoonkaart a 5 euro + 10 postzegels
en je 13,50 is bijna weg. Als je dus van buiten geen hulp hebt op dit gebied snap
je natuurlijk wel dat hier niet mee rond te komen is maar ze verwachten wel dat
je gemotiveerd bent voor het werk. Tja het zal wel aan mij liggen maar met deze
vergoeding kun je toch niet gemotiveerd raken of zie ik dat verkeerd? Tuurlijk
is werk ook een afleiding om de dag door te komen maar zet er ook iets
tegenover om de mensen gemotiveerd te maken en te houden ja toch. De
vergoeding in de gevangenis schijnt al meer dan 10 jaar het zelfde te zijn terwijl
alle prijzen in de winkel blijven stijgen. Sterker nog de winkel prijzen die hier
gehanteerd worden liggen ongeveer 40 tot zelf 50 % hoger dan bij de Albert
Heijn. Het gaat hier over houdbaarheids producten en dagvers producten. Ja je
leest het goed ze hanteren hier woekerprijzen en dan durven ze nog te beweren
dat ze geen winst maken. geloof jij het? :-)
Wat trouwens ook een grote ergenis hier in de gevangenis is betreft de post. Post
is heel belangrijk voor ons want het is één van de contacten met de buitenwereld
die we nog onderhouden en daar wordt elke dag door een ieder naar uit gekeken.
Maar ja de postkamer hierzo is een ramp. Poststukken raken kwijt of duren heel
lang voordat het op bestemming is zowel van binnen naar buiten als andersom.
Ook het ophalen van de post door de PIW’ers is elke dag een nieuw gevecht
want ze vergeten het gewoon en staan er maar niet bij stil hoe belangrijk het
voor ons is. Nee het is echt niet leuk meer gewoon. Hoe frustrerend is het als je
van je familie hoort dat ze je een brief of een kaart hebben gestuurd en vervolgens kan je soms gewoon echt twee weken wachten voordat je het eindelijk in
bezit hebt. Nee niet echt tof maar dat zullen jullie vast wel begrijpen. Al dit
soort dingen, en het zijn er nog veel meer hoor maar wil het niet al te lang
maken, daar lopen wij dagelijks tegenaan en je wordt er soms echt moedeloos
van.
En ‘s avonds valt de deur in het slot en ben je geheel op jezelf aangewezen met
alle gevoelens en emoties waar je eigenlijk geen kant mee op kunt. Weer een
dag voorbij en een kruisje op de kalender. Nog ... jaar en dan wordt je teruggezet
in de maatschappij, die van je verlangt dat je goed functioneerd ookal heeft
meer dan de helft je allang afgeschreven. Hoe de toekomst eruit ziet durf ik niet
te zeggen. Vrienden willen je niet meer kennen en op een goede baan hoef je
ook niet meer te rekenen. De straf heb je al uitgezeten maar de echte straf begint
pas als je terug komt in de maatschappij denk ik. Het detentie leven het zou
zoveel beter kunnen en vooral nuttiger.

60

Hoofdstuk 4

P.I. Veenhuizen, locatie Norgerhaven
In Norgerhaven zijn twee afdelingen benaderd. Op beide afdelingen bevinden
zich langgestrafte gedetineerden. De gedetineerden van de ene afdeling hebben
een gevangenisstraf opgelegd gekregen van meer dan vier maanden. Op de
andere afdeling werden gedetineerden benaderd die een gevangenisstraf uitzitten
van meer jaren. Voorts werden twee bijzondere afdelingen betrokken in het
onderzoek, te weten de Individuele Begeleidingsafdeling (IBA) en de afdeling
voor het Effectief Interventie Programma Verslaafden (EIPV). Hoewel de IBA
– net als de BIBA (zie Scheveningen) – een van de bijzondere zorgvoorzieningen is, worden hier gedetineerden geplaatst die geen beheersrisico vormen.
De IBA richt zicht op dezelfde groep als de BZA (bijzondere zorgafdeling)
en is bedoeld voor gedetineerden die als gevolg van psychiatrische, persoonlijkheids- en/of psychosociale problematiek niet (goed) functioneren binnen het
reguliere regime. Ook worden gedetineerden op medische gronden of vanwege
de aard of publiciteitsgevoeligheid van het delict op dergelijke afdelingen
geplaatst. De BIBA is een uitgebreid beveiligde IBA, bedoeld voor gedetineerden met een psychiatrisch ziektebeeld en/of een persoonlijkheidsstoornis, die
bovendien een beheersrisicovormen voor zichzelf, dan wel voor anderen. De
EIPV betreft een tien weken durend individueel gericht programma, bestaande
uit verschillende trainingen. Dit programma zal op termijn in de plaats komen
van de Verslaafden Begeleidingsafdeling (VBA) en is bedoeld als een voorbereidingsprogramma voor gedetineerden die serieuze pogingen willen ondernemen om een punt achter een verslaving te zetten. Zij worden trajectmatig
voorbereid op een behandeling elders, na hun detentie of als laatste onderdeel
van hun detentie.
Van de 79 gedetineerden die benaderd zijn hebben 19 aangegeven niet te
willen participeren aan het onderzoek. Twee van deze 19 konden niet participeren omdat hun schriftelijke vaardigheden te beperkt waren. Van de 60 gedetineerden die wel onderzoeksmateriaal hebben ontvangen, is van 59 een onderzoekspakket retour ontvangen; zeven hiervan waren blanco.
Gevangenis
V03, man, 30-34, allochtoon, gevangenis
Tijdens deze langdurige detentie, van 7,5 jaar die ik opgelegd heb gekregen, is
deze inrichting al m’n zevende detentieverblijf. Van deze zeven inrichtingen
heeft de medische dienst van de P.I. Norgerhaven mij de beste hulp geboden en
gegeven. Ik hoef ze alleen om hulp te vragen en ik krijg het. Ze hebben mij in
nog geen jaar tijd heel erg veel geholpen. Ik heb hier een niersteentje, blaasontsteking, oogontsteking en een longontsteking gehad, waarvoor ik nog steeds
door de medische dienst en door de Academisch Ziekenhuis in Groningen word
behandeld. Ik krijg hier ook altijd mijn medicijnen op tijd. Petje af voor de
medische dienst!
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De afdelingspersoneel is hier bijna altijd wel in voor een dolletje. Men kan ook
goed over problemen met ze praten en ze zijn altijd aanspreekbaar. Voor hulp
kan men ook altijd bij hun terecht.
Dat eten van de P.I. Norgerhaven is van de 7 dagen in de week 5 dagen niet te
eten! Het is eigenlijk een schande dat deze kok voor honderden mensen eten
serveert. We krijgen hier elke week dezelfde eten. Het eten hier is echt simpel
en niet goed voorbereid. We krijgen hier ook veel te weinig zuivelproducten.
Dat eten was in vele andere inrichtingen stukken beter. Als er ergens een
verandering in zou moeten komen hier in de P.I. dan is dat wel in de Keuken!
V06, man, 40-44, autochtoon, gevangenis
Daarmee wil ik aangeven dat de intake en de daarbij behorende formaliteiten
uiterst human, binnen de geldende veiligheidscriteria, doorgevoerd werden
vanaf het moment van plaatsing binnen deze PI. Voor de leesbaarheid en t.b.v.
uw onderzoek zal ik bij iedere aangegeven situatie benoemen of dit door mij
positief of negatief is ervaren.
Alle medewerkers van de PI hebben mij daarbij als ‘normaal’ mens (dus zonder
waardeoordeel) behandeld wat ook geruststellend werkt. Wederom zeer
positieve ervaring. Vervolgens kun je in het desbetreffende regiem terecht
waarbij de regels duidelijk gesteld zijn. Ook dit werkt prima.
De voedselvoorziening en facilitaire voorzieningen zijn goed. Ook diegene die
geen mogelijkheid heeft om geld op de rekening gestort te krijgen krijgt in dit
systeem toch extra’s in de vorm van broodbeleg, koffie/thee en zelf kleding
welke wordt verzorgd door de PI. Ook het wekelijks wassen van beddegoed,
handdoeken e.d. is een goede invulling. Alleen is het daarbij jammer dat
linnengoed blijkbaar verdwijnt en je dus niet weet of je vervanging aantreft in
je waszak. Je moet daarop zelf actie ondernemen om je zaken weer volledig te
krijgen. Dit systeem vind ik minder positief.
In de PI is er ruim voldoende mogelijkheid voor ontspanning in de vorm van
sport, bibliotheek, soos en een ruime binnenplaats. Zeer positief. Ook de
mogelijkheid voor het volgen van een cursus of opleiding is prima. Wel zou ik
liever een breder en meer vakgericht aanbod hebben bv. rijopleidingen,
vakbekwaam opleidingen ed.
De toevoeging van arbeidsblokken vind ik zeer positief! Ook daar wordt er alles
aan door de werkmeesters om invulling van je verblijf zo zinvol mogelijkheid te
maken. Zeer positief. Onderhand zijn de instanties binnen de PI bezig om je
mogelijkheden en toekomst in beeld te brengen met daarbij de focus op
reintegratie binnen de samenleving ligt. De gesprekken welke ik reeds gevoerd
heb met de desbetreffende medewerkers en de genomen acties heb ik als zeer
positief en constructief ervaren.
V13, man, 40-44, allochtoon, gevangenis
Na 3 weken rooie pannen deels clean overgeplaatst naar Norgerhaven. Daar
goed opgevangen door het personeel + medegedetineerden. Ik koos ervoor niet
drugsvrij te zitten maar op een reguliere paveljoen te gaan. Daar goed doorlopen
de rest van mijn afkick + na 1,5 maand geplaatst op de werkzaal. Door veel
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zelfdiscipline en doorzettingsvermogen + veel ervaring in vorige detentie’s nu
1 week voor mijn ontslag, mijn straf goed doorlopen. Ik heb veel steun ondervonden van de mmd70 + verdere justitiele organen maar merendeels zelf alles
geregeld. Als ik terugkijk op de 3 maanden dat ik hier gezeten hebt is de tijd
snel gegaan en heb ik het mijns inziens goed gedaan en kijk ik met veel
zelfrespekt + dicipline ook door mijn wil van de drugs af te blijven terug op
mijn detentie hier. Iedereen die zegt het is slecht hier, kan ik na zelfovertuiging
op antwoorden. Je kan het zo slecht mogelijk voor jezelf maken als je maar wil
maar er is maar een weg naar buiten en dat is jezelf sterken in de goede dingen
en de slechte achter je laten.
Nu kan ik zeggen na 3 maanden en 8 dagen einde detentie: Rambo je hebt je er
goed doorheen gevochten met alle voor en nadelen erbij.
V05, man, 35-39, allochtoon, gevangenis
Norgerhaven heb ik niets te klagen dit is een van de beste gevangenissen in
Nederland. Maar laatste maanden zijn hier ook dingen aan het veranderen.
Norgerhaven heeft de status voor langgestraften, maar nu komen ook arrestanten
tussen de lang gestraften en dat geeft geen fijn gevoel. Die arrestanten worden
zo van de straat geplukt en hier neergezet terwijl ze 1 wek of twee weken
moeten zitten voor geld boetes en omdat arrestanten geen geld hebben wordt
hier in de inrichting veel gestolen door arrestanten.
Toen ik in voorarrest zat, zat ik 23 uur achter gesloten deuren en dat vind ik niet
correct maar die arrestanten die momenteel hier zij kunnen met alles wat
langgestraften hebben profiteren mee.
V11, man, 30-34, allochtoon, gevangenis
Ik zit nog niet zo lang hier in Norgerhaven, zo’n 6 maanden maar ik moet
zeggen dat het wel beter is dan de meeste gevangenissen in Nederland, in ieder
geval die ik heb meegemaakt. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat er nu twee
afdelingen met arrestanten zijn, omdat ze maar een aantal weken, maanden
moeten zitten, ze janken te veel over hun straf, ze zijn vies, douchen zich nooit
en een aantal van hun hebben ziektes. Daarom probeer ik iedere contact te
vermijden met hun. Voor de rest is het hier niet slecht vind ik, ze worden wel
strenger (de directie) vind ik vroeger kon je voedingssupplementen kopen dat
hebben ze afgeschaft en nu moet je ook een insteekkaart kopen om te kunnen
bellen terwijl je hiervoor met een kobra of lipskaart kon bellen. Binnen een half
jaar is er toch een hoop veranderd in negatieve zin voor de gedetineerden. Ik ben
benieuwd waar ze straks mee gaan komen. Ik zit nu zo ongeveer 5 jaar binnen,
ik was laatst begonnen met een opleiding maar op een 1 of andere manier heb
ik moeite met mijn gemotiveerd. Ik denk toch uit ervaring dat als je lang binnen
zit, dat je motivatie heel gering tot nihil is om bepaalde activiteiten uit te
oefenen! Zoals leren is er een daarvan, maar ik ben van plan om weer te
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beginnen met een opleiding zodra ik er klaar voor ben. Je hebt hier gewoon van
die dagen dat alles tegen zit dat je het leven somber inziet enz
V30, man, 35-39, allochtoon, gevangenis
Hier in Norgerhaven kun je prima ‘zitten’. Het personeel is uiterst correct en het
eten is hier goed voor een bajes. Verder kan je hier sporten, naar de bieb en naar
de soos. Ik denk dat dit een van de betere gevangenissen in Nederland is. Mijn
einddatum met VI71 is eind november 2009. Maar ik ga in het penitentiair
programma, wat inhoud dat ik per 1 juni halfopen kamp mag en vanaf 26 juli
open kamp. Dit betekent dat ik dan ieder weekend naar huis mag. Begin volgend
jaar krijg ik een enkelband, en kan dan thuis mijn laatst strafrestant uitzitten.
V43, man, 35-39, autochtoon, gevangenis
De gevangenissen in NL. zijn over het algemeen heel erg rustig doordat er weed
of hash te krijgen is. Je merkt het ook op het moment dat de hash op is, dan zit
de iso voller dan normaal.
V25, man, 30-34, allochtoon, gevangenis
Als je drugs gebruikt heb je zo ellende dus ik als antidrugs gedetineerde vermijd
mij van die mensen, dus heb en kan ik de problemen niet krijgen. Ik sport 5 a
6x per week dat kan hier, ik heb mijn certificaten anatomie, trainingsleer,
fysiologie, bodybuilding hardcore, aplicatie A en voedingsleer hier behaald.
Zeer positief als ik buiten ben ga ik hier mijn werk van maken. Studiemogelijkheden genoeg, je moet alleen willen en dat is vaak de dilemma waar veel
gedetineerden mee kampen en dat vaak met de stress van buiten te maken.
Medische dienst is goed, je wordt met alles geholpen, alleen de ‘junks’ hier in
veenhuizen klagen over de medische dienst. Bibliotheek mega groot voor ieder
wils, behalve de b.s.d. daar ben ik niet bekend mee. Binnekort zit ik in de laatste
fase van mijn straf en zal dan bij de b.s.d. langsgaan en hopende dat deze
mensen mij kunnen helpen met mijn resocialisatie, wonen, werk, enz… maar
heb goed gevoel hierover.
V20, man, 60-64, autochtoon, gevangenis
Eerste het goede. Norgerhaven is in mijn ogen de beste gevangenis (van
Nederland) voor langgestraften. Heel belangrijk daarin is zijn verschijningsvorm. Geen gesloten opgepropt dichtgebouwd maar landelijk laagbouw met
cellen (kamertjes) voorzien van brede en hoge ramen in plaats van smalle
kijkgaten op stahoogte. Er is uitzicht op een ruime binnenplaats (of akkerland)
met grote bomen, zodat er een sfeer heerst van wonen met z’n allen op een hof.
Op zonnige dagen is er zelfs een sfeer van gemoedelijkheid. Verder is er
bezoekmogelijkheden op zondag, langer luchten dan elders, rustige bewakers en
de ‘wil’ van lang gestraften op rust, zijn de belangrijkste ingrediënten.
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Nu het slechte. Na 3.5 jaar norgerhaven is er langzaam maar gedegen beknibbeld op tal van voorzieningen en activiteiten: winkel, soos, onderwijs, crea en
mogelijkheden op cel. De argumenten: het komt uit den haag, de politiek, de
media, het is landelijk, we moeten de gevangenissen standaliseren zonder (of
weinig) rekening te houden met de gedetineerden. Alles heeft als achtergrond:
het volk wil dat jullie tuchten (zeggen de media en politiek) er moet bezuinigd
worden. Maar de grootste belemmering van verbetering of vooruitgang is de
aard van het justitiële apparaat: De norm wordt bepaald door de slechtste.
V17, man, 45-49, autochtoon, gevangenis
Wat mij (ons) ook irriteerd is elke keer als er een nieuw idee is wordt er van
alles verandert, dat geeft onrust het is gek maar als je lang zit is de cel je huis,
als je het niet zo ziet dan zit je onrustig en als je dan elke keer naar een andere
afdeling moet, omdat er weer ene politicus een geniaal idee heeft om dan
vervolgens 3 maanden later te horen dat het een dood geboren kindje was. Dat
geeft onrust onder ons als je langer binnen zit, zit je in een ritme we worden
gewoontedieren, dit verandert je ook en niet altijd ten goede en sommige
jongens hebben daar voor altijd last van het maakt je ook (mij zeker) harder,
direkter, botter, emotieloos. Bijvoorbeeld: je hoort hier de details over moorden,
zagen, hakken, schieten, snijden. Als je dat iedere dag hoort doet het je niets
meer, vroeger las je dat in de krant, nu hoor ik het van mijn buurman. Het maakt
mijn pis niet meer lauw, hoe langer de straffen, hoe slechter ze er eruit komen.
Het is een soort universiteit, je leert er van de andere en van zijn en je eigen
fouten. Ik ben er binnen nog geen één tegen gekomen die zegt als ik er uit ben
ga ik een net leven opbouwen, ze zeggen allemaal ik wil niet meer terug, maar
zeg nooit nooit.
Nogerhaven is een van de beste plekken om te zitten is mijn ervaring en dat hoor
je ook van anderen. Je hebt hier nog dat je zelf kan denken. Niet als slachtvee
achter een rooster aanlopen. Je kan nog je dag zelf een beetje indelen, bv
sporten, bibliotheek, telefoneren.
We hebben straf gekregen, geen probleem of je nu in een prachtige cel zit of
niet, je bent weg uit de buitenwereld je familie, je leven en de controle daarop
verlies je, bijna iedereen heeft problemen als je langer zit met relaties, vrienden,
familie dat is een straf op zich. Ik zeg niet dat we geen straf verdienen alleen als
je dat een beetje als een mens kan uitzitten kom je er niet zo bitter uit..
V21, man, 40-44, autochtoon, gevangenis
Dan nog een onderwerp ik ben buiten afgekeurt heb spichische probremen moet
hier in de gevangenis werken maar kan het soms niet aan ik ben bang dat ik
iemand wat aan zal doen heb medicijnen om kalm te blijven maar soms heb ik
het toch moeilijk want ik ken helemaal niet werken door mijn spichische
problemen.
Ik vind dat de bewaarders goed hun werk doen als je wat vraagt proberen ze het
voor je te regelen ze doen hun best alleen ze moeten meer uit hun kantoor
komen om de boel in de gaten te houden bijvoorbeeld als de gedetineerden aan
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het koken zijn dat ze de troep opruimen want in de keuken laten ze alles smerig
achter niet alle gedetineerden maar somige daar moeten ze een beetje opletten.
Bij de medice dienst mogen ook wel iet meer voor je doen ze geven altijd maar
pijnstilles terwijl ze niet eens weten wat er met je aan de hand is je komt 3x bij
hun terug en ze blijven pijnstillers geven.
Ik vind ook dat de gevangenisregels op de cel moet liggen want nu weet je niet
wat de regels zijn die zegt zo de ander zegt weer zo dat is hetzelfde met het werk
moet je nu wel of moet je nu niet werken als je afgekeurt bent. Ze verplichten
je gewoon om te werken als je niet gaat werken krijg je een rapport 5 euro. Ga
je die dag er op ook niet werken krijg je 10 euro rapport en als je geen geld hebt
is dat heel moeilijk.
V28, man, 35-39, allochtoon, gevangenis
Het regime in deze inrichting is niks op aan te merken, het zou een voorbeeld
moeten zijn aan alle gevangenissen in Nederland. De minpunten hier zijn dat we
worden opgelicht kwa bellen en winkel bestellingen. De tarieven die hier worden
gebruikt inzake bellen overstijgen de algehele bel tarieven, waar de inrichting
zich verplicht is aan te houden. De kosten bedragen bijna 0.30 euro cent per
minuut, terwijl het geen privéinstelling is. Hierop word het ons moeilijk gemaakt
om normaal familie contact te behouden, dit telefonisch. De pbw beschermt ons
recht om goed contact te kunnen houden met familie en advocaat. Het is voor
gedetineerden die geen inkomen hebben bijna onmogelijk om met deze twee
aangewezen personen normaal contact te behouden. Hierin is de inrichting uit
op privé winst-bejegening, wat in strijd is met de wet. Inzake de winkel
(bestellijst) worden ons tarieven aangedrukt op producten die in strijd zijn met
de wet en kamer van Koophandel. Deze tarieven zijn niet eens van toepassing
in het belasting-vrije paradijs Monaco. Ten eerste; de meeste producten zijn,
ofwel, komen direct uit de groothandel, dus goedkoper dan dat kun je ze niet
verkrijgen. Ten tweede, komen de vleesproducten direct uit de diepvrieshandel,
dat is de goedkoopste vleeshandel die er is. Deze twee assortimenten zijn massaproductie, omdat we hier met ongeveer 250 gedetineerden zitten. De vraag is,
wie maakt hier nou de winst, de directie, de inrichting, de justitie of de winkel
zelf. Hoe dan ook, het is in strijd met de wet. Uiteindelijk zijn wij de klant en
niet de inrichting of justitie, er word ons niet tegemoet gekomen. De spreekwoord luid, de klant is koning!
V32, man, 40-44, allochtoon, gevangenis
Goed en slecht zijn hier eigenlijk vage subjectieve begrippen. Het is erg
belangrijk te beseffen dat sommige zaken niet door mij te veranderen zijn, maar
dat valt zwaar. Zeker omdat ik weet dat het anders kan.
Waarom is het slecht dat gevangenissen ziek makend zijn geworden? Omdat de
mensen nu levensgroot risico lopen er véél en véél slechter, harder, medogenloos (lozer?), verbitterd en/of gekrengd uit te komen. Ik zie het soms als een
soort besmettelijk virus, want een virus pakt iedereen. Niet alleen de gevangen.
Het personeel binnen verhard en verbitterd meestal mee. Dit is een gevaarlijk
groot, onderschat bijna onomkeerbaar probleem. De relaties enz.. enz..
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Voor gevangenen in het algemeen geldt volgens mij dat die op het vuur gooien
nix oplost, maar het aanbieden van (nieuwe) ervaringen kan het begin zijn van
een verandering of een doorbreking van de cirkel. Nu gebeurt dit echt onvoldoende. Laat ze maar eens beginnen met het aanpassen van het werk aan de
omliggende europese landen (Duitsland, Frankrijk). Totale herstructurering
zodat je een echt bedrijf krijgt dat winst kan maken. Minimumloon betalen
waarvan 1/3 deel automatisch gespaard wordt tot aan vrijlating. Hoe meer
diploma’s je binnen haalt hoe beter je je werk kunt doen des te meer je verdient.
Wil je niet werken? Heb je geen geld. (Dan ook geen geld van buiten laten
storten) ook geen boodschappen. Bijvoorbeeld dus! Nu is het hier een puinhoop
met dat werk in Nederland. Geestdodend werk, niemand (enkele uitzonderingen)
vindt het uitdagend of leuk werk, ook de werkmeesters zien het als bezighoutherapie. Totaal nutteloos.
V07, man, 25-29, allochtoon, gevangenis
Mijn ervaring is dat de laatste jaren te veel versoberingen zijn die te maken
hebben met bezuinigingen vanuit den Haag. Door al deze versoberingen staan
de meeste gedetineerde haaks op personeel en justitie en creeren onnodige
haatgevoelens.
Geen toekomstperspectief voor de meeste gedetineerde, staan met lege handen
op straat, geen geld, woning (triest). Doordat de lonen in de Nederlandse
gevangenissen zo laag liggen kunnen mensen niets maar dan ook niets sparen,
voor bijv. woningruimte, in het buiten-land, Belgie Duitsland bestaat een
spaarreggeling en een hoge loon.
Geen beroepsopleidingen voor mensen die welwillend zijn en een beter mens
wil worden door zijn of haar detentie. Dit is ook het gevolg van de bezuinigingen. Geef mensen toekomstperspectief zodat ze buiten aan de slag kunnen en niet
terug vallen in criminaliteit.
V56, man, 20-24, allochtoon, gevangenis
Een van de meest positieve ervaringen hier vind ik de ‘vrijheid’. Ik zit nu
ongeveer 4 jaar gedetineerd en heb in 4 verschillende inrichtingen gezeten en
overal word je aan het handje meegenomen. Je wordt als het ware geleefd.
Doordat je hier zelf overal aan moet denken en dan heb ik het over naar je werk
gaan, het eten opscheppen naar de medische dienst enz. dat soort kleine
dingentjes heb je toch het gevoel dat je leeft en wordt de detentie tenminste niet
zo’n sleur. Je behoud het gevoel van verantwoordelijkheid. Ook de mogelijkheid
om op ieder moment te kunnen gaan luchten is erg fijn en zeker een plus punt.
De bezoektijd en inrichting van de bezoekzaal is hier erg goed. Ik vind wel dat
de mogelijkheid van friet, snacks of dergelijke te nuttigge er mag komen. Mijn
bezoek moet ongeveer 190 km rijden voordat ze hier aankomen het zou dan fijn
zijn als ze ook iets te eten kunnen halen. Dit vooral omdat ze toch een hele dag
onderweg zijn.
Verder vind ik dat er te weinig ‘nazorg’/hulp word geboden voor de reintegratie
in de maatschappij. Dit gebeurd niet alleen in deze p.i. maar in alle p.i. van NL.
Door mijn lange detentie heb ik veel mensen naar huis zien gaan en in dagen tot
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een aantal maanden terug zien keren. Dit komt vaak omdat men met niets op
straat wordt gezet. Wat mij erg aanspreekt is de duitse of flaamse aanpak,
werken, de inrichting spaart een gedeelte van je loon en dit loon staat gelijk aan
het minimum werkloon.
V48, man, 40-44, allochtoon, gevangenis
Wat ik vind is dat mensen cq gedetineerde die niks hebben, en dan weer
vrijkomen zo maar aan hun lot worden overgelaten. Vandaar dat ze hier of in
een andere instelling snel weer terecht komen. Zoals ik heb gehoord b.v. in
Duitsland word een deel van het geld wat je verdient voor je gespaard zodat
wanneer je vrij komt je toch wat geld heb om de eerste paar maanden door te
komen. Hier verdien je niets dus kunnen ze ook niks voor je sparen.
V47, man, 30-34, allochtoon, gevangenis
Ik ben blij dat ik vrij kom, maar ook bang, want ik heb geen woning, geen geld,
kleding, heb helemaal niets. Je wordt bijna gedwongen crimineel te blijven,
want iedere keer nadat ik heb vastgezeten kom ik vrij, sta ik op straat de kans is
groot dat ik weer terugval in mijn oude patroon. Want er is geen nazorg, na
detentie niets voor je gedaan, dat is waar ik boos om wordt.
V52, man, 25-29, allochtoon, gevangenis
Ik zit al 18 maanden vast en het wordt niet beter. Omdat hier in de gevangenis
kan je niks beter leren. Vanaf hier binnen kan je aleen an slechte dingen denken
gelukig doet ik veel aan sporten zoals fitnis voetbal en in alle andere sporten. Ja
soms ik irter me dat hier binnen zit en vooral als je voor een lange straf moet
ziten. Maar ja kom goed alleen soms ik denk veel op de buiten wereld. Want
daarbuiten ik heb mijn vrouw en mijn kinderen en ik weet dat hun mis zoveel
dat ik ook hun mis. Daarom ik doe mijn best zodat ik waaneer mijn straf
afgelopen dat ik een baan krijgen maar ja vanaf hier uit om een baan te krijgen
wel moeilijk omdat je moet een papier van goed gedrag aantonen en dat kan ik
niet meer krijgen want ik zit binnen maar tog probeer mijn best te doen. En met
mijn ervaring hier binnen is proberen met gedetineerden omgaan want het is niet
allemaal zijn hetzelfde somige praten over hun toekomst en somige weeten niet
hoe hun met leven moeten verbeteren want vanuit hier moet je best doen om niet
weer hier weer te komen.
V19, man, 40-44, autochtoon, gevangenis
Mijn detentie gaat me zwaar af. Het is voor mij de eerste keer dat ik vast zit. Het
grootste nadeel vindt ik, dat je hier binnen geconfronteerd wordt met zware
criminelen, en die maken het leven voor mij en anderen binnen de inrichting nog
zwaarder. Ik had nooit gedacht dat binnen een inrichting zoveel bedreigingen en
pogingen tot afpersing voor kwamen. Het idee om gewoon je straf uit te zitten
is bijna niet mogelijk. Ook het onrecht dat er is als je door medegedetineerden
valselijk word beschuldigd van iets en dat dan door een directie word geloofd
en met alle gevolgen van dien, overplaatsing, slechte aantekening in je rappor-
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tage met weer het gevolg dat je je open kamp traject kan mislopen. Het is niet
zo als iedereen denkt, dat we hier in een hotel zitten, het is zwaar klote.
V23, man, 35-39, allochtoon, gevangenis
Je leeft in een jungle, het is gevaarlijk, met wie je praat of omgaat, er zijn 85% 90% alleen maar haaien of piraten, daarom is het beste om zo min mogelijk met
anderen te bemoeien.
V16, man, 40-44, autochtoon, gevangenis
Ik denk zelf schade opgelopen voor de rest van mijn leven het voorarrest in het
hvb daar heb je veel te weinig bewegingsvrijheid gemiddeld zo’n 22 uur per dag
op cel onmenselijk en dit in Nederland met zijn soepel beleid. Je hebt één uur
luchten per dag en één uur recreatie en dat is het volgende probleem, want hier
zien we heel duidelijk wat er loos is in Nederland dit uur recreatie is bedoeld om
even te bellen en te douchen, maar het hvb zitten verschillende culturen door
elkaar, dus dit wil zeggen op een afdelin met 14 problemen waarvan 8 marokanen 4 uit de antillen nou ik en nog 1 hollandse jongen. Deze culturen doen (niks)
anders dan proberen het systeem onderuit te halen door middel van drugshandel,
afpersing en soms ook mishandeling van sommige gedetineerden. En ik had nog
geluk dat ik best wel fors gebouwd ben en gelukkig niet zo bang aangelegd ben.
Maar het was nog véél erger dan ik ooit verwacht had. Kortom veel irritatie en
ergernis om even je vrouw en kinderen te bellen.
Hier is gelukkig meer ruimte dus het cultuurprobleem lost hier in zijn eigen wel
op. Dus dit is ook een wijze les naar buiten. Geef de culturen de ruimte en
waarschijnlijk is daar dan het probleem opgelost en is Nederland echt vol. Deze
denkwijze over verschillende culturen heb ik inmiddels allen opgedaan tijdens
deze detentie.
V51, man, 65 jaar of ouder, autochtoon, gevangenis
Laat ik beginnen met u te vertellen dat ik mijn detentie ervaar als een onmenselijk zware straf. Daarbij doel ik niet zozeer op de verzorging binnen de inrichting, maar het enorme gemis van mijn vrijheid. Het overgeleverd zijn aan de
hulp van anderen. Het steeds weer op de knieen gaan om iets gedaan te krijgen.
Vernederingen te moeten ondergaan door compleet uit de kleren te gaan, bv. na
een bezoek. Dat doet enorm veel pijn. En natuurlijk weet ik dat ik mijn detentie
aan mijzelf te danken heb. Maar op geen enkel moment, in het hele onderzoek
vooraf, is er geen moment geweest dat er eens gekeken werd naar de achterliggende oorzaken van het plegen van mijn misdrijf.
Mijn verblijf binnen de inrichting probeer ik zo aangenaam mogelijk te
volbrengen. Ondanks mijn hoge leeftijd heb ik ervoor gekozen om dagelijks te
gaan werken in de justitiele inrichtingswerkplaats, hetgeen mijn gevoel zeer ten
goede komt. Met zowel de werkmeesters als het bewakingspersoneel kan ik
goed overweg. Wat mij wel enorm stoort is de geslotenheid van zowel leiding
als personeel. Nooit zal eens iemand zeggen we zijn tevreden over je functioneren of je kunt dit of dat beter achterwege laten. Constant zweef je in het ongewisse waardoor de onzekerheid en zelfvertrouwen een flinke deuk oplopen.
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V55, man, 25-29, allochtoon, gevangenis
De ervaring die ik hier in deze detentie gezien is: Ben je sociaal en rustig, en kan
goed uit je woorden komen, en je laat je niet provoceren, noch enkel door
bewaarder of medegedetineerden zit je goed (niet slecht) sporten, eten, drinken,
bezoek, werk, winkel, alles gaat goed.
Heb je een kort lontje, (word snel boos), of kan niet goed uit je woorden komen,
en je laat je provoceren, joh, dan ben je slachtoffer, dan word je constant
opgezocht, isolatie in en uit, noch enkel door bewaarders of medegedetineerden,
veel rapporten aan je broek, dat betekent drie dagen achter de deur zonder t.v.,
geen deelname aan dagprogramma of 5 euro boete. Voor sommige mensen in
mijn optiek is het een heropvoedingsprogramma, let op sommige, dus niet
allemaal.
V14, man, 30-34, autochtoon, gevangenis
Negative ervaringen
- Ze kunnen doen met je wat ze willen want je trekt altijd aan het kortste eind,
als ze je mogen en je bent rustig zit je goed, ben je een zware crimineel zit je
super, stel je niks voor kan je het zwaar krijgen. Het ergste is nog wel dat het
personeel liever lui dan moe is, was in Esserheem zo en hier lijkt dat nog erger.
Ze doen niets, als je ze nodig hebt zit het niet goed, zie bij de meesten rond me
dat alle aanvragen te laat gebeuren of zelfs worden vergeten. Zeer slechte
ervaring.
- Dat de winkelier zijn prijzenlijst wekelijks mag verhogen, de keuze zeer
beperkt is, de kwaliteit van groente en fruit is slecht, snel rot of soms zelfs al rot
voor je je het krijgt en de bestellingen kloppen meestal nooit voor de volle
honderd procent. De prijzen zijn soms wel twee tot drie honderd procent hager
als buiten in de duurste winkel.
- We geen porno meer kunnen verkrijgen. De boekjes zijn uit de handel gehaald
waarvoor geen idee.
- Weinig mogelijkheden kwa werk vooral simpel werk zoals papier tellen niet
echt gezond voor mensen die soms 10 jaar moeten zitten, weinig verdiensten 18
euro per week (moeten alle betalingen zoals t.v. enz er nog af) werkt niet
bevordelijk. Geen kans voor de meeste gedetineerden om schulden te betalen of
te sparen voor als je buiten komt.
- Nederland praat altijd zo over Europa 1 geheel, straffen werden ook gelijk
getrokken, regime, meermans cellen, maar werk en loon dat trekken ze niet
gelijk als in Europa (1 geheel!)
V50, man, 45-49, autochtoon, gevangenis
Warme maaltijd:
Die zijn goed word iedere dag klaar gemaakt. Maar wordt binnenkort vervangen
door kant en klaaren maaltijd die opgewarm moet worden in de magitron. Hier
zijn wij als gedetineerden niet blij mee. Want uit je voeding moet je vitaminen,
en eiwitten, en koolhydraten voldoende zijn om lichaamelijk en geestelijk
stabiel te blijven. Dus ik hoop dat we de keuken behouden.
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Fitness sport:
Die is maar twee keer per week. Dat vinden wij als gedetineerden niet genoeg
want de stress die je hier tijdens je detentie val soms zwaar. En meer fitness kan
je heer wat stress vermindering en het is ook goed ook voor de gezondheid.
Want eten en slapen groei je dicht. Want niet sporten betekend voor ons obesitas
alle soort ziekte. Dus dit vinden wij als gedetineerde want minder goed. Jullie
zouden denken jullie hebben twee keer 1 uur want klagen jullie nou. Maar
sportfitness is wat ons betref slecht geregeld.
Winkel:
De boodschappen die wij per week kunnen halen in de winkel zijn heel duur en
soms als een artikel goed gekocht wordt dan steig de prijs van week tot week.
Groeten zijn heel duur precies wat wij nodig hebben om ons gezondheid goed
te onderhouden zijn heel duur. Hier willen wij als gedetineerden want verander
zien worden. Want ons loon per week is 20 euro. Dus als je geen geld hebt of
geld van familie krijg kan je niks kopen.
V09, man, 45-49, autochtoon, gevangenis
Ik ben in december hier binnen gekomen en zit nu al 8 maanden op de IBA en
ik wacht op mijn plaatsing naar een TBS-kliniek. Ik ben al 11 maanden passant.
Ik vind de begeleiding hier wel goed en slecht en daar bedoel ik mee soms krijg
je het gevoel bij het personeel dat zij boven jou staan. Nou als ze dat denken heb
ik er geen probleem mee maar laat het me dan niet voelen want daar kwets je
mij ook mee, ik ben ook maar een mens zo als iedereen op deze wereld, ik heb
mezelf niet gemaakt. Ik heb een gevoel dat als ik met een van die mensen praat
dat het niet tussen jou en hem blijft. Dat heb ik wel gemerkt bij een ander
iemand hier op de IBA en sommige zijn erg niet voor de weg gelegd om iemand
begeleid zorgzaam iemand te helpen, want ik merk dat vaak word gezegd het
heeft de aandacht maar er gebeurt niks. En ook als je met iemand aan het praten
bent over iets wat je niet aanstaat dan is het zo dat ze elkaar het hand boven het
hoofd houden en dat gebeurt vaak hier. Ook als je een afspraak met iemand hier
hebt gemaakt en die komt gewoon niet opdagen, dan zegt die of zij: ja je mag
best boos zijn, gooi het er maar uit en je afspraak wordt gewoon verzet
Effectief Interventie Programma Verslaafden
V15, man, 30-34, autochtoon, EIPV
Nou ik zit hier op een afdeling waar je zit omdat je een verslaving hept en hulp
vraagt voor je prooblemen dan mag je ook verwachten dat ze die hulp aanbieden
maar daar is wijnig van te merken. P.i.w.ers zitten de hele dag in hun kantoor
dus toezicht is er zeer beperkt en elke vorm van motivatie wort hier de grond
ingebort want als je je zelf motiveert voor een instelling naar eigen inzicht wort
beantwoord met de woorden dat zullen we nog wel zien.
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P.I. Vught, locatie Nieuw Vosseveld
Binnen de penitentiaire inrichting Vught komen drie regimes voor: algehele
gemeenschap, beperkte gemeenschap (3F) en een individueel regime. In het
kader van dit onderzoek zijn verschillende afdelingen benaderd. In de eerste
plaats is dat de Individuele Begeleidingsafdeling (IBA). De IBA is bedoeld voor
gedetineerden die als gevolg van psychiatrische, persoonlijkheids- en/of
psychosociale problematiek niet (goed) functioneren binnen het reguliere
regime. Ook worden gedetineerden op medische gronden of vanwege de aard
of publiciteitsgevoeligheid van het delict op dergelijke afdelingen geplaatst.
De tweede afdeling die is benaderd, is Maatschappelijk Integratie (MI) waar
gedetineerden worden voorbereid op een succesvolle terugkeer in de samenleving om zo recidive te voorkomen. Gedetineerden die op deze afdeling verblijven, zijn in de laatste fase van hun verblijf in een gesloten inrichting, en
vervullen ook werkzaamheden buiten de inrichting.
De derde afdeling is de Verslaafden Begeleidingsafdeling (VBA). Op de
VBA bevinden zich gedetineerden met een drugs-, alcohol-, medicijn- of
gokverslaving. Ook gedetineerden die naast hun verslaving een psychische
stoornis hebben kunnen er terecht. De VBA is bedoeld als een voorbereidingsprogramma voor gedetineerden die serieuze pogingen willen ondernemen om
een punt achter een verslaving te zetten. Zij worden trajectmatig voorbereid op
een behandeling elders, na hun detentie of als laatste onderdeel van hun detentie.
Tot slot zijn een reguliere afdeling met algehele gemeenschap waar langgestraften zich bevinden, en een afdeling waar jongeren zich bevinden die speciaal
begeleid worden (3CSpeciaal) benaderd.
De gedetineerden van de afdelingen MI en VBA zijn benaderd tijdens het
onderwijs. Ook het invullen van het onderzoeksmateriaal op die afdelingen heeft
plaatsgevonden tijdens het onderwijs. Van de 53 verstrekte onderzoekspakketten
zijn er ook 53 weer retour ontvangen. Afname heeft plaatsgevonden in groepsverband omdat begeleiders hadden opgemerkt dat deze gedetineerden bijna niks
alleen doen vanwege een community-achtige detentie. Alles wordt in groepsverband gedaan, dus individueel benaderen zou leiden tot een hoge non-respons.
Afname op deze manier, in groepsverband, heeft wellicht geleid tot gedetineerden die zich ‘verplicht’ voelden om te participeren, omdat de trainer aanwezig
was. Het is echter niet mogelijk om vast te stellen in hoeverre dat ook is
gebeurd.
Maatschappelijke integratie
Vu01, man, 20-24, autochtoon, MI
Nou over mijn ervaring in het algemeen over de gevangenis er zijn wat dat
betreft niet echt veel dingen om over te schrijven. De meeste verhalen over de
gevangenis kloppen niet. Je hoort alleen de slechte kanten van het verhaal maar
er zijn ook goede dingen om over de bajes te schrijven b.v. dat er best wel een
goede keuze wat betreft onderwijs is ook. De bewaarders hebben ook wel een
goede omgang met de gedetineerden. Wat betref de onderhoud van de cellen
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valt er ook niet veel te klagen. Je hebt bijna alles. Je hebt een bibliotheek, je hebt
een tandarts en je hebt de medische dienst. De sportactiviteiten zijn ook wel
interesant. De arbeid kan beter maar je kan niet alles hebben wat je hartje
begeert. Ik zit nu al 1 jaar en drie maanden. Over 9 maanden ben ik klaar met
mijn detentie en hoe het verder moet dat valt hier wel te regelen. Dus tot zover
mijn ervaringen in de bajes.
Vu05, man, 35-39, autochtoon, MI
Het negatieve is dat er van ales beloov word voor een goede terug keer in de
maatschapij maar uit eindelijk met een vuilnis zak buiten de poort word gezet.
Omdat het niet goed afgestemt is met gemeentens of overheid om voor ex
gedeetieneerde wie lang binnen heefd een goede terug keer is voor geregeld.
Bevoorbeeld huisvesting werk of uitkeering.
Het vast zitten steld totaal niks voor je heb ales wat je maar nodig heb.
Het gaat gewoon om een goed programa om terug keer in de maatschapij wat
jammer genoeg niet lukt hier in Nederland wat de recedieve gevaar totaal niet
afneemt.
Vu07, man, 19 jaar of jonger, autochtoon, MI
Waar het over het algemeen fout gaat hier in Vught zijn de diciplines waarbij er
geen contact is. Vaak zijn deze mensen ongeintresseerd en krijg je het gevoel
inderdaad maar een nummer te zijn. Zoals het personeel hoopt dat het goed met
je zal gaan straks buiten, met bijv. je gezin en werk, zo zijn de onderdelen die
daadwerkelijk bezig horen te zijn met je terug keer, meer van mening dat het ze
eigenlijk niets uitmaakt of je straks met je tasje buiten de poort staat en je maar
moet zien wat er komt. Klein voorbeeldje: ben met hulp van het gang personeel
bezig info in te winnen en aanmeldingen te doen voor een programma. Moet het
met hun doen, omdat de mensen die er eigenlijk over gaan alleen maar zeggen,
‘kan niet, doen we niet, of geen tijd voor’! echter wat wel mogelijk zou zijn,
wordt niet gemeld. Dus de motivatie die je hebt, wordt makkelijk onder mijnt.
Vaak is het dan ook moeilijk om de motivatie vast te houden. Ik denk dat het
grootste probleem hier is dat als er iets nieuw is binnen justitie, Vught daarin
voorop wil lopen. Echter niet bekwaam zijn in de uitvoering hiervan. Normaal
weet de ene hand, niet wat de andere hand doet. Dat is tijdens mijn 10 jaren
detentie, het enige wat frustreerd en altijd het geval is. Als ze ooit detentie en
terugkeer willen laten werken, dan zal dat in grote mate moeten verbeteren. De
verschillen tussen binnen en buiten zijn te groot en er wordt minimaal voor
gezorgd dat je de overgang verantwoord kan maken. Mijn motto, eens een boef,
altijd een boef, wordt ook duidelijk in stand gehouden door de mensen die
behoren te gaan over je terugkeer en zoals men altijd zegt, je 2e kans!!
Vu08, man, 20-24, allochtoon, 3C
Ik zit al bijna 2 jaar vast en ik kom bijna vrij. Ik heb me detentie doorgebracht
in verschillende gavngenissen. Op zich zie ik overal het zelfde er bestaan veel
sub groepjes in de bajes turken blijven bij elkaar zoals de hollanders/antilianen
of marokanen alleen met elkaar optrekken dat zorgt af en toe voor losse
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flodders. Hier in Vught hebben ze het zo gek gemaakt dat ze b.v. hollanders in
1 afdeling gooien en b.v. marokanen in een andere afdeling (mi) en de rest van
de tuig gooien ze in een andere afdeling. Natuurlijk wordt dit ontkend maar we
weten allemaal dat het zo is. Ook wordt er heel veel gediscrimineerd in Vught
met name door bewaarders. Je ziet heel duidelijk dat een hollandse gedetineerde
veel meer vrijheid heeft b.v. bellen, dochen, cel reinigen. (b.v.) na arbeid mogen
we niet dochen maar rara wie er wel stiekem mag douchen. Maar ja wat kunnen
we eraan doen. Het is een strijd die je nooit kan winnen. Ik ben bijna vrij dus ze
kunnen allemaal de pot op. Ik heb veel geleerd hier binnen met name hoe
bewaarders met ons omgaan. Dat heeft me echt geschokt maar ja daar moet je
boven staan en als je vrijkomt op een dag kun je ze 2 mooie middelvingers
geven en doorgaan met je leven en nooit vergeten wat je hebt gezien in de bajes.
Jongeren met Speciale Zorg
Vu10, man, 19 jaar of jonger, autochtoon, 3C
Het is gewoon voor ons al zwaar kut om vast te zitten, is misschien onze eigen
schuld, je weet toch je mist je vriendin, je maten, je vrijheid en familie, en dan
word door die gekke blauwpetten alles nog moeilijker gemaakt begrijp je. Ik heb
in scheveningen en breda gezeten, maar nergens is het zo erg als hier, want het
is op deze inrichting is het gewoon kut...!! Je hebt allemaal van die stomme
regeltjes, zoals niet onder de dekens liggen enzo, anders krijg je al straf...!! De
bewaarders maken ook misbruik van hun funktie, als ze je kunnen naaien doen
ze dat ook, het is net een kleuterschool...!!
Vu13, man, 19 jaar of jonger, autochtoon, 3C
Ik vind dat ik op de goede weg ben heb al twee diploma’s gehaald hier binnen
en ver der schilder ik heel de dag en een beetje sporten met de lucht fitnes of
voetballen s-avonds een beetje playstation spelen dan een film kijken rond half
9 en dan is de dag weer voorbij.
Voormalig JOVO’S
Vu15, man, 20-24, allochtoon, 3F
Mijn ervaringen in de gevangenis zijn over het algemeen niet goed. Je zit hier
om je straf uit te zitten, maar voor de rest is er niet zoveel. Het enige positieve
is dat je onderwijs kunt volgen. En toch wat uit je detentie kan halen. Ik heb zelf
veel gezien hier, als je tijdje hier zit verander je als persoon, je word harder en
gaat beter over dingen nadenken. De meeste mensen komen weer terug na hun
detentie, omdat ze buiten geen zekerheden hebben en vallen terug op hun oude
gewoontes. Dat is wel jammer, zelf vind ik dat er meer hulp en begeleiding
nodig is. Voor mij zelf heeft deze gevangenisstraf mij wakkergeschud dat ik niet
meer zo verder kan. Ik had een hele controversiële levensstijl en dacht niet aan
de toekomst, maar als je ontwikkeling en ontplooing een paar jaar stil staat kijk
je er heel anders naar. Zelf vind ik het jammer dat ik een paar hele belangrijke

74

Hoofdstuk 4

jaren heb weggegooid waar je normaal gesproken de basis legt voor de rest van
je leven. Maar je kan niet blijven hangen. Je moet vooruit kijken.
En je zelf proberen te verbeteren en altijd positief blijven, hoe moeilijk dat soms
ook is.
Vu26, man, 35-39, autochtoon, 3F
Zit voor de eerste keer vast en moet zeggen dat het mij reuze meevalt. De
houding van de bewaarders tegenover de gedetineerden vind ik redelijk open.
Een gezond portie wantrouwen wederzijds is echter normaal. Had verwacht dat
het meer een dril cultuur zou zijn hier maar dat is totaal niet. Wat zeer prettig
is. Je kunt een beetje je eigen leven lijden en vind dat prima. De tijd gaat vlug.
Met z’n tweeën op cel zitten is ook een prima systeem voor degenen die ertegen
kunnen. Voor mij is het prima. Je kunt ‘s avonds wat vertellen spel doen enz. Zo
gaat de tijd vlugger. Met een juiste celgenoot is het goed te doen.
Het eten uit de voedselpakketten is gewoon slecht. Naar mijn mening op het
randje van de gezondheid. Mag zeker onderzoek naar worden. Je kunt eten wat
je wilt, je valt automatisch af.
Ook het sporten hier is te weinig. 2 + per week 1 uurtje. Het zou best meer
mogen/moeten zijn. Alleen al voor iets meer stress kwijt te kunnen raken. Dat
bevordert toch voor een groot deel de sfeer op de afdeling.
Moeilijk is wel het gemis naar huis. Je krijgt een uur bezoek per week. Het is net
te kort. Zou minimaal 1 ½ uur moeten zijn.
Vu23, man, 20-24, autochtoon, 3F
Mijn ervaringen als gedetineerde van P.I. Vught zijn over het algemeen wel
positief.
Toen ik hier vast kwam te zitten had ik niets; geen basisschool diploma, geen
middelbare school diploma en geen verder uitzicht voor de toekomst.
Hier in Vught wordt je veel geholpen met het weer oppakken van je leven en zo
op een goede manier (ook na je detentie) verder te gaan. Er zijn hier heel veel
mogelijkheden op het gebied van onderwijs maar ook met verschillende
maatschappelijk problemen die je kan hebben. Ben je agressief, kan je een
agressie regulatietraining doen. Heb je een gat in je hand, dan kun je een
budgetteringscursus gaan volgen. Iedere gedetineerde hier zit zijn straf uit, maar
wordt ook zodanig geholpen om dit in de toekomst niet meer te laten gebeuren.
Kortom heb ik hier in de 3 jaar dat ik hier zit veel positieve ervaringen gehad,
en kan ik weer uitkijken naar een verse start.
Vu17, man, 35-39, autochtoon, 3F
Gevangen zitten is zeker geen pretje, ben erg veranderd sinds ik gedetineerd zit.
Ben hiervoor nooit in aanraking geweest met justitie en dan in eens opgesloten
dat is erg zwaar. De constante strijd tussen de verschillende bevolkingsgroepen
is hier steeds voelbaar. Het contact met je familie, vrienden en je vrouw is bijna
onmogelijk. Ook dat uurtje bezoek per week veranderd daar weinig aan. Verder
is het voor je geest en lichaam zeker niet optimaal in verband met veel te weinig
beweging en veel slecht eten. De mensen zie er werken zijn over het algemeen
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wel ok. Maar wat je zaait oogst je en dat is ‘buiten’ niet anders. Wel weet ik dat
als dit eenmaal achter de rug is en ik weer vrij ben ik niet meer dezelfde gulle
man was als daarvoor. Ben veel harder geworden en zeker niet meer zo mens
lievend als voorheen. Eerlijk gezegd men schraapt hier al het chroom van je af
en alleen het staal blijft over...
Individuele Begeleidingsafdeling
Vu28, man, 35-39, allochtoon, IBA
Algemeen
- overwegend professioneel, menselijk, redelijk en oplossingsgericht.
- grens tussen aantasting bestaande referentiekaders en relatief normale omgang
met elkaar soms (wederzijds) moeilijk te bepalen (personeel-bewoners v.v.)
- hoog gehalte van ‘wij weten wat goed voor je is’ (niet tav. mij persoonlijk),
waarbij overigens een grotere flexibiliteitmarge bestaat dan op diverse andere
detentieplaatsen door mij ervaren.
- primair een sterke positieve consensus- en overlegcultuur (in tegenstelling tot
de sterke afreken-, afdekcultuur zoals ik die elders heb ervaren)
- relatief grote invloed geconcentreerd bij afdelingspersoneel cq. mentoren,
hetgeen zowel positief als negatief kan uitpakken
- zonder bijkomende negatieve omstandigheden (factoren) een hoog leefbaarheidsgehalte --> bijkomende neg. factoren: m.n. ‘(good)will’ (individuele)
personeelsleden keyrole speelt alsook een bepaalde (ongewenste) behandelachtige setting waarin een eenmaal uitgesproken gezaghebbendend woord (mogelijk
ook van buiten deze inrichting komend) voldoende blijft een bepaald (foutief)
beeld te blijven bestendigen.
Voedsel
- niet slecht maar, zoals waarschijnlijk in de meeste inrichtingen, chronisch
tekort aan de juiste vitamines en bouwstoffen (oa de hoeveelheid fruit en
fabrieksbrood)
- budgettechnisch uiteraard onvermijdelijk is dat kwalitatief minder goed
voedsel wordt verstrekt.
Vu35, man, 30-34, allochtoon, IBA
Mijn ervaringen omternt sfeer zijn als volgt:
Over het algemeen is de sfeer op de afdeling rustig en aangenaam om te
verblijven, je wordt niet onnodig gestoord of iets dergelijks. De contacten van
gedetineerden onderling is ook goed, iedereen spreekt met een rustige manier
met elkaar. Het personeel is ook vriendelijk en respectvol naar de gedetineerden
toe. Zij dragen natuurlijk ook bij aan de goede sfeer die er is.
Activiteiten:
Er is sprake van een grote aanbod aan activiteiten, zoals sporten, muziek en
onderwijs. Om mijn vrije tijd zinvol te benutten neem ik vaak deel aan de
activiteiten. Ik voel mij er ook beter door.
Wekelijks is er een (spreekkamer) overleg, dat houd in dat alle gedetineerden
met de personeel aan tafel in gesprek gaat over alle bevindingen en opmerkingen
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van de gedetineerden voor die week. Zodoende kan het personeel achterhalen
wat er speelt bij de gedetineerden en zodoende luisteren ze naar wat er gesegd
wordt. Soms neemt het personeel de initiatief om een film mee te nemen om in
de weekend ernaar te kijken.
Vu31, man, 20-24, allochtoon, IBA
Vrijheid is alles moet je echt zorgen dat je niet in gevangenis trecht komen
vrijheid is echt bijzonder en mooi.
Verslaafden Begeleidingsafdeling
Vu40, man, 30-34, autochtoon, VBA
Deze detentie ervaar ik als positief, voor de eerste keer. Voorgaande keren zat
ik gewoon mijn straf uit, zonder verder iets te doen met mijn verslavingsproblematiek. Dit keer heb ik gekozen voor de VBA, omdat die hier aanwezig is. Op
de VBA wordt ik naar buiten toe begeleid. Ik ben 33 jaar oud en zonder vaste
woon- of verblijfplaats. Ik moet, denk ik, nog een maand of 6 zitten en daarna
wordt ik gelukkig niet weer dakloos. Ik ga naar Moria in Nijmegen. Ik heb in
verschillende bajessen gezeten, maar dit is toch wel de beste. Er zijn volop
faciliteiten. Zo is er een uitgebreide bibliotheek en zijn er volop mogelijkheden
tot het volgen van onderwijs. Zo heb ik onlangs mijn VCA1-diploma gehaald
en over 2 dagen heb ik examen VCA2. Ook ambachtelijke vakken zoals
schilderen of lassen kun je hier volgen. Verder hebben we eens in de week crea.
‘s Avonds, of eigenlijk ‘s middags om kwart voor 5, gaat de dikke deur dicht,
maar vaak vind ik dat niet erg, want door de activiteiten gaandeweg de dag, ben
ik best wel moe ‘s avonds. Door de begeleiding die ik dit maal krijg, hoop ik en
verwacht ik ook dat dit mijn laatste keer is dat ik gedetineerd zit.
Vu50, man, 35-39, autochtoon, VBA
Mijn detentie ervaar ik als gematigd positief. Waar ik nu zit (op de VBA) is het
aanbod van programma groter als op een reguliere afdeling. Meer sport,
onderwijs en wat meer vrijheid. Het nadeel is dat ik eigenlijk klaar ben op de
VBA terwijl ik nog zeker zo’n 6 maanden moet wachten voor mijn vervolgtrajekt. Al die tijd komen er steeds nieuwe jongens bij en gaan andere jongens weg,
wat vervelend is voor het groepsgebeuren. Verder ben ik tevreden over de
medische dienst, de tandarts. De winkel is te duur en vaak zijn de geleverde
produkten niet goed (meer). Tja, verder vind ik het niet beter als in andere
gevangenissen maar ook niet slechter. Vught is één van de weinige PI’s met ISD
afdelingen (wat ik heb) en ik vind dat iedereen z’n best doet in mijn traject om
het zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.
Langgestraften
Vu51, man, 20-24, autochtoon, langgestrafte
Mijn ervaringen in deze detentie lopen nogal uiteen. Ik heb best wat moeite met
het alleen zijn in de avonden, wat mij betreft zou er dus wel avondrecreatie
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mogen komen. Ik heb ook een tijdje op dubbelcel gezeten en het zou ook een
goede oplossing zijn als je dan 2x in de maand BZT72 kunt krijgen. Dat is in veel
andere ‘inrichtingen’ wel zo maar hier dus niet. Ook zou er wel wat gedaan
mogen worden aan sport in de weekende bijvoorbeeld op zaterdag fitnis en
zondag voetballen. Zo kunnen gedetineerde wat beter z’n frustraties kwijt, te
lang op de afdeling moeten zitten is gewoon niet goed. Soms merk je dat zelfs
aan de bewaarders, ken je nagaan! Ik heb dan een vriendin zoals meerdere
jongens hier en ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik zeg dat
anderhalf uur BZT gewoon veel te weinig is om het echt fijn te hebben met je
meisje! Het is dan wel weer heel goed dat je opleidingen kunt volgen, ik ben met
een lascursus bezig en je wordt er goed in geholpen. Ook het onderwijs zelf is
een goede onderneming. Wat ook een goede oplossing zou kunnen zijn is wat
voorbereiding over TBS geven zodat de mensen weten waar ze aan moeten
beginnen.
Vu52, man, 20-24, autochtoon, langgestrafte
Veel gedetineerden zijn, net als ik, kansarm. Hetzij de sociale omgeving, een
tekort aan scholing, een psychische stoornis of andere problemen kunnen hier
het gevolg van zijn. In de jaartjes dat ik hier nu rondhuppel ben ik echter maar
weinig echt slechte mensen tegengekomen die doelbewust hun leven vergooien.
Het is daarom geen luxe, maar pure noodzaak dat toekomstige ex-gedetineerden
goede praktische onderwijsmogelijkheden aangeboden krijgen.
P.I. Arnhem, locatie Arnhem Zuid
Het onderzoek in Arnhem heeft plaatsgevonden bij de locatie Arnhem Zuid. Dit
betreft een huis van bewaring met een sober regime. Dat betekent een minimaal
aanbod van activiteiten in een dagprogramma van maximaal acht uur. Gedetineerden mogen in dit regime niet langer dan 60 dagen verblijven; in geval van
vervolgvonnissen geldt een totaal van 90 dagen. Voor een sober regime komt
slechts een aantal categorieën justitiabelen in aanmerking: personen die hun
boetes niet hebben betaald, die zich eerder aan een detentie hebben onttrokken
of herhaaldelijk kleine delicten plegen
Van de 62 benaderde respondenten hebben er 60 deelname toegezegd; 56
zijn retour ontvangen, waarvan 6 leeg.
A17, man, 25-29, autochtoon, HvB
In tegenstelling tot de meeste deelnemers van dit onderzoek kan ik vrijwel niets
anders dan positief zijn over mijn verblijf hier. In de afgelopen 8 maanden die
ik hier (HvB Arnhem-Zuid) heb doorgebracht heb ik bijna geen dingen meegemaakt die benoemenswaardig zijn. Het enige vervelende vond ik de ‘verplichte’
3 maanden dubbelcel, ikzelf ben namelijk een persoon die zeer hygienisch is en
een zeer gestructureerd bestaan lijdt en mensen met deze persoonlijke eigen-
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schappen vindt je hier nauwelijks. Dit is ook vaak de reden waarom diverse
mensen hier klagen over het zogenaamde bajesleven, maar geloof me elke
bewaarder/ster behandelt jou zoals jij hun behandelt. Daarom botst het vaak
tussen gedetineerden en bewaarders/sters. Een mooi voorbeeld is dat sommige
hele dagen in hun bed liggen en werkelijks niets uitvoeren, hun cel is een bende,
en op het gemiddelde afvalbewerkinsbedrijf ruikt het lekkerder.
A22, man, 19 jaar of jonger, allochtoon, HvB
Ehmm.. Ik zal maar met de positieve ervaringen beginnen, want dat ben ik zo
klaar.
Het is wel fijn dat je je eigen celmaat kan kiezen. Als je met een toffe gast op
je cel zit en het klikt een beetje dan gaat de tijd veel sneller voorbij en dat is
natuurlijk fijn. Het is ook wel mooi dat ik vrijdags naar moskee (imam) mag
gaan daar kom ik tot rust of ja tot rust niet egt maar de stress van de week gaat
daar weg.
A01, man, 20-24, allochtoon, HvB
Ik weet uit mijn eigen dit is een bajes geen hotel, maar het lijkt wel een hotel je
eten komt naar je toe je word wakker gemaakt als je het wilt, blowen als een
gek.
Deze bajes help je niet maar trap je de grond in, want je raak je huis kwijt en als
je vrijkomt, sta je mooi te kijken waar kan ik nou heen, en je komt eruit zonder
geld. Junkies komen als een junk binnen en gaat er uit als junk: en mensen met
bedrijven gaat gewoon kapot en daar word er niet aan geholpen, en eenmaal een
crimineel altijd een crimineel, ook al ben je het niet krijgt je een kruisje bij je
naam en zo word het ook lastiger om aan school of werk te krijgen dus het beste
is om over te liegen.
Psygelogen komen binnen kijken naar je en praat een beetje en dan zeggen ze
gelijk je bent zwakbegaafd en agressief en dat is echt fucked-up dus iedereen is
zwakbegaafd en agressief in deze bajes.
A51, man, 35-39, autochtoon, HvB
Het eerste negatieve punt dat je kunt vaststellen is dus dat je vaak – ik zie het
ook bij anderen – lang in voorlopige hechtenis zit voordat de rechtzaak voor
komt. En dat wachten op de rechtzaak en het leven met onzekerheid wat je u
precies te wachten staat maakt het moeilijk. (Het is niet voor niets dat de
meesten hier kilo’s kwijtraken. Van de stress dus). Ik heb hier al mensen gezien
die langer dan twee jaar in het HvB zitten. En die zien er vaak niet gezond meer
uit. Die gaan vaak ook nauwelijks meer luchten en zoeken ook veel minder
contact. Als je net binnenkomt verbaast je dat, want je hebt immers maar één
uurtje lucht, dus daar maak je gretig gebruik van. (Weer of geen weer). Maar als
je lang zit merk je dat het automatisch gebeurd. Voor een deel heeft dat te
maken men de grote doorstroom: je ziet zoveel mensen aan je voorbij trekken,
en de contacten zijn zo oppervlakkig, kortstondig of inhoudsloos (elke keer weer
dat gezeur aanhoren over de ‘zaak’: je hebt nog geen ‘Hallo, hoe is ie?’ gezegd
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of ze beginnen weer dat hele verhaal af te steken dat ze het niet gedaan hebben)
dat je na een tijdje denkt: ‘laat maar zitten dat luchten en recreatie!
Het is sowieso al een ongezonde situatie: je krijgt maar 1 uurtje luchten per dag.
Dus frisse lucht en zonlicht krijg je veel te weinig. Dat is gewoon slecht voor je
gezondheid. Zeker gezien ‘t feit dat het luchten ook een van de weinige
mogelijkheden is om in beweging te komen.
Tot zover de minpunten. Voor de rest is de detentie me nl. erg meegevallen. Je
hebt blijkbaar toch een vertekend beeld als je voor ‘t eerst binnenkomt (niet in
de laatste plaats door films, etc).
Het eerste dat me opviel was dat de bewakers zo vriendelijk en correct waren.
Je verwacht toch dat ze je al naar gelang je delict goed of slecht behandelen.
Maar dat is dus niet zo.
Het tweede punt is dat alles netjes geregeld is. Er wordt goed voor je gezorgd:
als je kijkt in de bibliotheek dan vind je daar zelfs boeken in het ‘t Chinees en
Savokroatisch. En voor de islamieten wordt er met de Ramadan rekening met
ze gehouden. Ze kunnen het offerfeesten, Suikerfeesten vieren, er is Halal
voedsel, een imam, etc. Me Koninginnedag kregen we zelfs een tompoes. Je
kunt je afvragen of ‘t niet overdreven is. Kijk, vastzitten is nooit leuk, maar als
ik geweten had dat ‘t zó makkelijke was.
Ikzelf vind dat er niet zo heel veel verschil is tussen het werken in een fabriek
en de gevangenis. Het is allebei ellende maar veel verschil is er niet. Natuurlijk
mis je de vrijheid en (en dat is wel een echte straf) je mist de vrouwen. Want je
zit hier met – vrijwel – alleen maar lelijke kerels om je heen. Dus nog één
minpuntje: er is te weinig vrouwelijke personeel.
Dus kort samengevat: met meer zon, meer vrouwen (en rum op de winkellijst)
zit ik hier goed.
A19, man, 19 jaar of jonger, allochtoon, HvB
Ik kan zo wel 100 dingen op te noemen maar jah, je moet zelf een maandje
vastzitten om egt te kunnen weten wat et is.
A03, man, 30-34, autochtoon, HvB
In principe kun je het maken zoals je zelf wilt.
De faceliteiten zijn goed; dus bieb, kerk, luchten, eten (redelijk), personeel
(aardig), en werk, die structuur zit echt wel goed in elkaar. Ook als ik wil, kom
je er nog veel slechter uit. Je komt mensen en iedeën tegen, bravoer en afspraken. En de drugs die je tegen komt, nog meer dan buiten. Dus denk ik personeels
tekort.
En ‘s avonds na +- 18:00 uur als je dan met jezelf zit bijv: huilbuien, boosheid!
Of vragen over proces, is er niemand.
Dus ik heb het best rot hier.
A15, man, 25-29, allochtoon, HvB
Voor mij is dit allemaal nieuw. Dit is voor mij een heel ander wereld. Ik zit nu
in vorlopig hechtenis: ik wil even mededelen dat het leven hier heel hard is. Je
moet goed in je schoenen kunnen staan: Doe je dat niet dan val je door de mand.
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Ik vind zelf dat ze weinig doen voor gedetineerden: Ze hebben een heel streng
regiem hier. Je hebt weinig recreatie. En soms als je wat vraagt aan de bewaarder dan nemen ze gewoon een korreltje zout. Alhoewel niet ieder bewaadrer.
Maar je hebt een hoop pannekoeken tussen zitten: Ze nemen je niet serieus, je
moet blijven doordrammen, dan nemen ze een besluit.
A06, man, 35-39, allochtoon, HvB
In terms of communication once you are in the cell and the door is close that all
for you. Surpose you have pain or something urgent there for you much touch
the botton for some one to come. But the time they come will be after you are
dead because they do it at their time. I was very shocked my first few weeks,
that I will be ringing the bel and some time it take one hour to any time they feel
to come and see what is your problem. It is very terifing that no body comes
over you need them, and am not the only one who encouter that but almost all
of us.
A04, man, 45-49, autochtoon, HvB
Over het algemeen word je niet echt goed behandeld. De cellen zijn smerig en
de medise dienst werkt ook heel slecht. Ik denk dat het in het dieren asiel er
beter aan toegaat. Het eten is ronduit erg slecht en het personeel is meer met
zichzelf bezig dan met ons. Als er klachten van ons zijn worden die gewoon niet
behandeld. Er is een knopje op je cel waar op je kan drukken als er iets is. Het
kan dan soms wel 2 uur duren voor er iemand komt kijken, als er al iemand
komt kijken! Als je in dat geval een hartaanval hebt ben je al dood als er
eindelijk iemand komt. Ik heb in België gezeten in de slechtste gevangenis van
dat land. Vorst in Brussel. Maar daar was het 10x beter dan hier! Je voelt je hier
minder dan een beest! Als de dierenbescherming hier een inspectie houd word
alles afgekeurt. Er zijn afdelingen waar gedetineerden 23 uur per dag op cel
zitten en alleen op zaterdag of zondag even mogen douchen of hun cel opruimen. Ik zit hier nu elf maanden en mijn ervaring is dat ik in al die tijd niemand
maar dan ook niemand ben tegengekomen van het personeel die je ergens mee
kan of wil helpen. De sociale dienst niet, de maatschappelijke dienst niet, de
pschiegoloog niet, de verpleging niet enz. Dus helpen gedetineerde elkaar en
krijg je al snel ook als je alleen maar voor boetes zit een haat en een hekel an het
systeem.
A20, man, 35-39, allochtoon, HvB
Maak je via afspraakbriefje een afspraak voor tandarts/huishardt/enz. Moet je
vaak 3 a 4 soms 5 briefjes invullen je word gewoon van kastje naar de muur
gestuurt. Dit duurt ongeveer 3 a 4 weeken en ben asmapatient en hebt hartklachten en hooge bloeddruk standaart onderzoeken doen ze niet hebben ze geen tijd
voor!!!
A21, man, 25-29, autochtoon, HvB
Omdat ik hier al eens eerder hier hebt gezeten dat was in 2001 toen zat je hier
beter. Toen had je nog avond recreatie meer tijd voor je zelf elke dag even
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doeche jad had sosjaal contact met de bewaarders er werd het een en ader
georganieseert een Bingo tafeltennisternooi noem maar op.
En nu in 207 toen ik hier binnen kwam ben ik zo geschrokken hoe het is
verandert. Wat hier binnen gebeurt is echt niet menselijk er is nergens geen tijd
meer voor. Geen contact meer met de bewaarders. Je komt van je bezoek terug
je wordt meteen in gesloten. Met luchten nooit eens een keer op tijd luchten
alteid te laat en weet te vroeg weer terug. We hebben recht op 1 uur luchten per
dag.
A05, man, 60-64, autochtoon, HvB
Mij vorige detentie was ongeveer twintig jaar geleden. Toen waren er geen
werkelijk goede ervaringen en die zijn er nu nog niet. Wel zijn er grote verschillen met ‘toen’ en nu. De straf was relaxer, ondervond minder werkdruk en had
duidelijk meer collegae dan nu. Er was meer aandacht voor gedetineerden en de
sfeer was daarom beter in de HvB. De ‘openingstijden’ waren gunstiger en ten
gevolge daarvan was er minder stress onder de bewoners. Het HVB Arnhem
Zuid heeft ee A1 regime het ‘slechtste’ dat er is. Vrijheden zijn er nauwelijks,
er zijn veel te weinig communicatiemogelijkheden, telefoneren is te beperkt
mogelijk omdat je vrijwel de hele dag bent opgesloten. Voor gedetineerden van
60+ is een HvB absoluut ongeschikt, zelfs gevaarlijk in fysiek opzicht. Er is
voeding van zeer inferieure kwaliteit en er zijn geen mogelijkheden dat via de
‘winkel’ aan te vullen. Er is geen koelkastje te huren en vers is het dus niet te
houden.
Het is bijna niet mogelijk te studeren of bij te blijven op je vakgebied want de
invoer van boeken is niet toegestaan. ‘We hebben een bibliotheek’. Zeker, met
misdaadromans en stripboeken. Het is zeker niet officiel maar er bestaat een
vorm van dwangarbeid. Natuurlijk is het niet verplicht om te werken, de meest
eenvoudige vormen van productiewerk, zelfs stomvervelend voor de laagopgeleide mensen, maar dan vervallen een groot aantal privileges zoals regelmatig telefoneren ook al is het nog zo beperkt mogelijk, bibliothek bezoek en
dergelijke, niet werken?
Bezoek van 8 tot 9 ‘s morgens, in plaats van op een gunstiger tijd. Goede
ervaringen zoals al gezegd, zijn er praktisch niet in dit abbatoir van de geest en
de lijst slechte is dusdanig groot dat je er geen opsomming van zou moeten
maken.
Het ‘bed’ is een brits en als je ‘s morgens opstaat weet je dat het een pijnbank
is. Het imago van de nederlandse bajes is, geloof ik, nog steeds dat van een
staatshotel. Misschien schrijf ik wel een novelle om dat imago te corrigeren. Het
is overleven, niet alleen voor mensen van gevorderde leeftijd zoals ik, ook voor
alle leeftijden. Lange straffen zijn niet zinvol. Ik ben van mening dat iemand na
een maand of zes niks meer van zijn detentie kan leren of zijn persoonlijkheid
kan verbeteren of corrigeren. Integendeel, maar ja, we hebben geen alternatief
en dus zullen we het ermee moeten doen. Broeikas voor nieuwe criminaliteit en
criminele allianties of niet.
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A25, man, 45-49, autochtoon, HvB
De behandeling van de gedetineerde is ook erg afhankelijk van het personeel.
Het mannelijke personeel is vaak begrijpender dan de vrouwelijke deze leven
strikt volgens de regels. Terwijl de mannelijke collega’s wel eens op een
verzoekje in willen gaan.
(Bjigaand enkele woorden uit mijn weblog).
Gistermiddag was het weer eens raak. Zoals het normaal is ga ik op donderdagmiddag naar de kerk om werkzaamheden te doen. Om 13:00 uur ging de deur
open en W. vroeg of ik ging luchten, ‘nee, zei ik, ik ga naar de kerk. W. melde
mij dat ik niet mocht mijn antwoord was ‘oh, prima’ en de deur ging dicht. Nog
geen minuut later stond W. weer voor de deur en vertelde me dat dit sinds vorige
week al was afgeschaft. Mijn antwoord ‘vreemd dat ik dat niet weet, maar is
prima, heb genoeg te doen.’ Even later ging de deur weer open en stond M. voor
de deur en vroeg mij waarom ik niet naar de kerk ging. Ik vertelde hem wat mij
was verteld door W. en de reactie van M. was alleen een opmerking ‘hij moet
eens leren lezen.’
Eindelijk komt er schot in de zaak op …. ga ik dan naar het PBC voor 7 weken.
Een onderzoek van €40.000 wat niets opleverd omdat ik er niet aan mee zal
werken maar goed zo krijg ik nog iets terug van mijn betaalde belastinggeld
door de jaren heen.
Het laatste belachelijke wat ik heb meegemaakt hier is het feit dat op alle
afdelingen diepvriezers zijn geplaatst. Dit terwijl op de boodschappenlijst niet
eens diepvriesproducten staan. Wat moet je invriezen, de fricandellen die
ontdooid aankomen en die je moet klaarmaken in de magnetron ?? omdat de
frituurpannen ook zijn weggehaald. Nee, dat is weer een goede investering van
P.I. Arnhem Zuid om zoveel vriezers aan te kopen. Het is maar 1 van de dingen
hoe justitie duizenden euro’s over de balk werpen.
A23, man, 40-44, allochtoon, HvB
Oké, mijn detentie hier vindt ik goed. De bewakers en derectie zijn oké. Je moet
gewoon in het reschiem méé draaien dan zit je hier prima. Er wordt goed na je
geluisterd. Als je een probleem heb en doe er alles aan om het op telossen. Ik zie
ook jongens hier die zich misdraagen maar dan treden ze goed en redelijk op dat
moet wel er zijn regels.
Ik ben reniger op de D2 in hvb de blu band arnhem zuid. Ik heb hier vantastisch
gezeeten en ben mijn 14 maanden goed verzorgt door een zeer goed en begripvol personeel en derectie. Ze verdienen een pluim eerlijk is eerlijk ze hebben
niks met mijn zaak te maaken. Maar de tijdt dat ik hier zit heb ik sammen met
het personeel doorstaan. Het na deel en de moelijke kant is. Als je onschuldig
zit dat je leven totaal is verwoest, je huis kwijt, je zoon heeft veel verdriet. Ik
begrijp het allemaal niet meer.
A08, man, 35-39, allochtoon, HvB
Waarschijnlijk zullen jullie meer slechte ervaringen te horen krijgen dan goede.
Dat lijkt me logisch. ‘T is nooit goed natuurlijk. Ik kan niet echt verhalen van
slechte ervaringen, alleen opvallende punten.
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- Het verschil in regimes tussen divers HvB’s. Dat maakt dat er hier veel
geklaagd wordt over hoe slecht het hier is. Zelfs tussen diverse ‘ringen’ zijn
verschillen. Of dat nu zo goed is. Met verschil in regime bedoel ik bijvoorbeeld
op het aantal telefoons dat beschikbaar is, de moeglijkheid tot zelf koken en
recreatie-tijd.
- Er is een slechte communicatie. Men kan elkaar tegenspreken. Je weet dan niet
wie waar is en waar je de juiste informatie vandaan moet halen. Bv. de ‘receptie’
zegt andere dingen dan de bewaarders. De buitenwereld weet dan ok niet waar
ze aan toe zijn. Dat kan moeilijke momenten opleveren.
- Er zijn weinig mogelijkheden om met een professional te praten. Er loopt hier
wel een psycholoog rond, maar die heeft het blijkbaar druk zat. Meer tijd om in
een rustige omgeving zou prettig zijn.
- Het loon voor het werk dat we doen is laag en motiveert veel mensen niet om
iets te doen, hoewel ze wel naar het werk gaan om uit de cel te zijn. Hier wordt
te weinig opgelet door de ‘werkmeesters’.
- Je hebt de pech als je net na de boodschappen binnengebracht wordt. Vooral
voor rokers (bijna iedereen) is dat erg frustrerend. Iets soepeler hier in zijn mag
best.
Ach, zijn dit de ervaringen? Heb ik dan geen goede ervaringen? Ik zou niet eens
weten wat goed zou zijn. Als je je nergens aan stoort of zeur gaat het allemaal
wel. Je moet je verwachtingen niet zo hoog stellen.
Mijn goede ervaring is de vriendelijkheid van de meeste bewaarders. Dat doet
een mens wel goed.
A30, man, 20-24, etniciteit onbekend, HvB
Verder vind ik dat je hier veel in je cel zit en dat er weinig programa is waardoor mensen veel kunnen denken maar ook dat word je een keer zat en wordt je
negatief over veel dingen en ga je piekeren waardoor het vastzitten heel moeilijk
en zwaar word heb ik zelf ondervonden. Je niet kunnen uiten die arm om je
heen. Die kleine dingen die nu een groot belang zijn of een luisterend oor. Het
is vooral frustrerend dat je hier machteloos bend.
En dan worden nu ook nog eens de kleine dingen afgenomen. Zo is bijvoorbeeld
de keuken op de ring gesloopt en kunnen we niet meer koken. We hebben nu een
magnetron maar geen goede producten op een maaltijd te kunnen maken.
Wil hier nogmaals benadrukken, het zijn de kleine dingen die het doen en dat
is nu weg.
Verder is bellen ook een groot probleem extra telefoon zou iedereen op preis
stellen. Als je in het weekend twee of drie mensen zou willen bellen heb je 10
minuten omdat je met veel mensen bend en iedereen wil tog even bellen. Wat
soms problemen geeft heb ik zelf ook ondervonden. Heb ruzie gehad omdat een
jonge niet kon bellen en dat op mij afreageren.
Heb gemerkt dat veel mensen een wandelende bom zijn omdat ze hun ei niet
kwijt kunnen en hier geen uitlaatklep hebben. Kortom wat ik vind dat voor mij
kleine dingen het vastzitten een stuk makerlijker maakt.
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A53, man, 30-34, allochtoon, HvB
Doordat alles zo aangetrokken word en je de meeste tijd achter de deur zit zijn
de contacten tussen de pw-ers en gedetineerden minimaal, het gevaar hiervan
is dat de pw-ers niet weten wat er allemaal speelt op de afdelingen en tussen
gedetineerden onderling, dus er kan ook niets voorkomen worden en dus is het
ook altijd te laat. Een oplossing voor dit zou zijn dat het avondprogramma weer
terug kwam. Omdat dan de bewaarders ook meer tijd voor de gedetineerden
hebben en zo dus ook de problemen naar boven komen.
Het enige wat ik niet snap is dat niet alleen voor ons de riemen aangetrokken
worden maar ook voor de bewaarders, ze hebben de tv in moeten leveren, het
tostieijzer, de magnetron enz enz en het stomste wat de directie kan doen is een
gevangenis proberen te runnen met ontevreden personeel, want dan heb je de
poppen echte aan het dansen.
Nogmaals: het zijn de kleine dingen die het hem doen, en als ook die je worden
afgenomen krijg je nog maar 1 ding de sterken overleven en de zwakke worden
gemanipuleerd dus hoe somberder ze het maken hoe gevaarlijke het word.
A32, man, 35-39, allochtoon, HvB
Dit is de eerste keer dat ik vast zit. Ik heb eerst 13x weken in dubbelcel. nu zit
ik in een enkelcel. Ik heb geen goede dingen meegemaakt tijdens ik hier vast zit.
Je woordt niet gezien als mens. Ze behandelen je als een stuk vuil. Vooral als je
buitenlander bent. Je woordt elke dag benadert tot je wat fout gaat doen. Daar
wachten ze op. Dan kunnen ze je weer boeten. De afspraken worden nooit
nagekomen. Als je in je cel de knop indrukt dan hoor je niks. Ze komen na 3045 minuten vragen wat je wil. Ik bedoel als je een hartaanval krijgt dan ken je
wel de hulp vergeten. Als er speciale opdrachten zijn net als kerst borrel of
nieuwejaars borel of brandoefening is altijd op jouw recreatie tijd. Dan ken je
lekker opgesloten terwel zij op andere tijden kunnen houden. Er wordt nooit op
jouw situtai gerekent. Elke mens kan een fout maken. Mijn ervaring is hier als
je eenmaal hier bent dan gaat alles achteruit met jouw, gezien, geld. Er is geen
rechtvaardigheid in gevangenis.
Ze willen je terug in de maatschappij helpen maar daar heb ik me twijvels over
de werkwijze. Je wordt altijd aan zij gezet. Ik dank jullie dat k mijn verhaal
kwijt kan.
A41, man, 19 jaar of jonger, autochtoon, HvB
Ik ben 18 jaar en is de eerste keer dat ik in een huis van bewaring zit. Toen ik
hier heen werdt gebracht heb ik de eerste twee weken op beperkingen gezeten,
dat wil zegge dat je 24 uur per dag achter de deur zit en je mag 1 uurtje per dag
luchten in een soort kamer. Verder geen tv of radio op je cel alleen jezelf of wat
leesboekjes. Ik weet wel dat dan de dagen niet snel voorbij gaan als je zolang op
je cel moet zitten zonder ook maar iets. Ik mocht in die twee weken nog niets
een naar mijn ouders bellen hoe het met hun of mij ging dat vondt ik no het
ergste maar gelukkig ben ik daar vannaf. Zit nu op dubbel cel en gelukkig kan
ik het goed vinden met die jongen en hij ook met met mij. Ja als je hier zit moet
je er het beste van maken he ook al lukt dat niet altijd maar ben allang blij dat
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k nu kan gaan werken hier dan gaan de dagen ook weer wat sneller voorbij ik
heb er drie weken op moet wachten voordat ik kon gaan werken en dat vondt ik
niet normaal eigenlijk dan zit gewoon wat op je cel te wachten totdat je wat kan
gaan doen maar je kan niks doen je een uurtje luchten en twee x per week
fitnesse drie kwartier verder is alles goed hier de meeste bewakers zijn ook wel
in order verder vindt ik wel dat we wat meer recreatie mogen hebben dat hebben
we alleen in het wekkend smorgen een uurtje een smiddags 2 uurtjes en
doordeweek helemaal niet vaker zit je gewoon al om drie uur achter de deur en
dat is gen pretje maar daar we je ook wel aan als je al een tijdje hier zit en een
koelkasje op cel wat ook prettig gewees verder heb ik niks meer te zegge hoop
jullie hiermee genoeg te hebben verteld groeten de gedetineerde.
A13, man, 45-49, allochtoon, HvB
Ik vind het schandalig dat ze ons alle kook en bakgelegnheden hebben ontnomen. Nu hebben we alleen een magnetron gekregen, waar we alleen in het
weekend mee mogen koken en niet doordeweeks en dit voor 12 man tegelijk
voor 2 uur per keer.
A44, man, 35-39, allochtoon, HvB
Regels
De regels binnen dit Huis van Bewaring zijn soms te streng. Soms worden er
sancties uitgedeeld (rode kaarten) waar een waarschuwing meer op zijn plaats
was geweest. Enkele voorbeelden: een telefoonkaart van de 2e naar de 1e ring
gooien, een rolletje plakband van de werkzaal meenemen naar de cel en een pak
shag meenemen naar de rechtbank. Als deze mensen werden bestraft met een
rode kaart.
Hygiëne
Je kunt lang niet elke dag douchen. Doordeweeks kun je alleen douchen als je
ook meedoet aan de sport. Sommige douche’s functioneren slecht. Er wordt door
het personeel te weinig gecontroleerd of gedetineerden regelmatig hun cel
schoonmaken. Dit leidt soms tot excessen.
Personeel
Sommige personeelsleden zijn totaal niet geschikt om gedetineerden te bejegenen. Ze hebben het verkeerde vak gekozen of ze zijn niet goed opgeleid.
Veiligheid
De veiligheid is goed. Op vechtpartijen of gevaarlijke situaties wordt adequaat
gereageerd.
Communicatie
De gedetineerden maar ook het personeel wordt door de directie niet afdoende
ingelicht over veranderingen. Dit roept een hoop onrust op. De gedetineerden
zijn soms gewoon een nummer en geen mens en het personeel geeft maar
gewoon te doen wat de directie haar opdraagt. Of het praktisch haalbaar is of
niet schijnt niet ter zake te doen. Het is te militaristisch.
Medische zorg
Medische zorg wordt gewoon niet verleend of te laat. Zeer slechte zaak. De
organisatiestructuur moet eens worden doorgelicht.
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Zelfdoding
Dit Huis van Bewaring wordt in de volksmond de ‘hangkast’ genaamd.
Vanwege een 200% score t.o.v. andere gevangenissen op het gebied van
zelfmoord.
Corruptie
Een aantal jaren geleden is er een wapen binnen de inrichting gesmokkeld.
Hiermee is een officier van justitie beschoten op het Paleis v. Justitie. Sindsdien
is de corruptie aangepakt en de regesl voor de gedetineerden aangestrakt. Soms
te strak.
Conclusie
Rapportcijfer 4
P.I. Overamstel
Bij de P.I. Overamstel heeft onderzoek plaatsgevonden bij de locaties Demersluis, Het Schouw en De Schans. Alle locaties betreffen huizen van bewaring,
maar De Schans heeft een ISD-bestemming. In totaal zijn 75 gedetineerden
benaderd. Dit heeft geleid tot een respons van 63. Hiervan zijn 32 afkomstig van
de locaties Demersluis en Het Schouw, de overige 31 zijn afkomstig van De
Schans (ISD).
Huis van bewaring (Het Schouw)
O05, man, 25-29, allochtoon, HvB
Ten eerste wil ik zeggen: dat ik hoop dat er wat gaat veranderen in deze, één van
de slechtste gevangenis in Nederland, zo niet heb ik toch mijn verhaal kunnen
doen.
Ik heet K.B. de standaard verdachte. Ik heb heel veel ervaring van het gevangenis systeem. Dit is dan al de tweede keer dat ik onderdak krijg in de Bijlmer
bajes, PI Overamstel.
Ik zal eerst beginnen met de goeie dingen.
Dat je één keer per week 1 uurtje bezoek kan ontvangen tussen of van af dinsdag
tot vrijdag dus geen vaste tijden al is 1 uurtje veelste kort. 1 ½ uur zou veel
gepaster zijn.
Dat de inrichting het arbeidsloon verhoogd hebben ik werk zelf nog niet maar
het blijkt waar te zijn da’s goed.
Ik heb 20 min. nagedacht maar kan echt op niets goeds komen.
Nu komen de dingen wat ik slecht vind hier.
Wij kunnen hier absoluut geen normaal voedsel eten ons eigen voedsel, wij
kunnen hier niet koken wegens een soortige brandpreventie – als ik het goed
heb. Elke gevangenis hoord brand veilig te zijn volgens mij vooral na de
Schiphol brand. Ze horen het hier gewoon brand veilig te maken met pannen en
een kook plaat want zo hoort het!!! Wij willen eten!!
Binnekort komt een soortige zomer regime dan zijn wij maar ongeveer 40 min.
op de afdeling/recreatie + 1 uur luchten en arbeid.
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Zou je het gek vinden als de rokers en niet roker volop jointjes gaan roken om
te kunnen slapen of normaal te kunnen functioneren want dit wordt echt een hele
zware zomer. maar ja!!
Er zijn nog veel meer punten heel slecht maar dit is ook 1 van de slechtste
gevangenis H.V.B. in Ned.
Bewaarders houden hier hun vakantie ze zitten 95% in kantoor eten aan het
maken of een krant te lezen. niet allemaal trouwens maar te veel.
O06, man, 20-24, autochtoon, HvB
Mijn slechte ervaringen
Telefooneren. We hebben 14 mensen op de afdeling en we hebben 2 telefoons
en iedereen wil bellen dus als we een uur recreatie hebben, hebben we ±6
minuten om te bellen en dat is niet lang maar heel veel mensen bellen 15
minuten of langer en daar is vaak onenigheid over onder de gedetineerden, soms
tot vechten aan toe.
Magnetron. Zelfde verhaal als de telefoon we hebben 2 magnetrons en dat geeft
ook vaak problemen.
Recreatie in t weekend. Weekenden duren lang je zit in t weekend lang in de cel.
4 Dagen werken. Ik persoonlijk werk liever 5 dagen per week, dan zijn de
weekenden ook niet zo lang.
Goede ervaringen
Werk. Das wel positief je bent lekker bezig en je dag gaat wat sneller. Maar voor
t geld hoef je t niet te doen. Je werkt 16 uur per week en je krijgt daar €14,00
voor das niet veel.
Sport. Ook wel goed, maar das ma 2 uur per week niet erg veel.
Bibliotheek. Das wel erg goed 1 x per week. Maar soms is ie gewoon 3 weken
dicht.
Voor de rest heb ik wijnig goede ervaringen maar t is ook geen hotel je kan hier
beter niet terecht komen t is zo zonde van je tijd.
O17, man, 25-29, allochtoon, HvB
(Rapportage was oorspronkelijk Spaans geschreven)
Mijn andere klacht gaat over de bewakers die in de paviljoen werken, ze zijn
hier om de mensen te helpen, en om de regels voor onze dagelijks programma
te laten gelden, maar ze zijn de eerste om deze te breken zoals bijvoorbeeld: we
moeten volgens het programma een vast uur naar de binnenplaats om te gaan
werken of sporten en hiertussen hebben we soms, volgens het programma, 15
a 30 minuten voor recreatie. Maar ze willen dit afschaffen zodat het minder
werk voor hen is en om zo koffie of thee op de eerste verdieping te kunnen gaan
drinken en dat is niet alles niemand kan hier over klagen want je krijgt meteen
een rapport en dan stoppen ze jou in een strafcel. Over het algemeen heb je
niemand die je in deze situaties hier kan helpen.
Een andere slechte ervaring hier is dat je maar een uur visite per maand kunt
krijgen en tijdens de visite kan je je kind niet in de armen nemen. Ik heb zelf
tenminste een baby van elf maanden oud en dat ik gedurende deze tijd niet bij
hem heb kunnen zijn en wanneer ze me komen opzoeken wil ik hem in mijn
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armen kunnen hebben en dat willen de bewakers niet. Ik vraag me af: hoe kan
iemand in gevangenschap een uurtje liefde aan zijn kinderen geven?
Toen ik hier gevangen kwam had men het recht om een keer per drie maanden
zijn baby en diens moeder gedurende twee uren visite te ontvangen, samen met
de families van de andere gevangenen in de sportruimte. Maar zelfs dit hebben
ze ons afgepakt sinds we een nieuwe directeur in de gevangenis hebben. De
laatste keer dat ik deze visite zag was in november 2007 en we zullen niet weten
wanneer dit weer gebeuren zal.
O11, man, 20-24, allochtoon, HvB
Veel goede ervaringen heb ik hier binnen niet. Maar één daarvan is het kinder
vaderdag. Het is wel goed als je even tijd kan doorbrengen met je kinderen. De
gewone bezoek uren zijn ook fijn.
O10, man, 20-24, allochtoon, HvB
Er zijn wel Positieve dingen hier zoals sport en recrieatie maar voor de rest is
alles het zelfden en het negatieve hier Binnen is dat je hier niet kan koken maar
met magnetron dat is niks. Er zijn sommege bewaarder’s die soms niks Te doen
hebben zoal’s M. hij zoekt me de heele dag en houd me de heelle Tijd in de
gaten die pussijhole hij wil me de heelle dag rapport geven of mijn stroom uit
maken.
En ja een slegte ervarving dat ze elke dag kunnen controle doen maar ze vinden
nooit iets en tog gaan ze der mee door en ze halen je heele kamer onder ste
boven en dan laten ze het zo.
O18, man, 20-24, autochtoon, HvB
Ik persoonlijk vind het verschikkelijk hier er word geen onderscheid gemaakt
tussen moordenaars en tasjesdieven dus alles zit door elkaar. ik vind dit geen
goede zaak ik ben er van overtuigd dat niemand op de wereld beter word als de
regering mensen voor kleine delicten gevangen houd. Hierdoor worden de
personen die hier zitten voor kleine delicten beinvloed door bijv de moordenaars
met als gevolg dat de criminaliteit agressiever en gewelddadiger word.
Kort samengevat vind ik dat mensen met kleine delicten beter geholpen moeten
worden in plaats van een detentie en voorafgaand van detentie zal er beter
onderzocht moeten worden of er daadwerkelijk tot strafrechtelijk vervolgen zou
kunnen worden over gegaan. Zoals het er nu uitziet verharden de mensen
hierbinnen en worden de delicten na invrijheidstelling erger als waar ze in eerste
instantie voor berecht zijn.
O13, man, 40-44, allochtoon, HvB
My experience in Holland prison is a good one because they respect human
right in the prison.
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Huis van bewaring (Demersluis)
O23, man, 19 jaar of jonger, allochtoon, HvB
Dubbelcel
Het is ten eerste ronduit belachelijk dat je twee volwassen mannen in een kleine
rotcel stopt en dan geen problemen verwacht. Je celgenoot kan pysche stoornissen hebben die je niet gelijk ziet maar die uit het niets kunnen komen en dan heb
je een probleem, want ook al bel je, na een kwartier, halfuur komt er een
kutventje aan kakken en dan kan er al heel wat gebeurt zijn.
Sport
Sporten is een heel belangrijk aspect als gedetineerde, want je kan daar al je
stress, energie, opgekroptje woede in kwijt want zoveel heb je niet te doen hier
dus moe word je niet echt, als je gaat sporten kan je als je goed mee doet niet zo
snel boos of agressie tonen want je bent moe. Maar 2 keer in de week sporten
is niet genoeg, je hebt te veel energie het slaat nergens op 1 keer voetbal 1 keer
fitness kan je zo goed niks doen.
Eten & Boodschappen
Het eten wat je hier krijgt zal zeker enige voedingswaarde maar je red het er niet
mee als gewend ben meer te eten. Lekker is anders, want ik zou het niet eens aan
mijn hond geven zo goor. Je kan boodschappen doen maar tegen wat voor prijs,
het is zo duur dat je zeker 50 euro per week moet bestellen om elke dag zelf je
eten te maken, buiten doet een heel gezin daar mee.
Begeleiding
Je wordt hier slecht begeleid hier in de gevangenis, je hoort meestal dingen die
je hoort te weten te komen van bewaarders of ander personeel van gedetineerde.
Dat kan op zich wel goed zijn om contact te maken, maar als je niet spraakzaam
bent dan heb je pech.
Gezondheid
Asbest is er in deze fucking gevangenis in de cellen waar mensen moeten slapen
vind dat nergens op slaan. Als er ergens brand is geweest in een woonwijk bijv.
dan wordt zeker 500 meter ontruimd voor zeker een dag of 2 dagen hier slaap
je adem je het drink je het meschien, als ik nu kanker krijg dan klaag ik jusititie
aan wegens het onnodig in het gevaar brengen van gedetineerde maar als ik 1
maal buiten ben dan ja gaan ze zeggen dat ik het van iets anders heb opgelopen.
Verschil tussen HvB en Gevangenis
Dat is zeer groot kan het in 1 zin formuleren ‘Het lijkt of je beloond word om
afgestraft te zijn’ alles is beter daar neuken, recreatie, bezoek echt alles.
O29, man, 35-39, autochtoon, HvB
Ik schrok me wild toen ik hier kwam. Ten eerste word je niet voorbereid op
overplaatsing, je krijgt het op het moment zelf te horen dat je naar een andere
afdeling gaat en dat je met 2 man op cel komt. Voor iemand die voor het eerste
überhaupt in aanraking komt met justitie is dit een koude douche. Daarbij voelde
ik me niet op mijn gemak tussen medegedetineerden met allen geweldsdelicten
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op hun kerfstok en dan ik als ‘nieuweling’ nog net niet in mijn driedelig grijs op
verdenking van witwassen en vastgoedfraude ertussen.
Over het algemeen vind ik dat de detentie minder zwaar is dan ik had verwacht.
Ik heb wel wat punten ter verbetering en dat is met name:
betere voorlichting aan gedetineerden zonder ervaring over praktische zaken.
Zoals omgang met elkaar, persoonlijke verzorging, overplaatsingen hoe en
waarom, etc.
betere afstemming van type persoon op basis van gedrag, karakter, type zaak,
omgangsnormen en waarden, godsdienst, cultuur bij het plaatsen op afdelingen
en meerpersoonscel.
Meer mogelijkheden voor communicatie naar buiten. Telefoon op cel, email
faciliteiten (nu misschien ondenkbaar maar in de toekomst waarschijnlijk niet
meer weg te denken).
Veeeel meer begrip voor ouder-kind relatie. Ook bijvoorbeeld aparte bezoekruimte waar kinderen niet door hebben dat het niet in een gevangenis is. Bijv.
met observatie achter glas o.i.d.
Inrichting voor Stelselmatige Daders (De Schans)
De Schans heeft verschillende paviljoens. Paviljoen 2 is bedoeld voor gedetineerden die gemotiveerd aan hun reïntegratie willen werken. Zij krijgen
mogelijkheden aangeboden met het oog op werk, woning, et cetera. Paviljoen
5 is gevuld met gedetineerden die niet veel motivatie hebben om aan hun
verslavingsproblematiek te werken. In de eerste maand zitten gedetineerden op
paviljoen 3. Hier worden ze beoordeeld op hun motivatie. Vervolgens worden
ze overgeplaatst naar respectievelijk paviljoen 2 of 5.
O62, man, 40-44, allochtoon, ISD, paviljoen 2
Mijn ervaring is wel positief in de zin dat er wel word gewerkt aan mijn
problemen, maar je moet wel een eigen inbreng geven aan me problemen. de
mensen of hulp verleners kunnen niet dwars door je heen kijken ze zijn niet
allemaal ervaren dus dat betekent dat je eerst de kat uit de boom moet bekijken
waar iemand zit die ervaring heeft met m’n problemen.
O49, man, 30-34, allochtoon, ISD, paviljoen 2
Wat ik van de I.S.D vindt is nogal simpel.
Voordelen.
Je krijgt er de mogelijkheid om te studeren, werkervaring opdoen, en als je een
verslaving hebt, willen ze je er wel van afhelpen. Doormidel van afkickklinieken
en/of programmas zoals T.V.p.m.=Terugvalpreventie en middelen gebruik. Ook
word er huisvesting geboden. en een anders positiefs iets is het leren te communiceren.
Nadelen.
Geen B.Z.t.= Bezoek zonder toezicht. Houd in dat je geen gemeenschap kan
hebben met je partner. Iets wat je normaal wel recht op hebt als je al afgestrafd
bent en in een gevangenis vastzit.
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De nazorg is nogal slecht geregeld. Vandaar dat er zoveel mensen terugkomen.
Ik bedoel van. Ik zit vast voor het herhaaldeijk overtreden van de opiumwet. Dus
dat wilt zeggen dat ik beter bekend ben als een dealer. Nou zetten ze me vast
tussen meerendeels gebruikers. En dat noem ik gewoon: De kat op de spek
binden. En als dat niet genoeg is willen ze mij in m’n laatste fase naar de
B.W.A. sturen. En daar kom je het zelfde tegen, een woning delen met gebruikers. Ik persoonlijk vind het niet eens erg. Maar slim is het ook niet.
Twee jaar vastzitten voor iets waarvoor je voorheen max 6 mnd kreeg is wel iets
waarover we bij nadenken. De volgende keer word het een ander delict. Dus
geen straat dealer meer maar transporteur. Geen inbraak meer maar overvallen.
Want ja, het straf is het zelfde.
We hebben hier mensen om ons te begeleiden. Maar die mensen hebben zelf ook
begeleiding nodig.
I.S.D is en blijft een ramp. Zolang de I.S.D. door justitie word gerund heeft de
I.S.D. geen kans tot slagen. Je kan men niet dwingen te veranderen. B.V. Ik
moet afkicken nee dat bestaat niet. Ik moet uit mezelf willen afkicken, anders
kan geen mens mij zover krijgen.
P.S. Ik ben niet verslaafd maar toch begrijp ik het wel.
O58, man, 40-44, autochtoon, ISD, paviljoen 2
Ik zit nu ± 9 mnd in de ISD en zie niet het nut van deze maatregel.
De invulling van deze straf bestaat uit trainingen en behandelingen die ik in het
verleden al meerdere malen vrijwillig heb doorlopen, ik denk niet dat door mij
te verplichten dit nogmaals te ondergaan iets bijdraagt aan mijn persoonlijke
ontwikkeling.
De maatregel richt zich bijna volledig op verslavingsproblematiek en niet op
criminaliteit. Nu wil het dat ik een crimineel ben die natuurlijk wel eens wat
drugs heeft gebruik wat in mijn ogen dus een heel andere aanpak vereist. Hier
is dus niet echt goed over nagedacht.
Als grootste probleem ervaar ik de laagdrempelige opzet van dit hele systeem.
Omdat ik iemand ben met meerdere opleidingen op MBO niveau heeft het
onderwijs mij hier niets te bieden, ook het gegeven dat ik een eigen huis had en
buiten mijn criminele activiteiten een normaal bestaan had komt ik hier slechter
uit dan toen ik er in ging.
Als ik dit soort problemen hier aangeef krijg ik altijd te horen dat de ISD nog in
ontwikkeling is, ik zie dit niet. De ontwikkeling die ik zie is een opzet voor
verslaafde daklozen zonder structuur in hun leven, jammer genoeg voor mij kan
ik hier niets mee. Tot op heden heb ik dan ook geen enkele groep of training
hoeven volgen omdat niets aansluit bij mijn in hun ogen persoonlijke problematiek. Mijn traject is ingevuld als woon/werk traject maar hier kan je niet aan
werken in de gesloten fase. Daar de gesloten fase totaal ± 1 jaar beslaat zal het
dus nog een paar maanden duren voordat ik daadwerkelijk iets kan berijken.
Ik ervaar deze detentie tot nu toe als een grote poppenkast waar ik zelf niet de
touwtjes van in handen heb.
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O61, man, 35-39, allochtoon, ISD, paviljoen 2
Ik ben niet in beroep gegaan want ik werd vorgeschoteld dat de IS.D. de wonder
middel is, je kun hulp krijgen voor woning, werk, opleiding, goede zorg
programma’s die me zouden helpen bij me verslaving, crimminalitiet terug keer
inde maatschapij. dat is me zeer tegen gevallen. De I.S.D is een bedrijf, de
belangen van de hulp behoevende is niet van belang, het gaat om de fabriek, die
draaien moet, wij zijn slechts een product: meer niet. Ik als de patient word als
een pingpong bal heen en weer geslingerd zonder een punt, want aan het einde
word je weer tussen de gebruikers gestopt H.V.O.73
De I.S.D. word mooier gemaakt voor de Buiten staander dan het echt is. De
I.S.D is zo iets als een wolf in schaaps kleren. Je wordt gelokt met mooie
beloftes en toekomst, zoals een woning, werk en opleiding. Maar dat zijn alleen
maar woorden. Er is geen contract zwart op wit voor zorg, hulp, ondersteuning,
doelen. Als je ze vraag voor een gemaakte zekerheid (contract) te tekenen doen
ze niet. Er word heel veel gepraat, maar weing daad. De enig die er beter van
word zijn de mensen die hun (baan) brood verdienen zij komen eerst en dan
misschien wij in de picture.
O52, man, 30-34 allochtoon, ISD, paviljoen 2
Dat je de kans krijgt om wat van je leven te maken als je dat zelf wilt moet je het
ook zelf doen want zij verwachten dat je zelf het iniatief neemt om aftekicken
maar dat lukt niet in een omgeving vol drugs en stres nau echt positief is het niet.
Het hele isd is goed bedoeld maar wat ik in de afgelopen 22 maanden heb
meegemaakt en gezien. Bij medegedetineerden werkt het gewoon niet. Er
worden je bergen belooft. Puntje bij paaltje wordt je na 28 maanden op straat
gezet met je spuletjes als je teminste wat hebt.
Het is een grote popenkast. Een verkrachter kindermoordenaars worden beter
behandeld dan wij als krijmeldiefen ben je in het bezit van kinderporno krijg je
een taakstraf maar als je een brood steeld om te overleven krijg je 3 jaar Buto
en zit je 24 maanden isd.
O55, man, 35-39, autochtoon, ISD, paviljoen 2
De grootste angst bij I.S.D.ers is het ‘vuilniszakken’syndroom. D.w.z.: Na 2 jaar
intensief aan ons zelf gewerkt te hebben met je vuilniszak met kleding de
maatschappij in gestuurd worden.
O60, man, 30-34, autochtoon, ISD, paviljoen 2
Ik ben veroordeeld tot de I.S.D maatregel.
En ik zie mij zelf als een subsidislachtoffer.
O51, man, 40-44, autochtoon, ISD, paviljoen 2
Ik ben veroordeeld tot een ISD maatregel en zit nu sinds september 2005
gedetineerd. Ik zit nu in de laatste maanden en ben erg teleurgesteld in dit

73 Hulp voor onbehuisden.
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systeem. Ik ben vaker veroordeeld voor vermogensdelicten dit maal echter ben
ik voor een relatief klein vergrijp tot een maatregel van 2 jaar veroordeeld waar
zij van zeggen dat er wordt getracht middels allerlei trainingen recidive terug te
dringen wat op zich een mooi streven is maar waar het in de praktijk op neer
komt is dat je gewoon een lange straf zit zodat je niet kunt recidiveren je bent
immers gedetineerd.
Dit is een maatregel waarin je wordt gedwongen om alles te slikken, zo niet
wordt je niet geholpen.
Na 2 jaar zonder aftrek van voorarrest sta je dan alsnog met lege handen. Of
wordt je verwezen naar een H.V.O. waar je tussen de problemen komt te zitten
waarvan je 2 jaar wordt geacht jezelf los van te maken om niet terug te vallen
in criminaliteit en of drugsgebruik.
Dit werkt natuurlijk niet! Op deze manier creër je rancuneuze mensen en soms
zelfs gevaarlijke.
Want zeg nu zelf als je toch een lange straf krijgt kun je hem beter verdienen
ook. Normaal gesproken had ik er niet over gedacht om delicten te plegen waar
je zware straffen voor krijgt maar nu, mocht ik recidiveren zal dit zijn voor een
ernstiger vergrijp als waar ik ooit voor ben veroordeeld. Nu ben ik op dit
moment niet van plan om te recidiveren maar mocht ik dit wel doen dan zal ik
ook zorgen dat ik dat goed doe! En ik ben niet de enige die er zo over denkt.
Kleine criminaliteit zal op deze manier afnemen maar ernstige delicten zullen
toenemen. Kijk maar naar de toename van overvallen op middenstanders in
amsterdam afgelopen jaar ik ben van mening dat dit mede is te wijten aan deze
maatregel.
O33, man, 35-39, autochtoon, ISD, paviljoen 5
Na nu al ± 22 maanden vast te zitten gaat alles goed ik werk buiten bij een
zorgboerderij en dat bevalt me prima, ik mag al alleen op verlof dus het gaat
allemaal goed alleen nu hoop ik alleen nog maar dat ik een leuke hoeft niet groot
te zijn, een kamer of goed onderdak te krijgen na mijn ISD opname!
En voorderest is het natuurlijk hier binnen heel erg moeilijk om van de Drugs
af te blijven het is allemaal binnen maar het lukt me gelukkig al is het soms wel
moeilijk!
Over het personeel heb ik niets te klagen hier ik behandel hun normaal en hun
mij ook. Alleen de Medische dienst is hier niet erg behulpzaam!
O39, man, 30-34, allochtoon, ISD, paviljoen 5
ISD maatregel duurt twee jaar dat is heel lang voor winkel diefstal maar ze
zeggen dat dit niet twee jaar is om diefstal naar ze zeggen dat dit twee jaar is om
ons te helpen met terug naar werk en wonen maar dat begint pas in einde van
twee jaar dus hele 2 jaar ze willen jauw van straat houden dat is hun bedoeling
om straten veilig maken maar ondertussen ik moet twee jaar voor kleine diefstal
vast zitten dat vind ik niet eerlijk en gevaarlijk, omdat volgende keer ik doe ook
iets groot door ISD maatregel omdat je weet dat voor een kleine diefstal 2 jaar
zou je krijgen. dan ga je Iets groot doen so als overval je denkt ik krijg toch ISD
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maatregel voor twee jaar voor winkel diefstal laat maar dan iets groot doen om
2 jaar waard zijn.
O42, man, 30-34, allochtoon, ISD , paviljoen 5
Kut
Ze willen mij ISD geven maar het werkt niet.
Hele boel dingen die ze zegen gebeurt niet.
Zoals je en huis uitkerin.
Niets van dat is waar.
24 maanden voor janpiet snot.
Gewoon slavenij puur om geld gaat deze maatregel.
O35, man, 30-34, allochtoon, ISD, paviljoen 5
Kut. zoo is het binen want irst fgeet je je een laaten je aan je lot oofer een
daarom kunen ze d kanker krijgen.
O34, man, 30-34, allochtoon, ISD, paviljoen 5
Ik vind kut dat ik mij tijd hier had moeten doorbrengen.
Ik zit hier 28 maanden en heef nieks maar nieks kune berijken.
Het tegenstelling ik krijg meer probleemen en exx op dit moment ik bent wanhoopig.
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Ervaringen van gedetineerden:
een nadere analyse

Na de weergave van sprekende citaten over de beleving van de detentie,
bekijken we in dit hoofdstuk hoe vaak bepaalde thema’s worden genoemd, wat
het karakter daarvan is en in hoeverre er verschillen dan wel overeenkomsten
aanwezig zijn tussen de zes inrichtingen. Deze resultaten worden allereerst
besproken. Vervolgens wordt onderzocht of op basis van specifieke kenmerken
van de gedetineerden bepaalde trends onderscheiden kunnen worden. Hiertoe
wordt bekeken of de variabelen geslacht, leeftijd, etniciteit, voorlopige hechtenis
dan wel veroordeling, vaker vastzitten en het delen van een cel, van betekenis
zijn voor de verkregen resultaten.
De aard van het onderzoek leent zich weliswaar primair voor een kwalitatieve analyse maar het biedt onder zekere condities ook houvast voor een meer
kwantitatieve analyse. Zo zijn alleen onderwerpen of, in methodologisch jargon
geformuleerd: items, waarvan minimaal 30 gedetineerden melding hebben
gemaakt, meegenomen in deze analyse. Minder dan 30 reacties op een bepaald
item maakt het onverantwoord om daar conclusies aan te verbinden. De kans dat
gesignaleerde ontwikkelingen beneden deze grens op toeval berusten is groot.
De belangrijkste onderwerpen
Er zijn in totaal 297 brieven beschikbaar voor analyse. De verdeling naar
inrichting is:
1
2
3
4
5
6

Arnhem Zuid
Nieuwersluis
Overamstel
Scheveningen Zuid
Norgerhaven
Nieuw Vosseveld

- 50 brieven
- 52 brieven
- 59 brieven
- 31 brieven
- 52 brieven
- 53 brieven

Zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt, is de groep respondenten uit
Scheveningen Zuid aanzienlijk kleiner dan de groepen uit de andere inrichtingen. Trends die uit de analyse van Scheveningen naar voren lijken te komen zijn
in sommige gevallen buiten beschouwing gelaten, zodra deze gebaseerd zijn op
te kleine aantallen. Welke thema’s springen er, rekening houdend met de zojuist
gemaakte opmerkingen, uit?
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Dagbesteding
Van alle gedetineerden heeft 14% ervaringen met recreatie in het algemeen, de
tijden en mogelijkheden ervan beschreven, waarvan 10% negatief en 4%
positief. Uit tabel 5.1 blijkt bovendien dat 20% van de gedetineerden over sport
heeft geschreven en dat ongeveer de helft van de gedetineerden die dit item
hebben genoemd positief is en de andere helft negatief. Voorts heeft 14% van
de gedetineerden ervaringen over arbeid op papier gezet. Ook in dit geval is de
verdeling over gunstige en ongunstige ervaringen ongeveer gelijk, 6% is positief
en 7% is negatief. Door 12% van alle gedetineerden is over het salaris geschreven. Zij beoordeelden dit negatief. Voor onderwijs geldt dat 21% van de
gedetineerden hierover heeft gerapporteerd. De verdeling van ervaringen over
onderwijs is 8% negatief tegenover 13% positief.
Tabel 5.1 Dagbesteding
Genoemd
Recreatie
Sport
Arbeid
Salaris
Onderwijs

Niet

Wel

254

43

86%

14%

238

59

80%

20%

256

41

86%

14%

260

37

88%

12%

234

63

79%

21%

Uitgesplitst: wel genoemd
Totaal
100%
100%
100%
100%
100%

Negatief

Positief Neutraal

31

12

0

10%

4%

0%

28

29

2

9%

10%

1%

21

18

2

7%

6%

1%

36

1

0

12%

0%

0%

24

39

0

8%

13%

0%

Wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen de inrichtingen74 kan
geconstateerd worden dat de gedetineerden uit Norgerhaven en Nieuw Vosseveld sport en onderwijs positief waarderen. Aangezien het onderzoek in Nieuw
Vosseveld heeft plaatsgevonden tijdens het onderwijs zal dit ongetwijfeld van
invloed zijn op deze bevindingen. Zo heeft meer dan de helft van de gedetineerden van Nieuw Vosseveld opmerkingen over het onderwijs geuit. Slechts een
enkele opmerking over het onderwijs is negatief. In deze gevallen hadden
gedetineerden voornamelijk kritiek op de wachttijd om aan het onderwijs te
mogen deelnemen. Gedetineerden die het onderwijs positief beoordelen, prijzen
voornamelijk de mogelijkheid om hun detentie zinvol te besteden. Bovendien

74 De tabellen waar deze verschillen uit blijken zijn niet in dit boek opgenomen. Geïnteresseerde lezers kunnen deze bij de onderzoekers opvragen.
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zien ze het onderwijs als een goed middel voor een succesvolle terugkeer in de
maatschappij na hun detentie. Gedetineerden uit Norgerhaven die iets over
voorgaande onderwerpen hebben gezegd, zijn evenwel niet zo te spreken over
de arbeid en het salaris. Ook gedetineerden uit Scheveningen Zuid en Nieuwersluis zijn kritisch over het salaris. De kritiek op arbeid richt zich voornamelijk
op het niveau van het werk. Gedetineerden zouden wat minder ‘laaggekwalificeerd’ werk willen doen en vooral meer variatie in hun werkzaamheden zien.
Bovendien halen gedetineerden slechts weinig voldoening uit arbeid door het
lage loon dat ze daarvoor krijgen. Omdat gedetineerden in hun ogen voor veel
faciliteiten moeten betalen, zouden ze wat meer salaris willen ontvangen, zodat
ze in deze faciliteiten kunnen voorzien. Vooral extra boodschappen worden door
hen als noodzakelijk gezien. Bovendien zijn de gedetineerden van Nieuwersluis
negatief over de recreatie en het onderwijs. Gedetineerden van Arnhem Zuid
zijn vooral kritisch over de recreatie.
Voedsel
Onder het item voedsel wordt alles geschaard wat te maken heeft met het eten
in de verschillende inrichtingen. Hieronder valt zowel de kwaliteit, de kwantiteit, als de variatie van het eten. Uit tabel 5.2 blijkt dat 27% van de deelnemende
gedetineerden zich op enigerlei wijze uitlaat over het voedsel in de desbetreffende inrichting. Het voedsel wordt door 19% van de gedetineerden uit de verschillende inrichtingen overwegend negatief gewaardeerd. Het percentage van de
respondenten dat positief is over het voedsel bedraagt 7%.
Tabel 5.2 Voedsel
Genoemd
Voedsel

Niet

Wel

217

80

73%

27%

Uitgesplitst: wel genoemd
Totaal
100%

Negatief

Positief

Neutraal

56

21

3

19%

7%

1%

De enige inrichting waar de gedetineerden overwegend positief zijn over het
voedsel dat door de inrichting wordt verstrekt is Norgerhaven. Een belangrijke
factor die waarschijnlijk meespeelt bij het verschil tussen Norgerhaven en de vijf
overige inrichtingen is dat de gedetineerden in Norgerhaven voedsel ontvangen
dat vers bereid is in de keuken aldaar, terwijl de gedetineerden uit de overige
inrichtingen maaltijden uit de magnetron krijgen voorgeschoteld. Vooral de
gedetineerden uit Nieuwersluis, Arnhem Zuid en Scheveningen Zuid laten zich
hier negatief over uit. Veelgehoorde klachten in deze inrichtingen zijn dat het
eten smaakloos is en weinig voedingswaarde heeft. Vele gedetineerden vinden
het nodig om extra voedingsmiddelen in te kopen. Diverse gedetineerden geven
aan dat het aangeboden voedsel vaak onaangeraakt wordt weggegooid.
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Koken en boodschappen
Van alle gedetineerden heeft 12% iets gezegd over de zelfstandig koken. 9%
waardeert de afwezigheid van deze faciliteit negatief. Voor alle inrichtingen
gezamenlijk geldt dat 19% van de gedetineerden de boodschappen, en dan meer
specifiek het assortiment en de prijzen van de levensmiddelen bespreekt. De
meningen over deze onderwerpen zijn overwegend negatief 17% ten opzichte
van 2% positief (zie tabel 5.3)
Tabel 5.3 Koken en boodschappen
Genoemd
Zelfstandig koken
Boodschappen

Uitgesplitst: wel genoemd

Niet

Wel

261

36

88%

12%

241

56

81%

19%

Totaal
100%
100%

Negatief

Positief

Neutraal

26

9

1

9%

3%

0%

51

4

1

17%

2%*

0%

* Betreft een naar boven afgerond percentage om afrondingsverschillen te voorkomen

Over het algemeen valt op dat vooral de gedetineerden uit Arnhem Zuid die dit
onderwerp hebben genoemd, niet te spreken zijn over deze voorzieningen in hun
inrichting. Dit ligt in lijn van de verwachtingen, aangezien de kookvoorzieningen ten tijde van het onderzoek in Arnhem Zuid net waren verwijderd. Hierdoor
stond het onderwerp zelfstandig koken nog vers in het geheugen van de
gedetineerden gegrift. De kritiek dat de mogelijkheid van zelfstandig koken niet
(meer) aanwezig was, heeft ook zijn basis in het aangeboden voedsel. Zoals
eerder aangegeven vinden veel gedetineerden het aangeboden voedsel kwalitatief slecht, waardoor ze graag hun eigen voedsel willen bereiden. Zo zijn ook
gedetineerden uit Overamstel die iets gezegd hebben over koken niet positief
gezien de beperkte mogelijkheden ervan. Gedetineerden uit Norgerhaven en
Nieuwersluis doen vooral kritische uitlatingen over de boodschappen. Gehoorde
klachten over de boodschappen zijn de prijzen van de producten, de verstreken
houdbaarheidsdatum en de beperkte keuzemogelijkheden.
Cellen
In totaal geeft 10% van alle gedetineerden een mening over de grootte van de
cel, het interieur en de faciliteiten in de cel. De gedetineerden die dit onderwerp
hebben aangekaart, zijn vooral te vinden in de locaties Nieuwersluis en Norgerhaven.
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Tabel 5.4 Cellen
Genoemd
Cellen

Niet

Wel

267

30

90%

10%

Uitgesplitst: wel genoemd
Totaal
100%

Negatief

Positief

Neutraal

15

12

3

5%

4%

1%

Hierbij valt op dat de cellen in Nieuwersluis overwegend positief gewaardeerd
worden en in Norgerhaven veelal negatief. Positieve opmerkingen in Nieuwersluis betreffen het hebben van een douche, magnetron en koffiezetapparaat op
cel. Voor de overige inrichtingen geldt dat de meningen over de cel uiteen
lopen. Bij de gedetineerden in Overamstel bestaat onder meer onvrede over de
luchtcirculatie.
Contact buitenwereld
Onder bezoek valt het privébezoek dat de gedetineerde ontvangt. Hiermee
worden bezoekers aangeduid die niet vanwege hun functie de gedetineerde
bezoeken, maar vanwege hun persoonlijke relatie met de gedetineerde. Te
denken valt dan aan familie en vrienden. Onder het begrip ‘bezoek’ vallen alle
opmerkingen over het privébezoek in het algemeen, de tijden van het bezoek, de
plaats van het bezoek en de gang van zaken tijdens het bezoek, evenals het
bezoek zonder toezicht (BZT).
14% van de gedetineerden die meegewerkt hebben aan het onderzoek hebben
zich uitgelaten over bezoek. De meesten hiervan zijn negatief (12%). Slechts 2%
is positief. Het meest opvallende is dat deze positieve reacties uitsluitend
afkomstig zijn uit Norgerhaven. Er wordt melding gemaakt dat het bezoek goed
geregeld is aangezien de gedetineerden twee keer in de week bezoek mogen
ontvangen en dat de bezoektijden zowel in het weekend, als doordeweeks
kunnen vallen. Hierdoor kunnen ook schoolgaande kinderen en mensen die
doordeweeks werken de gedetineerden bezoeken. Gedetineerden van Overamstel en Nieuw Vosseveld (en in mindere mate uit Nieuwersluis en Arnhem Zuid)
zijn overwegend negatief over het bezoek. In Overamstel wordt door de helft
van de gedetineerden die hierover geklaagd hebben, gesteld dat men te laat
wordt opgehaald voor het bezoek en hierdoor minder lang bij het bezoek
aanwezig kan zijn. In de overige inrichtingen spelen andere klachten: bezoekuren zijn er te weinig en ze zijn te kort. Ook de tijdstippen van het bezoek zijn
onhandig waardoor bezoek van ver en schoolgaande kinderen niet bij het
bezoekuur aanwezig kunnen zijn.
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Tabel 5.5 Contact buitenwereld
Genoemd
Bezoek
Telefoneren

Uitgesplitst: wel genoemd

Niet

Wel

255

42

86%

14%

243

54

82%

18%

Totaal
100%
100%

Negatief

Positief

Neutraal

34

6

2

11%

2%

1%

49

5

0

16%

2%

0%

Onder het kopje telefoneren worden alle opmerkingen geplaatst die iets zeggen
over het telefoneren door gedetineerden naar personen buiten de inrichting.
Hieronder vallen ook de mogelijkheden van het telefoneren en de kosten van het
gebruik van de telefoon. 18% van de gedetineerden heeft zich uitgelaten over
dit onderwerp. 16% laat zich op een negatieve manier uit en 2% op een positieve
manier. De meeste negatieve reacties over telefoneren komen van twee inrichtingen: Arnhem Zuid en Nieuwersluis. Deze klachten hebben vrijwel allemaal
betrekking op de mogelijkheden om te telefoneren. In Arnhem Zuid wordt
vooral veel geklaagd over de situatie omtrent het bellen. Telefoneren mag
uitsluitend tijdens de uren recreatie in het weekend. Volgens de gedetineerden
leidt dit tot lange wachttijden en is het vaak onmogelijk dat alle gedetineerden
aan de beurt komen. Bijna driekwart van de gedetineerden die klaagt over
telefoneren, uit deze klacht. In Nieuwersluis is ongeveer driekwart van de
gedetineerden die klagen over telefoneren van mening dat het aantal minuten dat
gebeld mag worden veel te kort is. Ook vindt eenderde van de gedetineerden die
negatief zijn dat het bellen te veel stress oplevert en zelfs tot ruzies en vechtpartijen leidt onder de gedetineerden. Opvallend is verder dat de gedetineerden uit
Norgerhaven die zich negatief uitlaten over het onderwerp, vrijwel allemaal, op
één na, klagen over de telefoonkaarten die ze moeten gebruiken. Tot januari
2008 konden gedetineerden van Norgerhaven bellen met 0800-kaarten (cobra,
eurocity en lips). Deze zijn nu geblokkeerd en gedetineerden moeten nu gebruik
maken van duurdere telefoonkaarten. Deze klacht komt bij geen van de andere
inrichtingen terug.
Opvallend is dat in Scheveningen Zuid niemand zich negatief heeft uitgelaten over het telefoneren. Daar heeft slechts één gedetineerde het telefoneren
aangekaart en deze persoon waardeert dit positief.
Medegedetineerden
Van het totale aantal deelnemende gedetineerden heeft 12% zich uitgelaten over
het contact met de medegedetineerden. Van alle gedetineerden beoordeelt meer
dan 7% het onderlinge contact positief en 4% negatief. Positief zijn opmerkingen als ‘respectvol omgaan met elkaar’, ‘goed kunnen opschieten met elkaar’
en ‘geaccepteerd worden in de groep’. Opmerkelijk is dat degenen die zich
negatief hebben uitgelaten over dit onderwerp zich concentreren in de locaties
Arnhem Zuid, Norgerhaven en Scheveningen Zuid. Hierbij moet benadrukt
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worden dat de kritiek die door langgestrafte gedetineerden van Norgerhaven
wordt geuit op de kortgestraften slaat die de laatste tijd op ‘hun’ afdeling worden
geplaatst. De langgestraften vinden dat de aanwezigheid van kortgestraften de
sfeer van de afdeling niet ten goede komt; de langgestraften kunnen onderling
goed met elkaar opschieten.
Tabel 5.6 Medegedetineerden
Genoemd
Contact
medegedetineerden

Niet

Wel

261

36

88%

12%

Uitgesplitst: wel genoemd
Totaal
100%

Negatief

Positief

Neutraal

22

12

2

7%

4%

1%

Regime en regeltoepassing
Met regime en regeltoepassing worden de regels die binnen een inrichting
gelden en de uitvoering van deze regels bedoeld. Uit tabel 5.7 volgt dat 38% van
alle gedetineerden die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, zich hebben
uitgelaten over het regime. Van de gedetineerden die zich hebben uitgelaten
over het regime zijn de ervaringen overwegend negatief, zo’n 28%. Voorts laat
tabel 5.7 zien dat 12% van alle gedetineerden zich hebben uitgelaten over de tijd
van insluiting. Vrijwel alle ervaringen hiermee zijn negatief (11%). Onder
informatieverstrekking valt voornamelijk de tijdigheid en duidelijkheid ervan.
10% van alle gedetineerden laat zich over dit onderwerp uit. Ook in dit geval
zijn bijna alle ervaringen, namelijk 9%, negatief. Over het justitieel beleid valt
op te merken dat 23% van alle gedetineerden zich erover uitlaat en dat 21% dit
onderwerp negatief waardeert.
Tabel 5.7 Regime en regeltoepassing
Genoemd
Regime/regels
Tijd van insluiting

Niet

Wel

184

113

62%

38%

261

36

88%

12%

Informatieverstrekking 266
Justitieel beleid

Uitgesplitst: wel genoemd
Totaal
100%
100%

31

90%

10%

230

67

77%

23%

100%
100%

Negatief

Positief Neutraal

85

17

11

28%*

6%

4%

34

2

0

11%

1%

0%

27

3

1

9%

1%

0%

61

4

2

21%

1%

1%

* Betreft een naar beneden afgerond percentage om afrondingsverschillen te voorkomen.
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Met betrekking tot regime en de regels zijn vooral de gedetineerden van Arnhem
Zuid, Overamstel en Nieuwersluis negatief. De kritiek in Arnhem Zuid richt zich
voornamelijk op het te rigide handhaven van de regels, zoals de mogelijkheid
om buiten het normale (te beperkte) tijdsbestek te bellen of te douchen. Bovendien verbazen gedetineerden zich dat sprekersbriefjes vaak ofwel niet behandeld
worden, ofwel compleet ‘verdwijnen’. Gedetineerden van Overamstel blijven
redelijk algemeen in hun kritiek. Ze noemen de inrichting waar zij verblijven
‘een van de slechtste HvB’s van Nederland’. Het regime is volgens hen te sober
en de straffen te hoog.
In Nieuwersluis ligt de kritiek in de sfeer van de wachttijden. De vrouwelijke
gedetineerden hebben moeite met de procedure dat alles via sprekersbriefjes
verloopt en vooral dat het lang duurt voordat er wat mee gedaan wordt. Bovendien worden de regels huns inziens niet consequent toegepast, waardoor ze vaak
niet weten wat ze hebben te verwachten. Gedetineerden van Norgerhaven en
Nieuw Vosseveld hebben ook kritische uitlatingen gedaan over het regime dat
zij ondergaan. Echter bij deze inrichtingen hadden de gedetineerden ook positieve ervaringen met het regime. In Norgerhaven zijn gedetineerden niet te
spreken over het sobere regime, maar ze zijn vaak tevreden over de relaxte
houding. In Nieuw Vosseveld te Vught vinden de gedetineerden dat er teveel
regeltjes zijn, maar deze worden met een zekere flexibiliteit toegepast. In
Scheveningen Zuid zijn gedetineerden verdeeld over het regime dat ze ondergaan. Ze zijn positief over het humane beleid dat gevoerd wordt, maar ze zijn
minder te spreken over de onduidelijke regelgeving.
Over de tijd van insluiting en de tijd dat gedetineerden achter de deur
verblijven zijn vooral kritische geluiden te constateren vanuit Nieuwersluis,
Overamstel en Arnhem Zuid. Deze gedetineerden vinden het jammer dat ze zo
vroeg (16.45/17.00 uur) worden ingesloten. Hierdoor is de tijd dat ze achter de
deur verblijven volgens hen ook veel te lang en dat leidt tot gevoelens van
eenzaamheid en depressiviteit. Wel dient vermelding dat een afdeling van
Overamstel (Demersluis) ten tijde van het onderzoek restauratiewerkzaamheden
onderging. De gedetineerden hadden hierdoor geen arbeid en verbleven langer
op cel.
Over de informatieverstrekking zijn vooral gedetineerden van Nieuwersluis
en Arnhem Zuid niet tevreden. Gedetineerden van Nieuwersluis vinden dat ze
vaak zelf informatie moeten vergaren over bepaalde procedures en mogelijkheden. Zo zijn er ‘oudere’ gedetineerden die de verantwoording op zich nemen om
de ‘jongeren’ in te lichten over bepaalde zaken, omdat ze anders ‘aan hun lot
worden overgelaten’. In Arnhem Zuid klagen gedetineerden vooral over de
tegenstrijdigheden onder het personeel en de veranderingen waar ze niet over
ingelicht worden.
Over het justitieel beleid doen gedetineerden van alle inrichtingen, met
uitzondering van Nieuw Vosseveld kritische uitlatingen. Vooral gedetineerden
van Overamstel en dan met name de ISD-ers zijn het niet eens met het gevoerde
justitiële beleid. Zij zetten vraagtekens bij de doelstelling van de maatregel. Zo
schrijven gedetineerden dat ze door de maatregel alles kwijt zijn geraakt. Bovendien vinden ze de maatregel disproportioneel in verhouding tot de gepleegde
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delicten. Dit ontlokt een aantal gedetineerden de uitlating om de volgende keer
een ‘zwaarder’ delict te kiezen, als ze dan toch zo lang moeten zitten.
Gedetineerden van Norgerhaven vergelijken het beleid vaak met andere
landen en komen tot de conclusie dat het in andere (omringende of Europese)
landen beter geregeld is, met name wat het loon betreft. Zo is het beleid in
Duitsland volgens gedetineerden beter dat de helft van het minimumloon (en dus
niet € 12,80 in Nederland) wordt gespaard voor als ze vrij komen. Dit zou veel
beter recidive kunnen voorkomen. Verder valt het de gedetineerden van
Norgerhaven op dat er veel versoberingen zijn doorgevoerd in het beleid,
waarbij in aanmerking dient te worden genomen dat in Norgerhaven veel
langgestraften verblijven, die hun huidige detentie met vroeger vergelijken.
Gedetineerden van Scheveningen Zuid merken op dat het beleid punitiever
en soberder is geworden, waarbij ze grote vraagtekens zetten achter de mogelijkheden tot resocialisatie. Ook de gedetineerden van Arnhem Zuid en Nieuwersluis zijn kritisch over de versoberingen, die ook van invloed zijn op andere
aspecten van hun detentie, zoals omgang met PIW-ers. Door de personele
onderbezetting merken gedetineerden dat PIW-ers onder druk komen te staan.
De stress wordt vervolgens op de gedetineerden afgereageerd.
Inrichting
Onder het item P.I. Algemeen vallen de reacties van 15% van de gedetineerden
die zich in meer algemene bewoordingen uitlaten over de inrichting. 11% doet
dat in positieve zin en 3% in negatieve bewoordingen.
Tabel 5.8 Inrichting
Genoemd
P.I. Algemeen

Niet

Wel

252

45

85%

15%

Uitgesplitst: wel genoemd
Totaal
100%

Negatief

Positief

Neutraal

8

34

3

3%

11%

1%

Vooral de gedetineerden uit Nieuw Vosseveld en Norgerhaven (en in wat
mindere mate Scheveningen Zuid) laten zich positief uit over hun inrichting.
Gedetineerden van Nieuw Vosseveld prijzen voornamelijk de relaxte sfeer en
de grote mate van autonomie. Zo geven gedetineerden aan dat ze veel mogelijkheden tot ontplooiing krijgen aangeboden. Als ze gemotiveerd zijn, worden ze
goed begeleid. In Norgerhaven blijkt men vooral blij met het landelijke karakter
van de inrichting, de relatieve vrijheid en de voorzieningen die zij binnen de
inrichting genieten.
Personeel
Onder het onderwerp personeel vallen citaten die het personeel in het algemeen
betreffen en meer specifiek de PIW-ers en de medische dienst.
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19% van de gedetineerden heeft een uitlating over het personeel in het
algemeen gedaan. Deze zijn overwegend negatief, 13% tegenover 5% positieve
ervaringen. Specifiek over PIW-ers heeft 39% van de gedetineerden zich geuit.
De ervaringen met hen zijn zowel van negatieve (16%) als positieve (17%) aard.
Negatieve ervaringen zijn bijvoorbeeld dat ze als een ‘hond’ worden behandeld,
of als een klein kind. In sommige gevallen melden gedetineerden dat PIW-ers
niet het respect kunnen opbrengen om hen serieus te benaderen. Een enkeling
geeft aan dat een aantal PIW-ers bij hen op de afdeling drugs gebruikt. Goede
ervaringen met PIW-ers zijn dat PIW-ers nog wel ‘eens in zijn voor een geintje’
of dat ze hen steunen bij het doorlopen van (juridische) procedures. Een aantal
meldt dat hun detentie dragelijk is door de vriendelijkheid en behulpzaamheid
van de PIW-ers.
Verder heeft 14% van de gedetineerden een mening gegeven over de
medische dienst en die liegt er niet om (12%). Vaak gehoorde opmerking is dat
de medische dienst voor bijna alle symptomen de diagnose ‘stress’ stelt en
klachten afdoet met een pijnstiller. Gedetineerden twijfelen aan de inzet en
capaciteiten van de medische dienst. Bovendien worden er veel barrières
ingebouwd om de arts op het spreekuur te bezoeken.
Tabel 5.9 Personeel
Genoemd
Personeel
PIW-ers
Medische dienst

Niet

Wel

240

57

81%

19%

182

115

61%

39%

254

43

86%

14%

Uitgesplitst: wel genoemd
Totaal
100%
100%
100%

Negatief

Positief Neutraal

38

15

4

13%

5%

1%

50

46

19

17%

16%

6%

36

6

1

12%

2%

0%

Uitgesplitst naar inrichting: vooral gedetineerden uit Nieuwersluis, Overamstel
en Arnhem Zuid zijn nogal kritisch over het personeel. Bewoners van Nieuwersluis hebben voornamelijk kritiek hebben op de omgang van PIW-ers met de
gedetineerden. Zo is een veel gehoorde klacht van de vrouwelijke gedetineerden
dat ze als kleine kinderen worden behandeld. Bovendien voelen ze zich niet
serieus genomen. Gedetineerden van Arnhem Zuid vinden dat de PIW-ers soms
wispelturig zijn. Gedetineerden uit Norgerhaven en Nieuw Vosseveld zijn
overwegend positief over her personeel
Resocialisatie
Over resocialisatie heeft 27% van alle gedetineerden ervaringen beschreven.
Deze zijn overwegend negatief: 19% ten opzichte van 6% positieve reacties.
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Tabel 5.10 Resocialisatie
Genoemd
Resocialisatie

Niet

Wel

217

80

73%

27%

Uitgesplitst: wel genoemd
Totaal
100%

Negatief

Positief

Neutraal

57

17

6

19%

6%

2%

Vooral gedetineerden van Overamstel – met name die van de Schans, de ISDafdeling – en Scheveningen Zuid hebben zich kritisch over dit onderwerp
uitgelaten. Bij de tenuitvoerlegging van de maatregel raken de ISD-ers teleurgesteld over de beperkte resocialisatiemogelijkheden. De gedetineerden uit Nieuw
Vosseveld die iets over dit onderwerp hebben gezegd zijn daarentegen overwegend positief.
Detentiebeleving in het algemeen
53% van alle gedetineerden heeft zich uitgelaten over de beleving van de
detentie; 37% van alle gedetineerden is negatief ten opzichte van 9% die zich
positief uitlaat.
Tabel 5.11 Intrapersoonlijk
Genoemd
Detentiebeleving

Niet

Wel

141

156

47%

53%

Uitgesplitst: wel genoemd
Totaal
100%

Negatief

Positief

Neutraal

110

26

20

37%

9%

7%

Gedetineerden uit Overamstel, Nieuwersluis, Arnhem Zuid en Scheveningen
Zuid zijn overwegend negatief. De gedetineerden uit Nieuw Vosseveld ervaren
hun detentie daarentegen positief. Als ze hun detentie nuttig willen besteden,
dan is die mogelijkheid volgens hen aanwezig in de vorm van onderwijs (denk
wel weer aan de selectie binnen Vught).
Vergelijking tussen de inrichtingen
Nu worden de verschillen tussen de zes inrichtingen nog eens op een rij gezet
(tabel 5.12). Per thema worden de inrichtingen via een score met elkaar
vergeleken, maar uitsluitend voor zover tenminste 10% van de gedetineerden
melding van zo’n thema heeft heeft gemaakt; anders staat er een streepje (-).
Een cijfer bij een thema betekent dat de gedetineerde vaker negatief dan
positief is over een bepaald thema. Via de hoogte van het cijfer wordt de
vergelijking met andere inrichtingen gemaakt. Zo betekent een 1 bij een thema
dat de gedetineerden in de betrokken inrichting vaker negatief zijn over dit
onderwerp dan de gedetineerden in de andere vijf inrichtingen. Een 2 betekent

106

Hoofdstuk 5

dat de inrichting op de tweede plaats staat wat negatief-kritische opmerkingen
betreft etc. Een asterisk (*) betekent dat de gedetineerden in de betrokken
inrichting vaker positief dan negatief zijn op dat terrein. Hier wordt dus geen
vergelijking met andere inrichtingen gemaakt.
De vermelding van een # impliceert dat het aantal positieve en negatieve
opmerkingen in balans is binnen de betrokken inrichting, zonder dat ook weer
een vergelijking wordt gemaakt met andere inrichtingen.
Uit de tabel blijkt dat vooral gedetineerden van Arnhem Zuid en Nieuwersluis over een groot aantal onderwerpen van hun detentie negatieve uitlatingen
doen. Vergeleken met andere locaties zijn zij zelfs het meest negatief over veel
onderwerpen (deze inrichtingen scoren vaker een 1 of een 2 in de tabel). Voor
Arnhem Zuid is dit resultaat mogelijk te verklaren uit het feit dat het een huis
van bewaring betreft, met een sober regime. Wellicht nog opmerkelijker zijn de
resultaten van Nieuwersluis, de inrichting voor vrouwelijke gedetineerden. Dat
heeft zowel de bestemming van huis van bewaring als gevangenis. In dit
onderzoek is de helft van alle respondenten uit Nieuwersluis afkomstig van de
standaardplusafdeling, waar de gedetineerden van 08.00-17.00 uur vrij over de
afdeling kunnen rondlopen. Bovendien beschikken ze over een sleutel van hun
eigen cel. Ondanks deze vrijheden zijn ze niet positief over hun detentie. Het is
evenwel niet vast te stellen of deze negatieve waardering het gevolg is van het
in de inrichting gevoerde regime, of dat vrouwelijke gedetineerden kritischer
zijn dan de mannelijke. Om daar meer duidelijkheid over te kunnen krijgen zou
men de resultaten moeten vergelijken met een andere inrichting voor vrouwen.
Voorts valt op dat gedetineerden uit Scheveningen Zuid, die een langdurige
detentie ondergaan, over een beperkt aantal onderwerpen negatief zijn, met
name de resocialisatie en het loon voor de arbeid.
Vergeleken met de andere inrichtingen zijn de gedetineerden uit Overamstel
negatiever over de detentiebeleving als zodanig, de mogelijkheden tot resocialisatie en het justitieel beleid in het algemeen. De twee laatstgenoemde aspecten
staan vooral op het conto van de ISD-ers. Zoals hiervoor gezien zijn gedetineerden uit deze inrichting erg kritisch over deze maatregel. Zij uiten onvrede over
de uitvoering ervan en denken dat deze haar doel voorbij schiet. Overigens
beperken deze gedetineerden zich in hun brieven veelal tot ISD-gerelateerde
onderwerpen.
De gedetineerden uit Norgerhaven zijn over een aantal onderwerpen positief,
zeker in vergelijking met de gedetineerden uit de andere inrichtingen. Onderwerpen als recreatie, sport, de omgang met het personeel en de bezoekmogelijkheden worden door hen positief gewaardeerd. Mogelijkerwijs houdt dit verband
met de grote mate van vrijheid die de gedetineerden uit Norgerhaven op het
inrichtingsterrein genieten. Zo zitten ze weinig op cel en verblijven ze veel in
de buitenlucht. Ze hebben veel mogelijkheden tot recreatie en sporten. Daarnaast
wordt ook het voedsel – vers bereid – in Norgerhaven goed beoordeeld. Kritisch
zijn ze, meer dan anderen, over de arbeid en de beloning. De gedetineerden –
langgestraften – hebben er de grootste variatie aan onderwerpen aangesneden.
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Tabel 5.12 Vergelijking inrichtingen
A

S

O

N

V

Vu

Dagbesteding
Recreatie
Sport
Arbeid
Salaris
Onderwijs

1
1
4
-

2
-

-

2
3
1

*
*
1
1
#

#
*

Voedsel
Voedsel

2

3

4

1

*

#

Cellen
Cellen
(absolute aantallen zijn klein)

-

-

-

*

1

-

Voorzieningen
Zelfstandig koken
Boodschappen

1
1

-

2
-

3

2

-

Contact buitenwereld
Bezoek
(absolute aantallen zijn klein)
Telefoneren

4
1

-

2
4

3
2

*
3

1
-

Medegedetineerden
Contact medegedetineerden
(absolute aantallen zijn klein)

1

#

-

-

2

-

Regime
Regime/regels
Tijd van insluiting
Informatieverstrekking
Justitieel beleid

1
3
2
4

#
3

2
2
1

3
1
1
5

#
2

#
#

Inrichting
P.I. Algemeen

-

*

-

-

*

*

Personeel
Personeel
PIW-ers
Medische dienst

2
#
2

#
-

3
-

1
1
1

#
-

#
-

Resocialisatie
Resocialisatie

4

2

1

3

#

#

Intrapersoonlijk
Detentiebeleving

3

4

1

2

5

*

A = P.I. Arnhem, locatie Arnhem Zuid
S = P.I. Haaglanden, locatie Scheveningen
Zuid
O = P.I. Overamstel, locatie Het Schouw,
Demersluis en De Schans
N = P.I. Utrecht, locatie Nieuwersluis
V = P.I. Veenhuizen, locatie Norgerhaven
Vu = P.I. Vught, locatie Nieuw Vosseveld

1 = meest negatief van alle inrichtingen
2 = iets minder negatief etc.
* = positief (alleen bij percentages vanaf 10%
vermeld)
# = verdeeld, in deze inrichting is men zowel
positief als negatief (alleen bij percentages
vanaf 10% vermeld)
- = dit onderwerp is in de betreffende inrichting niet of weinig aan de orde geweest
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De gedetineerden van Nieuw Vosseveld zijn in vergelijking met de bewoners
van andere inrichtingen het minst uitgesproken. Wanneer ze dat wel zijn, laten
ze zich positief uit. Dit betreft het onderwijs (denk aan de selectie van gedetineerden!) en het regime in het algemeen. Over slechts een enkel onderwerp zijn
ze niet te spreken: het bezoek.
Uitsplitsing naar specifieke kenmerken van gedetineerden
In het volgende deel zal worden ingegaan op mogelijke verbanden tussen
specifieke kenmerken van gedetineerden en de detentiebeleving. De analyse
moet gezien de aard van de data tamelijk oppervlakkig blijven en we moeten
voorzichtig zijn met het trekken van conclusies.
Geslacht75
Van de 297 teruggekregen en bruikbare (niet-blanco) brieven, zijn er 245
afkomstig van mannen en 52 van vrouwen. Wanneer we naar de sekseverschillen kijken, kan worden geconstateerd dat vrouwen negatiever zijn over recreatie,
voedsel, telefoneren, tijd van insluiting, informatieverstrekking, personeel,
PIW-ers, en medische dienst. Uit de kwalitatieve analyse is al gebleken dat de
omgang met de verschillende geledingen van het personeel vaak wordt genoemd. Zij doelen op het respect dat ze willen ontvangen en een menswaardige
bejegening. Wat het eten betreft richten vrouwelijke gedetineerden richten zich
vooral op voedzaamheid van het eten, terwijl mannelijke gedetineerden vooral
de smaak van kritiek voorzien.
Leeftijd
Van de 297 respondenten, is van twee de leeftijdscategorie niet bekend. De
overige 295 brieven vertonen de volgende verdeling leeftijdsverdeling:
19 jaar en jonger-29 jaar – 111 brieven
30-39 jaar
– 97 brieven
40-65 jaar en ouder
– 87 brieven
Uit de vergelijking blijkt dat er slechts enkele aspecten van de detentie zijn die
aanleiding geven tot een verschillende waardering door de leeftijdscategorieën.
Naarmate gedetineerden ouder zijn, nemen ze een meer kritische houding aan
ten aanzien van de medische dienst. Oudere gedetineerden beklagen zich dat de
medische dienst niet in staat is om bestaande klachten die ze ondervinden te
behandelen. Bovendien geeft de medische dienst consequent pijnstillers ter

75 Ook van de volgende onderdelen zijn de kwantitatieve gegevens bij de onderzoekers
opvraagbaar.
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bestrijding van de symptomen. Jongere gedetineerden die ontevreden zijn over
de medische dienst zijn minder specifiek in hun negatieve ervaringen.
Oudere gedetineerden zetten bovendien vaker kritische kanttekeningen bij
de versoberingen die de laatste jaren bij het detentiewezen zijn doorgevoerd.
Jongere gedetineerden zijn meer kritisch over de strakke toepassing van regels.
Etniciteit
Van de 297 respondenten is er van 294 de etniciteit bekend. Van hen zijn er 140
van autochtone en 154 van allochtone afkomst.
Allochtone gedetineerden zijn minder tevreden over de resocialisatie- en
onderwijsmogelijkheden en ervaren hun detentie zwaarder dan autochtone
gedetineerden. Zo zijn allochtone gedetineerden teleurgesteld dat het onderwijsaanbod zo beperkt is. Sommige onderwijsopties zijn voor hen niet te realiseren,
onder andere door taalbarrières. Voor het overige blijken er geen opvallende
verschillen tussen autochtone en allochtone gedetineerden
Twee op één cel
56 gedetineerden die een cel delen hebben bruikbaar onderzoeksmateriaal
aangedragen. Gedetineerden die een cel delen zijn over de meeste aspecten
negatiever dan zij die alleen op cel verblijven. Dit betreft de recreatie, (de
kwaliteit van) het voedsel, de mogelijkheden om te telefoneren, de tijden van
insluiting, de informatieverstrekking en het regime in het algemeen. Zij ervaren
hun detentie als zwaarder.
Gedetineerden die alleen een cel bewonen zijn negatiever over de resocialisatiemogelijkheden en het justitiële beleid in het algemeen. Opvallend genoeg
hebben celdelers over contact met medegedetineerden vrijwel geen opmerkingen
gemaakt. Ook het aspect van celdeling is als zodanig opmerkelijk weinig
aangekaart.
Gedetineerden die wel hun ervaringen met het delen van een cel aankaarten
verschillen bovendien onderling van mening. Gebrek aan hygiëne, geen vrijheid
tot het kiezen van de eigen celmaat en vroege insluiting worden als redenen
gegeven voor negatieve ervaringen. Sommige gedetineerden waarderen juist een
celmaat: ze kunnen een bepaalde kameraadschap opbouwen, of het delen van
een cel is gunstig ter bestrijding van gevoelens van eenzaamheid.
Voorlopige hechtenis of veroordeling
Van 282 van de 297 respondenten is bekend of ze in voorlopige hechtenis (in
een huis van bewaring) zitten dan wel veroordeeld zijn en in een gevangenis
verblijven. 196 gedetineerden zijn veroordeeld en 86 zitten in voorlopige
hechtenis.
Gedetineerden in voorlopige hechtenis waarderen het regime en de tijd van
insluiting negatiever dan gedetineerden die reeds veroordeeld zijn. Zij ervaren
hun detentie in het algemeen als zwaarder. Gedetineerden geven aan dat er een
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duidelijk verschil is tussen een huis van bewaring en een gevangenis en
prefereren de laatste. Het regime in een huis van bewaring wordt door voorlopig
gehechten als soberder ervaren, wat ook objectief zo is. Bovendien vinden ze het
vervelend dat de regels binnen het huis van bewaring zo strak worden toegepast.
Dat is heel duidelijk naar voren gekomen bij de bespreking van het huis van
bewaring in Arnhem.
Op de andere aspecten zijn geen opmerkelijke verschillen tussen voorlopig
gehechten en veroordeelden waarneembaar.
Vaker vastgezeten
Van de 297 respondenten, is er van 282 bekend of ze vaker vast hebben gezeten.
Zo blijkt dat 155 gedetineerden vaker gedetineerd zijn geweest, terwijl 127
gedetineerden nog niet eerder hebben gezeten.
Slechts op enkele onderdelen zijn verschillen waarneembaar tussen hen die
voor de eerste keer zitten en hen die al eerder hebben gezeten. Gedetineerden
met eerdere detentie-ervaring zijn wat kritischer over de mogelijkheden van
sport en recreatie en zij staan wat negatiever ten aanzien van ontwikkelingen in
het justitiële beleid (bezuinigingen en versoberingen).
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Inleiding
In dit hoofdstuk plaatsen we een kleine selectie van de huidige meningen van
gedetineerden tegenover uitlatingen die gedetineerden vijftig jaar geleden over
dezelfde thema’s hebben gedaan. De onderwerpen die aan bod komen, zijn: het
leven in en buiten de cel, de omgang met medebewoners, de dagbesteding (met
name de arbeid), het eten, het personeel, de (medische) verzorging en de
contacten met de buitenwereld.
Celdeling
Vijftig jaar geleden moesten gedetineerden onder omstandigheden een cel delen.
Later kreeg iedere gevangene, voor zover hij op cel werd geplaatst, het recht op
een eigen cel, maar aan het begin van het nieuwe millennium is ‘celdeling’ eerst
experimenteel en nu officieel weer ingevoerd.
1958
Wordt geen rekening gehouden met het verlangen alleen te worden opgesloten.
Is wèl ruimte. Thans als Katholiek opgesloten bij vloekende andersdenkende.
(R642)
1958
Ik ben hier gedetineerd in een cel, bestemd voor één persoon, waar ik nu al bijna
een half jaar met een medegevangene verblijf. Daar we al reden genoeg hebben
om de hele dag tegen elkaar te vloeken en te schelden, vind dit echter wel z’n
hoogtepunt in het dagelijks ter tonne tijgen, wat nu eenmaal tot onze normale
menselijke zwakheden behoord. Het geplons, geknoei en gestink maakt een
mens radeloos, van zichzelf is het al onfris en wanneer men dat er van anderen
ook nog bij heeft is het eind helemaal zoek. (R508)
2008
Ik zit in voorarrest en ik zit van af het begin en dat is nu al 5 maanden met 2 op
een cel. Ik heb al 5 celgenooten gehad, je heb te wijnig pryvecie. Ze moeten
meer een persoons cellen besgikbaar stellen. (N, vrouw, 25-29 jaar, allochtoon,
QB)
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2008
Het is wel fijn dat je je eigen celmaat kan kiezen. Als je met een toffe gast op je
cel zit en het klikt een beetje dan gaat de tijd veel sneller voorbij en dat is
natuurlijk fijn. (A22, man, 19 jaar of jonger, allochtoon, HvB)
2008
Het is ten eerste ronduit belachelijk dat je twee volwassen mannen in een kleine
rotcel stopt en dan geen problemen verwacht. Je celgenoot kan pysche stoornissen hebben die je niet gelijk ziet maar die uit het niets kunnen komen en dan heb
je een probleem, want ook al bel je, na een kwartier, halfuur komt er een
kutventje aan kakken en dan kan er al heel wat gebeurt zijn. Hygiensche is het
niet te doen vooral als de ander zich niet wast en gewoon vies door het leven
gaat en dan moet je extra zitten waarvoor omdat je meschien schuldig ben of
onschuldig moet je stress krijgen. Nee, dat kan niet want het is etische niet
verantwoord. Het kan 1 of 2 dagen goed gaan maar je krijgt zowiezo irrietaties
en sommigen kunnen er goed tegen, anderen praten het uit en hopen op een
oplossingen maar veel kunnen niet zo communiceren en slaan erop los, dat
gebeurt er als je twee mannetjes in een kooi stopt er moet een leider komen en
als je twee hebt gaat het goed mis en heb je weer door die kutsituatie zomaar
weer een zaak te pakken! (O23, man, 19 jaar of jonger, allochtoon, HvB)
Celinrichting
1958
Dan de cel; deze is zeer geschikt voor 2 à 3 weken, maar moet men hier langer
zijn, is het een verschrikking. Je word dan een hol bewoner, dag in dag uit van
s’ morgens 7 tot ’s avonds 10 uur onder lamplicht, maanden aaneen, omdat er
niet genoeg daglicht in door kan dringen. Dat hier geen TBC patiënten door
ontstaan, verwonder ik me elke dag over. En elke dag veeg je een partij stof bij
elkaar dat niet mooi meer is. (R503)
In de huidige inrichtingen komen deze specifieke klachten niet meer naar voren.
Wel wordt geklaagd over asbest. Dat was in de torens van de Bijlmerbajes
jarenlang een bekend en erkend probleem. Inmiddels zou volgens de directie al
het asbest zijn verwijderd, maar gedetineerden klagen er nog steeds over.
2008
Asbest is er in deze fucking gevangenis in de cellen waar mensen moeten slapen
vind dat nergens op slaan. Als er ergens brand is geweest in een woonwijk bijv.
dan wordt zeker 500 meter ontruimd voor zeker een dag of 2 dagen hier slaap
je adem je het drink je het meschien, als ik nu kanker krijg dan klaag ik jusititie
aan wegens het onnodig in het gevaar brengen van gedetineerde maar als ik 1
maal buiten ben dan ja gaan ze zeggen dat ik het van iets anders heb opgelopen.
Ik heb astma en alleen in deze gevangenis heb ik geen lucht door die kleine
roosters je hebt een soort kachel dat vers lucht zo moeten stromen maar dat doet
hij niet want het komt niet direct van buiten maar van hele gebouw en als je een
witte baddoek daarzet en het nat maakt is het de volgende dag geel dat moet je
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dus ademen, niet doen als je astma hebt. (O23, man, 19 jaar of jonger, allochtoon, HvB)
1958
In een behoorlijke stal is stromend water, hier moet je je wassen in een klein
blikken bakje, het water haal je uit een kruik die in de cel staat. Over W.C. maar
niet gesproken, je zit hier op een viezen ton, de helen dag zit je in je eigen stank,
alles uit het jaar honderd. (R504)
De tonnen zijn enkele jaren daarna afgeschaft. Op vastgestelde tijden mochten
gedetineerden daarna hun cel verlaten om te ‘toiletteren’: wassen en naar de wc
gaan. Voor hoge nood was er toen nog een po op cel. In de nieuwe inrichtingen
heeft een gedetineerde een wc op cel en een wasbak. Ook in de cellen van de
oude, al in 1958 bestaande inrichtingen zijn inmiddels wc’s en wastafels
aangebracht. In de inrichting voor vrouwen in Nieuwersluis hebben de dames
ook douchegelegenheid op cel. Dat wordt zeer gewaardeerd.
2008
Mijn ervaringen in de inrichting zijn over het algemeen beter als in andere
inrichtingen want hier heb je standaard een douche, toilet, magnetron en
koffiezetapparaat op cel en een douche is toch wel erg fijn en je kunt nu zelf je
eten op cel opwarmen. (N64, vrouw, 25-29 jaar, autochtoon, standaard)
1958
De eerste kennismaking met de beruchte slaapmatten in de hondenkooien was
al een ontgoocheling. Deze slaapgelegenheid is zonder meer onmenselijk. Het
is een kooi waarin men schadelijk wild opsluit en zo klein is de ruimte tussen
hangmat en ijzeren wand, dat men zich niet kan keren. De hangmat zelf draagt
wel deze naam doch kan geen enkel vergelijking ondergaan met de echte
hangmat zoals b.v. de marine die kent. Het vreselijk smalle ding zit vol bobbels
en kuilen, het slapen, zover dat gelukt, is een kwelling zonder meer.
Zelf heb ik er nooit aan kunnen wennen en op order van de gestichtsarts bracht
ik mijn nachten door in de z.g. strafcellen waar de slaapgelegenheid wel aan de
normale eisen voldoet. Het zal u dus wel begrijpelijk zijn dat strafcel (deze
wordt uit de aard der zaak hierin ondergaan) voor velen een verademing is.
Vooral in de winter is de slaapzaal ondragelijk koud door de grote tochtige
ruimte en de hoge ramen gelijkt het meer een ijskelder dan een rijkslogement.
De smalle hangmat draagt hierin natuurlijk braaf het zijne bij. (R516)
Met de term hondenkooien of -hokken wordt gedoeld op wat in het officiële
jargon slaapalkoven heetten en die in Esserheem tot in de jaren zestig werden
gebruikt. De typering ‘hondenhokken’ zal bij iedereen die afbeeldingen van
deze alkoven bekijkt en die wel eens in een hondenasiel is geweest instemmende
reacties oproepen.
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Cel of gemeenschap
1958
Ofschoon dit alles pijnlijk was was alles te verdragen. Echter hierna heb ik ± 21
maand helemaal alleen gezeten. Dit is het ergste! Cellulair! Eenzaamheid!
Niemand om tegen te spreken. Helemaal alleen met je gedachten. Dat moet weg!
Geen eenzaamheid meer. Ik kan me voorstellen dat dan iemand gek wordt.
Goddank had ik mijn geloof en dit heeft mij behouden voor rare handelingen
(Zelfmoord? Ontvluchting? Ik weet het niet! Ik had anders alles gedaan om niet
meer alleen te hoeven zijn met mijn gedachten.) (R623)
1958
In enkele gevangenissen is absoluut geen orde en rust bijvb X. op gemeenschappel. zalen wordt bv s avonds gedanst, men gaat bokspringen, slaat op verwarming en trekt met bedden rond, gooit met schoenen tegen de deuren etc!
Begrijpt U de morele ellende op zo’n avond van meerdere gevangenen die er
onder en naast wonen! Ook wanneer na lang geduld en dan pas een klacht bij de
Directeur zich zoiets blijft handhaven avond in avond uit! Juist hierdoor worden
deze mensen overspannen. (R640)
Uit deze citaten blijken voor- en tegenstanders van het cellulaire systeem. Overigens betekende cellulair toen dat je echt heel weinig van je cel kwam. Gemeenschapsregime betekende destijds soms ook dat de nacht op een slaapzaal of in
het eerder genoemde ‘hondenhok’ werd doorgebracht.
2008
Verder vind ik dat je hier veel in je cel zit en dat er weinig programa is waardoor
mensen veel kunnen denken maar ook dat word je een keer zat en wordt je
negatief over veel dingen en ga je piekeren waardoor het vastzitten heel moeilijk
en zwaar word heb ik zelf ondervonden. Je niet kunnen uiten die arm om je
heen. Die kleine dingen die nu een groot belang zijn of een luisterend oor. Het
is vooral frustrerend dat je hier machteloos bend.
En dan worden nu ook nog eens de kleine dingen afgenomen. Zo is bijvoorbeeld
de keuken op de ring gesloopt en kunnen we niet meer koken. We hebben nu
een magnetron maar geen goede producten op een maaltijd te kunnen maken.
Wil hier nogmaals benadrukken, het zijn de kleine dingen die het doen en dat
is nu weg. (A30, man, 20-24 jaar, etniciteit onbekend, HvB)
Contact met medegedetineerden: leerschool voor de misdaad
Over dit onderwerp zijn de gedetineerden van toen en die van nu het roerend
met elkaar eens.
1958
Het verblijf in een gevangenis werkt zedelijk en moreel afbrekend. Vooral te X
kwam ik tussen tal van mensen in, die aanzienlijke bedragen hadden gestolen,
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opgelicht en verduisterd. De mogelijkheden op dat terrein en de gedachten
hierover worden onderling uitgewisseld en voor die er vatbaar voor was, werd
de weg naar de misdaad onderwezen. (R644)
1958
(...) kwam in strafgesticht X ook een goede leerschool maar dan in de misdaad.
Hier zat alles door elkaar en dan zo’n 20 à 30 man op een zaal, zedendelicten,
inbrekers, oplichters, ext. ext. Daarom geef ik persoonlijk meer voor het alleen
zitten, maar werken in gemeenschap, want een mens wil toch ook wel eens met
zijn gedachten alleen zijn, daar heeft hij op zijn tijd behoefte aan. (R645)
2008
Ik zie gevangenissen als een school voor criminelen, de kleintjes luisteren naar
de grotere en willen maar al te graag groeien. (S10, man, 40-44 jaar, autochtoon,
KPO)
Arbeid en arbeidsloon
Kritische geluiden over de aard van de arbeid en de beloning daarvoor klonken
vijftig jaar geleden al, en zijn ook nu herkenbaar.
1958
Wat het werken betreft; dat is werkelijk een zegen, als je hier moest zitten
zonder enige arbeid dan was dat goed om gek te worden. Voor mij is het dan
ook wel heerlijk om zo m’n zorg zoveel mogelijk op zij te zetten en m’n werk
hier zo goed als ‘t kan te verrichten. Want daar gaat ten slotte om je moet na
deze moeilijke tijd weer verder en als je hier aIle dagen met je eigen gedachten
bezig zou zijn, dan was je na je straftijd rijp voor Den Dolder.
Maar wanneer het nu Zaterdag is geworden, dan denk je met schrik alweer aan
de Zondag, dat is n.l. de ellendigste dag van de week. Alleen onderbroken door
kerk (kistenkerk) en luchten. Wanneer ik voor de keus werd gesteld om Zondags
te rusten of te werken zou ik snel het laatste kiezen. Een hele lange zondag zitten
te lezen is ook niet te doen. Zondagsavond wanneer het bedtijd is denk je
‘Gelukkig morgen is ‘t weer Maandag’. (R742)
1958
De arbeid is voor ontwikkelde mensen hopeloos. Enerzijds de te verrichten
arbeid, doosjes plakken, inpakken, touw uitrafelen. De meeste gedetineerden
zijn geen onvolwaardige arbeidskrachten, maar arbeidskrachten die door
omstandigheden tijdelijk zijn uitgeschakeld in het normale arbeidsproces. De
beloning is droevig en mens-onterend, maar bovenal een schande voor Justitie.
(R668)
1958
Ik zit hier enveloppe te plakken een geestdoodend werk. Mijn Opinie omtrend
deze is dat als je dit werk werkelijk een jaar of langer moet doen je helemaal suf
bent.
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2008
In de bajes verdien je ongeveer 18,40 euro per week. De uitgavens van de
gedetineerden zijn. Per week, 5,00 euro aan sigaret, 5,00 euro aan beltegoed,
3,00 euro tv van de inrichting, 2,00 euro koelkast van de inrichting, 2,00 euro
kleren in de was. En 1,40 euro voor je zelf wat je over houdt. Daarnaast is het
winkel waar je bestellingen kan doen letterlijk en figuurlijk 4 a 5 keer duurder
dan buiten. Dan zeg ik en vind ik modern slavernei. (V44, man, 20-24 jaar,
autochtoon, gevangenis)
2008
Nu is het hier een puinhoop met dat werk in Nederland. Geestdodend werk,
niemand (enkele uitzonderingen) vindt het uitdagend of leuk werk, ook de
werkmeesters zien het als bezighoutherapie. (V32, man, 40-44 jaar, allochtoon,
gevangenis)
Voeding en winkel
1958
Ik weet het is hier geen vacantieoord maar als je ‘s middags 3e klas pipers krijgt
met wat groenten dan vind ik dat niet smakelijk want als u de pipers komt
bekijken dan hangen de draden eraan dat licht aan de piepers en dan de sju dat
is water met wat vet wolkjes erop als dat koud is geworden dan licht er in plaats
van vet een vel op wat dat voor rotzooi is weet ik niet maar smakelijk is het niet.
(R709)
1958
Het voedsel wat wordt verstrekt is overal zo’n beetje gelijk, absoluut smaakloos
en vetloos, wat eerst recht opvalt, zodra men in de maatschappij is teruggekeerd.
Als men zes à 12 mnd. in een h.v.b. of gevangenis heeft doorgebracht, is het
onmogelijk dat als men weer thuis in betrekking komt, zijn werk, vooral als dit
een beetje zwaar is, naar behoren kan vervullen. Men is hiertoe lichamelijk niet
in staat. Als men dan daar bij een baas treft, die weet wat aanpakken is, kan men
maar beter meteen naar huis gaan, omdat na I of 2 dagen toch ontslag volgt.
(R714)
2008
Het eten zou meer variatie moeten zijn liever zelf gekookt en niet van die vieze
magnetron maaltijden. (Vu16, man, 30-34 jaar, autochtoon, 3F)
2008
De vergoeding in de gevangenis schijnt al meer dan 10 jaar het zelfde te zijn
terwijl alle prijzen in de winkel blijven stijgen. Sterker nog de winkel prijzen die
hier gehanteerd worden liggen ongeveer 40 tot zelf 50 % hoger dan bij de Albert
Heijn. Het gaat hier over houdbaarheids producten en dagvers producten. Ja je
leest het goed ze hanteren hier woekerprijzen en dan durven ze nog te beweren
dat ze geen winst maken, geloof jij het? :-) (S29, man, 35-39 jaar, autochtoon,
BIBA)
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2008
Een voorbeeld van een standaard boodschappenbriefje:
Uurloon= 0.64, 5 dagen x 4 uur per dag= 12,80 per week
Huur t.v. 3 euro
2 pakjes shag 7, 90 euro
1 vel postzegels 4.40 euro
1 telefoonkaart 5,00 euro
20.30 euro
(V38, leeftijd onbekend, etniciteit onbekend, gevangenis)
Personeel: bewaarders
1958
Hierin ben ik nu ongeveer 2 ° dagen en het opvallende is dat verschillende
gevangenis-bewaarders de jongens helpen en bemoedigen om deze tijd hier zo
plezierig mogelijk door te brengen. Er zijn verschillende bewaarders die de
jongens persoonlijk spreken en ‘n opbeurend woord geven, of je helpen bij je
moeilijkheden. Ik hoop dat dit inzicht in alle bewaarders mag komen, want dan
gaan de meeste jongens hier beter vandaan dan dat ze er gekomen zijn. (R555)
1958
De Bewaarders nu dat is verschillend. er zijn er bij die je behoorlijk behandelen
als Mens. Maar de Ouderen Garden denk nog dat wij in concentraties kampen
zitten en behandelen dan ook als een Nummer (Het Woord Goeden Morgen,
Welterusten kennen die mensen niet, en Noemen ons nog steeds Nummer ...
hoor. (R557)
1958
Toen ik hier dan ook in X aankwam, dacht ik, dat ik, bij wijze van spreken, in
een aards paradijs terecht kwam, ondanks dat men na verloop van een dag zich
begint te ergeren aan het personeel, die U dan niet bij Uw naam noemt, maar bij
Uw nummer.
Het is toch maar een kleine kunst, om een papiertje op de deur te plaatsen, waar
de naam van de persoon op staat, die zich in die cel bevindt. (R568)
2008
Voor mij is dit allemaal nieuw. Dit is voor mij een heel ander wereld. Ik zit nu
in vorlopig hechtenis: ik wil even mededelen dat het leven hier heel hard is. Je
moet goed in je schoenen kunnen staan: Doe je dat niet dan val je door de mand.
Ik vind zelf dat ze weinig doen voor gedetineerden: Ze hebben een heel streng
regiem hier. Je hebt weinig recreatie. En soms als je wat vraagt aan de bewaarder dan nemen ze gewoon een korreltje zout. Alhoewel niet ieder bewaarder.
Maar je hebt een hoop pannekoeken tussen zitten: Ze nemen je niet serieus, je
moet blijven doordrammen, dan nemen ze een besluit.
Het is een bajes. Ik vind wel dat de bewaarders de gedetineerden serieus moeten
nemen! Dat doen ze naar mijn idee niet zo gauw. (A15, man, 25-29 jaar,
allochtoon, HvB)
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2008
Er zijn nog bewakers die je als mens behandelen. Hun tonen intresse, praatje
maken. Kortom hun behandelen je zoals hun zelf behandeld willen worden.
Maar dit blijft een kleine groep. Helaas... (A40, man, 20-24 jaar, allochtoon,
HvB)
2008
Ik heb verder geleerd om in alle negatieve dingen heel positief te staan en er het
beste van te maken, als men de personeelsleden op een normale manier benaderd
dan zie je dat wat je geeft ook weer terug krijgt. (S10, man, 40-44 jaar, autochtoon, KPO)
2008
En ja Er zijn sommege bewaarder’s die soms niks Te doen hebben zoal’s X hij
zoekt me de heele dag en houd me de heelle Tijd in de gaten die pussijhole hij
wil me de heelle dag rapport geven of mijn stroom uit maken. (O02, man,19 jaar
en jonger, allochtoon, HvB)
Medische verzorging
1958
Als men niet goed is en men vraagt de Geneesheer te spreken, dan komt eerst
de ziekenvader, die met enige pillen in zijn zak loopt en men bekomt de Dokter
niet te zien.
Klaagt men over hoofdpijn, dan zegt hij dat 50% zulks hebben en men kan er me
de blijven lopen en zo men over de maag klaagt dan zegt hij geen vet, terwijl de
anderen zien dat men heel den dag moet overgeven, moet men dan droog eten,
al is het juist de z.g. jus enkel gesmolten vet 6 x per week, dat velen onzer zó
ziek maakt. (R608)
1958
In de kale cel voelde ik me eerst als door iedereen verlaten, daarbij tochtte het
er verschrikkelijk; het was er erg koud. Het resultaat hiervan was, dat ik na drie
dagen hevige reumatische pijnen had, iets waar ik periodiek al jaren mee te
kampen heb. Ik vervoegde mij bij de gestichtsarts. Als medisch advies kreeg ik
te horen, dat ik beter weer moest bestellen. Met een paar tabletjes werd ik
afgescheept. Ik geloof dat men als men bij de gestichtsarts komt hier, dat de
gevangene dan reeds gedoodverfd is als simulant. Ik kan me voorstellen, dat er
veel simuleren, maar dat mag geen reden zijn dat de goeden of liever gezegd, de
werkelijk zieken van medische hulp verstoken blijven. (R614)
2008
De fucking medische dienst Sorry voor mijn taalgebruik. Maar zijn die mensen
wel echt dokters of niet. Heb je hoofdpijn paracetomol. Heb je rugpijn paracetomol. Heb je buikpijn paracetomol en zo kan ik blijven schrijven. Hun zijn de
slechtste medische dienst die ik ooit gezien heb en me enige echte klacht is de
medische dienst voor de rest kan het wel met visitatie of boodschappenlijst maar
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die medische dienst kan ik niet mee met die andere 2 kan ik nog leven. Medische dienst niet. Sta ik op het punt dood te vallen zullen ze me nog paracetmol
geven echt waar. (N29, vrouw, 25-29 jaar, allochtoon, standaardplus)
2008
De medische dienst is waardeloos dit komt door dat de gegevens van de andere
inrichting niet goed wordt overgedragen zo kom je op medische problemen te
stuiten. De dokter die hier werkt is iemand die op je neerkijkt en je als een
gevangenis nummer ziet. Daardoor wordt er veel fouten gemaakt waar wij als
gedetineerden de klos van zijn. Je merk gewoon dat het recht systeem heel
langzaam werk. Als ik voor af alles had geweten was ik niet eens naartoe
gegaan. (S04, man, 50-54 jaar, autochtoon, KPO)
Contacten met buiten: correspondentie toen, telefoneren nu
1958
Correspondentie: afgestraften mogen slechts I X per 14 dagen schrijven. Contact
met vrouw en huisgezin is van het allergrootste belang. Door de sociale dienst
wordt dan ook altijd gevraagd hoe de verhouding is met echtgenote. Maar
intussen wordt weinig gelegenheid gegeven om contact te hebben. Ik vind dit
een schande. Indien een gedetineerde zich gedrongen voelt om zijn vrouw te
schrijven, moest hij daartoe m.i. in de gelegenheid worden gesteld. Misbruik zou
m.i. niet voorkomen. Ik kan ook niet inzien waarom correspondentie van, en aan
iemand die in een gevangenis verblijft, gecensureerd moet worden. Zijn zaak is
immers afgehandeld? (R751)
1958
Het eerste wat mij in het Huis v.Bewaring opviel is het briefpapier met justitie
briefhoofd, en de rood-bruine envelop; Ik weet absoluut zeker, dat vooral het
couvert de oorzaak van veel narigheid is. Bij mij in de buurt ken men deze tint
zó goed dat alleen daardoor de buren al weten wie er in de gevangenis verblijft.
(R756)
2008
Er is niet genoeg televoon en moet altijd ruzie maken om te bellen. Als we gaan
rekenhouden met elkaar dan kan iedereen 15 minuten bellen en dat lukt niet
omdat je belt vriendin, moeder, zus enz. en dat is niet genoeg tijd voor. En met
bezoek vindt ik ook raar soms mag mijn vriendin en mijn kind niet naar binnen
met mijn kind zijn fles drinken, er is niets voor kleine kinderen in de machin en
dat is soms moeilijk en ik kan mijn kind niet op de grond zetten en er is niks
schoon om mee te spelen. (A16, man, 20-24 jaar, allochtoon, HvB)
Epiloog
Het is interessant de in hoofdstuk 4 geciteerde meningen van gedetineerden te
vergelijken met die uit het onderzoek van Rijksen, 50 jaar geleden. Systematisch
onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen toen en nu hebben we niet
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verricht. Maar wie zowel de hier gepresenteerde opvattingen als de citaten uit
het ‘groene boekje’ leest, zal op concreet niveau belangrijke verschillen kunnen
constateren.
De roemruchte stinkende tonnen op de cel van 1958 behoren bijvoorbeeld
ruim tot het verleden. Een wc op cel maakt nu deel uit van de standaardvoorzieningen, evenals een wasbak. In de inrichting voor vrouwen hebben de gedetineerden inmiddels een douche op hun cel. De ‘hondenkooien’ zijn nu alleen nog
maar in het gevangenismuseum van Veenhuizen te bewonderen. Vroeger
mochten gevangenen alleen tijdens de voor de nachtrust bestemde uren op hun
bed of slaapmat doorbrengen. Het is nu een bekend feit dat gedetineerden soms
maar moeilijk uit hun bed zijn te krijgen en de uren die zij op hun cel moeten
verblijven, liggend op bed en zappend langs de televisiekanalen doorbrengen.
De televisie, inmiddels al vele jaren een verworvenheid op cel, was in 1958
nog lang geen gemeengoed in de samenleving en daardoor ondenkbaar binnen
de bajes. We zien dat de economische vooruitgang van de samenleving –
vanzelfsprekend – zijn sporen nalaat, ook achter de gevangenismuren. Een
verblijf in de gevangenis impliceert aan de ene kant een uitsluiting van de
maatschappij, maar aan de andere kant maakt ook het gevangeniswezen deel uit
van de samenleving, al gaat dat voor vele burgers te ver en behoort de opmerking ‘de gevangenis is geen hotel’, bij elke aanpassing aan de eisen van de tijd
nog tot hun standaardvocabulaire. Vergeten mag niet worden dat een verblijf in
de gevangenis ook gericht moet zijn op de terugkeer in de samenleving, zoals
in de Penitentiaire Beginselenwet is verankerd. Gevangenen mogen niet al te
zeer van de samenleving vervreemden en moeten juist in contact blijven met hun
familie. Behalve tijdens het bezoek gebeurde dat in de jaren vijftig via de post
en tegenwoordig via de telefoon. Over de beperkte gebruiksmogelijkheden van
deze communicatiemiddelen wordt door gedetineerden uitgebreid geklaagd.
Op concreet niveau zijn er dus grote verschillen vast te stellen. Op een
abstracter niveau bekeken zijn de klachten evenwel opvallend vaak gelijkluidend. Wat resocialisatie betreft schiet het gevangeniswezen bijvoorbeeld tekort
of werkt het averechts. Dat vonden de gedetineerden toen, en dat vinden zij nu.
En zowel in het heden als in het verleden stellen gedetineerden dat de gevangenis eerder een leerschool voor de misdaad is.
Kritische geluiden worden ook geuit bij diverse andere thema’s. Gedetineerden klagen toen en nu over de monotone arbeid, die veelal bestaat uit montagewerkzaamheden en op de geringe rol die deze arbeid weer kan spelen bij de
voorbereiding op de terugkeer in de samenleving. De honorering voor deze
arbeid is, rekening houdend met de geldontwaarding en met de economische
groei van de laatste veertig jaar, nauwelijks omhoog gegaan: net voldoende voor
vooral het pakje shag, om de verveling of de spanning te verdrijven. Het
overblijvende geld is tegenwoordig net wel of net niet toereikend voor de huur
van de televisie en, in bepaalde inrichtingen, de magnetron of de koelkast.
Pleidooien voor betaling van een fatsoenlijk salaris waarvan ook de familie
buiten kan worden onderhouden, vinden in de afgelopen vijftig jaar in Nederland weinig, en minder dan in enkele ons omringende landen, weerklank bij de
justitiële autoriteiten.
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Het omgekeerde is veel meer het geval. Familieleden springen, onder meer
voor zover het inkomen dat toelaat, financieel bij. Gedetineerden zijn daardoor
in staat om het eentonige, weinig gevarieerde gevangenisvoedsel van weleer of
het centraal bereide, smakeloze in de magnetron opgewarmde eten anno 2008,
aan te vullen met producten die in de gevangeniswinkel kunnen worden
aangeschaft. Vervolgens klagen de gedetineerden weer over de hoge prijzen.
Geen aanbiedingen zoals bij de supermarkt of geen lage prijzen zoals bij lokale
‘prijsknaller’. Klagen over eten, niet alleen populair in penitentiaire inrichtingen,
maar evenzeer in andere (voormalige) totale instituties als het leger of op
kostscholen.
Zowel in het midden van de vorige eeuw als aan het begin van het nieuwe
millennium staan gedetineerden vaak kritisch tegenover hen die toen bewaarders
werden genoemd en die inmiddels penitentiaire inrichtingswerker heten, zij het
dat de term ‘bewaarders’ er in het dagelijks spraakgebruik moeilijk uit is te
krijgen. Dat bekt ook beter dan ‘PIW-er’, waarvan in het gedetineerdenjargon
‘piwi’ wordt gemaakt. Gedetineerden benadrukken dat bewaarders hen niet
serieus nemen of als nummers behandelen. Anderen melden dat ze wel degelijk
behulpzaam zijn en een luisterend oor bieden. Nog meer uitgesproken laten
gedetineerden zich over het medisch personeel uit. Zowel toen als nu staan
gevangenen, van wie bekend is dat zij vaker dan in de vrije samenleving een
beroep doen op de medische dienst, vrij negatief tegenover het medisch
personeel. Je moet lang wachten voordat je op het spreekuur kunt komen, ze
nemen de klachten niet serieus en sturen je met een kluitje (‘een aspirientje’) in
het riet.
Tegenover deze meningen valt, zoals wij hiervoor al hebben opgemerkt,
misschien het nodige in te brengen, maar ons onderzoek en dat van Rijksen
willen inzicht geven in de wijze waarop het verblijf in detentie is ervaren, in de
jaren vijftig en een halve eeuw later. Ervaringen zijn per definitie subjectief.
Daar zijn het meningen voor. De inkleuring geschiedt sterk door de onvrijwillige
situatie waarin de gevangenen zijn terechtgekomen. Dat leidt snel tot verzet en
afkeuring. Maar dat neemt niet weg dat ook in deze context vingers op zwakke
plekken kunnen worden gelegd. In deze onderzoeken is ruimte voor meningen
en emoties, gunstige, positieve en ongunstige, negatieve ervaringen.
Deze subjectieve belevingen worden vaak opgehangen aan feiten. In onze
onderzoeken is niet nagegaan – en kan ook niet worden nagegaan – of de feiten
die aan bepaalde meningen ten grondslag liggen ook kloppen. Relevant is dat
ze zo door gedetineerden worden weergegeven en worden ervaren. Overeind
blijft daarom wat Rijksen al vaststelde: ‘Zijn er dus belangrijke en klemmende
redenen om zich niet kritiekloos te identificeren met al hetgeen hier wordt
beschreven, evenmin mogen we vervallen in de even ernstige fout de hier
weergegeven ervaringen terzijde te schuiven als een curieus, maar in wezen niet
ter zake doende facet van het strafrechtelijk beleid’.76

76 Rijksen 1958, p. XII.
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De introductiebrief

Nederlands
Uw verhaal telt!
Heeft u iets te vertellen over uw detentie? Maak gebruik van deze kans!
Wij zijn verbonden aan de Universiteit Leiden en doen onderzoek naar de ervaringen
van gedetineerden. Hoewel er al vaker onderzoek is gedaan naar het gevangeniswezen, is daarbij nog niet zo vaak naar ervaringen van gedetineerden zelf gevraagd. Wij
zijn juist geïnteresseerd in wat u meemaakt in deze inrichting!
Wat u kunt doen om ons te helpen, is zo veel mogelijk goede en slechte ervaringen
met uw detentie op te schrijven. Op het bijgeleverde papier mag u schrijven wat u
wilt over één of meerdere onderdelen van uw detentie. U mag dus zelf bepalen
waarover u schrijft. U kunt één of meerdere onderwerpen kiezen. Hoe meer u schrijft
over een bepaald onderwerp, hoe meer we uw ervaring te weten komen!
Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig, u bent dus niet verplicht om mee
te doen. Mocht u besluiten mee te doen aan dit onderzoek, zullen hier geen positieve
of negatieve gevolgen aan verbonden zijn voor uw detentie. Ook nadat u besloten
heeft om mee te doen aan dit onderzoek, kunt u op elk moment besluiten om u weer
terug te trekken. Hier zijn geen gevolgen aan verbonden.
Uw verhaal wordt geheel anoniem verwerkt en komt rechtstreeks bij ons, de
onderzoekers, terecht. Bovendien worden de gegevens voor niets anders dan dit
onderzoek gebruikt. Wanneer u uw verhaal heeft opgeschreven, kunt u dit in de
bijgeleverde envelop stoppen. Wij verzoeken u de envelop dicht te plakken, zodat
we niet kunnen achterhalen wie wat heeft geschreven. Kortom, uw anonimiteit is
volledig gegarandeerd. De envelop zal morgenochtend door ons worden opgehaald,
zodat uw verhaal rechtstreeks bij ons terecht komt.
Mocht u ervoor kiezen mee te doen aan dit onderzoek, dan krijgt u bij inlevering van
uw bijdrage als dank voor uw inzet een beltegoedkaart ter waarde van € 5, cadeau.
Alvast hartelijk dank voor uw moeite en uw medewerking,
Krista, Sandra, Maaike, Joyce, Robin & Lili
Universiteit Leiden
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Persoonsgegevens
Voor het onderzoek is het van belang dat we enkele gegevens van u hebben. Hierbij
willen wij nogmaals benadrukken dat deze gegevens alleen voor het onderzoek
worden gebruikt. Op basis van deze gegevens kan uw identiteit niet achterhaald
worden.
(Kruis het juiste antwoord aan. Heeft u het verkeerde antwoord aangekruist, verbeter
het dan door het goede antwoord te omcirkelen)
1. Wat is uw geslacht?
" Man
" Vrouw
2. Wat is uw leeftijd?
" 19 jaar en jonger
" 20 – 24
" 25 – 29
" 30 – 34

"
"
"
"

35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54

" 55 – 59
" 60 – 64
" 65 jaar en ouder

3. Zit u in voorlopige hechtenis of bent u veroordeeld?
" voorlopige hechtenis
" veroordeling
4. Heeft u vaker vastgezeten?
" nee
" ja: hoe vaak? ___________ keer.
5. Bent u in Nederland geboren?
" ja
" nee: waar bent u geboren? __________________________
6. Is uw vader in Nederland geboren?
" ja
" nee: waar is hij geboren?__________________________
7. Is uw moeder in Nederland geboren?
" ja
" nee: waar is zij geboren?_____________________________
8. Zit u alleen op cel of met iemand anders?
" ik zit alleen op cel
" ik zit met iemand anders
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De itemlijst

A. Dagbesteding
1. Recreatie: Recreatie in het algemeen, het doorbrengen van tijd buiten de cel, met
uitzondering van arbeid, sporten en luchten.
2. Recreatie: Tijden: De duur van recreatie, de tijd waarop dit plaatsvindt en de
frequentie ervan.
3. Recreatie: Mogelijkheden: De verschillende vormen van recreatie.
4. Sport: De verschillende vormen, de frequentie en de duur ervan.
5. Luchten: het verblijven in de buitenlucht in het algemeen.
6. Luchten: Tijden: De duur van het luchten, de tijd waarop dit plaatsvindt en de
frequentie ervan.
7. Luchten: Plek: De locatie waar gelucht wordt in het algemeen.
8. Arbeid: Arbeid in de inrichting daarbuiten de inrichting.
9. Arbeid: Tijden: De duur van de arbeid, de tijd waarop dit plaatsvindt en de
frequentie ervan.
10. Arbeid: Aard: De verschillende baantjes.
11. Salaris: De financiële beloning voor de verrichte arbeid.
12. Onderwijs: De mogelijkheid tot het volgen van onderwijs en andere educatieve
activiteiten binnen de instelling, de kwaliteit ervan en de overige onderwijsmogelijkheden.
13. Activiteiten algemeen: Alle activiteiten binnen de instelling in het algemeen.
B. Voedsel
14. Voedsel: Voedsel dat binnen de inrichting wordt verstrekt.
15. Voedsel: Kwaliteit: De kwaliteit van het voedsel.
16. Voedsel: Variatie: De variatie van het voedsel.
C. Cellen
17. Cel: Cellen in het algemeen.
18. Cel: Interieur: Het interieur van de cel.
19. Cel: Formaat: Het formaat van de cel.
20. Cel: Faciliteiten: De faciliteiten in de cel, zoals een magnetron, douche en toilet.
21. Bed: Het bed in de cel, voornamelijk de kwaliteit ervan.
22. Dubbelcellen: Dubbelcellen (twee op één cel) in het algemeen.
23. Dubbelcellen: Selectie: De selectie van celgenoten voor dubbelcellen.
24. Dubbelcellen: Formaat: Het formaat van de dubbelcellen.
25. Hygiëne: Hygiëne in het algemeen.
26. Hygiëne: Cel: Hygiëne in de cel.
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27. Hygiëne: Instelling: Hygiëne binnen de gehele instelling, zoals in gemeenschappelijke douches en andere gemeenschappelijk ruimtes.
28. Persoonlijke hygiëne: Persoonlijke hygiëne, zowel van de gedetineerde zelf als
van medegedetineerden, en de mogelijkheden hiertoe, onder andere de mogelijkheid om te douchen.
D. Voorzieningen
29. Bibliotheek: De bibliotheek in de instelling.
30. Zelfstandig koken: De mogelijkheid tot zelfstandig koken binnen de instelling.
31. Boodschappen: De ‘bajeswinkel’, de winkellijst, het assortiment en de prijzen
van de boodschappen en de afhandeling van de bestelling.
32. Faciliteiten afdeling: Faciliteiten op de afdeling, zoals magnetrons en playstations.
E. Contact buitenwereld
33. Privébezoek: Bezoek van familie, partner en vrienden in het algemeen (geen
BZT, zie item 37).
34. Privébezoek: Duur: De duur van het privébezoek en tijden waarop dit plaatsvindt.
35. Privébezoek: Plaats: De plaats waar het privébezoek plaatsvindt.
36. Privébezoek: Gang van zaken: De gang van zaken omtrent het privébezoek.
37. BZT: Bezoek zonder toezicht met de partner.
38. Ouder-kind uurtje: Speciale bezoekmogelijkheid voor kinderen om hun ouders
te bezoeken.
39. Telefoneren: Telefoneren in het algemeen.
40. Telefoneren: Mogelijkheid: De mogelijkheid om te telefoneren, zoals het aantal
telefoons, de frequentie en duur van het bellen.
41. Telefoneren: Kosten: De kosten van het telefoneren en de telefoonkaarten.
42. Post: De post, zoals de postvoorziening binnen de instelling en de mogelijkheid
tot het versturen en ontvangen van post.
43. Invoeren (legale) spullen: Het invoeren van legale spullen, zoals de snelheid en
de afhandeling ervan.
44. Invoeren illegale spullen: Het invoeren van illegale spullen, zoals drugs.
45. Juridische bijstand: Juridische bijstand in het algemeen.
46. Juridische bijstand: Advocaat: Juridische bijstand door een advocaat.
47. Reclassering: Begeleiding door de reclassering.
F. Medegedetineerden
48. Contact medegedetineerden: Contact met medegedetineerden onderling, zoals
vriendschap en pesterijen.
49. Samenstelling afdeling: De samenstelling van de gedetineerden op de afdeling,
zoals lang- en kortgestraften of verschillende culturen op één afdeling.
G. Regime
50. Regime/regels en regeltoepassing: Het regime en de regels die gelden binnen de
instelling/afdeling (huisregels en wettelijke regels).
51. Tijd van insluiting: De hoeveelheid tijd die in de cel doorgebracht moet worden
en de tijden van ‘insluiting’ en ‘uitsluiting’.
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52. Informatieverstrekking: Informatieverstrekking in het algemeen, zoals bij
binnenkomst en aankondigingen.
53. Informatieverstrekking: Duidelijkheid: De duidelijkheid van de informatieverstrekking.
54. Informatieverstrekking: Tijdigheid: De tijdigheid van de informatieverstrekking.
55. Klachtenbehandeling: De klachtenbehandeling.
56. Noodoproep: De noodoproep vanuit de cel en de reactie van de PIW-ers hierop.
57. Visitatie: Het onderzoek naar verdachte voorwerpen aan en in het lichaam, onder
andere bij binnenkomst en bezoek.
58. Transport: Het transport, onder andere van en naar de rechtbank.
59. Justitieel beleid: Het landelijke beleid van justitie met betrekking tot Penitentiaire
Inrichtingen in het algemeen, bijvoorbeeld versoberingen.
60. Justitieel beleid: Vergelijking met andere landen: Vergelijking van het justitieel
beleid met betrekking tot Penitentiaire Inrichtingen met andere landen.
61. Justitieel beleid: Vergelijking met vroeger: Vergelijking van het justitieel beleid
met betrekking tot Penitentiaire Inrichtingen met vroeger.
62. Middelengebruik: Het gebruik van middelen binnen de instellingen, zoals alcohol
en drugs.
63. Verlof: De mogelijkheid tot verlof, de frequentie en de duur ervan.
64. Overplaatsing: Overplaatsing van gedetineerden naar een andere cel, afdeling of
inrichting.
H. Inrichting
65. P.I. algemeen: De betreffende Penitentiaire Inrichting in het algemeen.
66. Sfeer afdeling: De sfeer op de afdeling, zowel tussen gedetineerden onderling,
tussen personeel onderling en tussen gedetineerden en personeel.
67. Veiligheid van de inrichting: De veiligheid binnen de inrichting, zoals de
brandveiligheid.
I. Personeel
68. Personeel: (Het contact met) het personeel in het algemeen indien niet gespecificeerd is in welke functie ze hun beroep uitoefenen.
69. PIW-ers: (Het contact met en tussen) Penitentiaire Inrichtingswerkers
(PIW-ers) in het algemeen, onder andere de omgang, pesterijen, ongelijke
behandeling en discriminatie.
70. PIW-ers: Scholing: De scholing van PIW-ers.
71. PIW-ers: Bezetting: De bezetting van PIW-ers, zoals de hoeveelheid dienstdoende PIW-ers op een afdeling.
72. ZIW-ers: (Het contact met) Zorg Inrichtingswerkers (ZIW-ers). Dit zijn medewerkers de werkzaam zijn op de speciale zorgafdelingen binnen de inrichtingen
73. Directie: De directie en hiermee samenhangende zaken.
74. Medische dienst: De medische dienst in het algemeen.
75. Medische dienst: Medewerkers: (Het contact met) medewerkers van de medische
dienst.
76. Medische dienst: Faciliteiten: De faciliteiten van de medische dienst.
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J. Zorg
77. BSD: (Contact met) Bureau Selectie en Detentiebegeleiding (BSD).
78. MMD-ers: (Contact met) Medewerkers Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.
79. Gedeco: Stichting Landelijk Gedetineerden Commissie (Gedeco).
80. Psychologische zorg: De psychologische zorg binnen de instelling.
81. Geestelijke verzorging: De geestelijke verzorging binnen de instelling, zoals
religieuze begeleiding.
82. Verslavingszorg: De verslavingszorg binnen de instelling.
K. Intrapersoonlijke en interpersoonlijke aspecten
83. Privacy: De privacy van gedetineerden.
84. Autonomie: De autonomie van gedetineerden, zoals beslissingsvrijheid en
bewegingsvrijheid.
85. Detentiebeleving: De algemene (psychische) beleving van de detentie door de
gedetineerden.
86. Detentieschade: Psychische en lichamelijke schade ten gevolge van de detentie.
87. Criminele leerschool: (De mogelijkheid tot) het aanleren van criminele vaardigheden binnen de inrichting, onder andere door de omgang met andere gedetineerden.
88. Nuttig maken: Het gevoel en de wens om tijd nuttig te besteden gedurende de
detentie.
L. Resocialisatie
89. Resocialisatie: De voorbereiding op de terugkeer naar de samenleving.
90. Resocialisatie: Traject: Het resocialisatietraject, zoals het Penitentiaire Programma (PP), Terugdringen Recidive (TR), Maatschappelijke Integratie (MI) en de
nazorg.
91. Resocialisatie: Toekomstverwachtingen: De toekomstverwachtingen, onder
andere omtrent recidive, baanperspectieven en gezinsleven.
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De frequentieverdelingen

Concepten

Items

Dagbesteding

Recreatie

Voedsel
Cellen

Voorzieningen

0

1

2

3

254

31

12

0

Sport

238

28

29

2

Luchten

268

13

16

0

Arbeid

256

21

18

2

Salaris

260

36

1

0

Onderwijs

234

24

39

0

Activiteiten algemeen

275

15

7

0

Voedsel

217

56

21

3

Cellen

267

15

12

3

Bed

289

8

0

0

Dubbelcellen

270

24

3

0

Hygiëne

268

21

8

0

Bibliotheek

283

1

12

1

Zelfstandig koken

261

26

9

1

Boodschappen

241

51

4

1

Faciliteiten afdeling

278

14

5

0

Contact

Bezoek

255

34

6

2

buitenwereld

Ouder-kind uurtje

292

3

2

0

Telefoneren

243

49

5

0

Post

291

6

0

0

Invoeren legale spullen

282

13

2

0

Invoeren illegale spullen

295

2

0

0

Juridische Bijstand

290

5

2

0

Mede-

Contact medegedetineerden

261

22

12

2

gedetineerden

Samenstelling afdeling

272

24

1

0

Regime/regels

184

85

17

11

Tijd van insluiting

261

34

2

0

Regime

Informatieverstrekking

266

27

3

1

Klachtenbehandeling

293

4

0

0

Noodoproep

288

9

0

0
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Concepten
Regime - vervolg

Inrichting

Personeel

Zorg

Resocialisatie

Items

0

1

2

3

Visitatie

291

6

0

0

Transport

291

6

0

0

Justitieel beleid

230

61

4

2

Middelengebruik

289

7

1

0

Verlof

291

5

1

0

Overplaatsing

290

4

3

0

P.I. Algemeen

252

8

34

3

Veiligheid van de inrichting

288

8

1

0

Sfeer afdeling

280

6

11

0

Personeel

240

38

15

4

PIW-ers

182

50

46

19
0

ZIW-ers

286

4

7

Directie

284

11

2

0

Medische dienst

254

36

6

1

BSD

286

9

2

0

MMD

287

6

4

0

Gedeco

294

3

0

0

Psychologische zorg

280

10

7

0

Geestelijke verzorging

290

1

6

0

Verslavingszorg

280

10

6

1

Resocialisatie

217

57

17

6

Inter- en intra-

Privacy

288

9

0

0

persoonlijke

Autonomie

273

9

14

1

aspecten

Detentiebeleving

141

110

26

20

Detentieschade

293

4

0

0

Nuttig maken

287

5

5

0

Criminele leerschool

284

13

0

0

0 = gedetineerde heeft niets over dit item gezegd
1 = gedetineerde heeft zich negatief over dit item uitgelaten
2 = gedetineerde heeft zich positief over dit item uitgelaten
3 = gedetineerde heeft zich zowel negatief als positief over dit item uitgelaten
* dikgedrukte items hebben de bovengrens van 267 voor de optie ‘niets over gezegd’ niet
overschreden. Tenminste 30 gedetineerden hebben zich uitgelaten over dit onderwerp.
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