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VoonAroord 

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek dat door het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie 
van Justitie uitgevoerd is naar de gedetineerdensubcultuur. Het is een verken-
nend onderzoek en heeft plaatsgevonden in drie Nederlandse gevangenissen, 
te weten Kogelaar, De Bolder en Woudhage. 

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: in welke mate is er sprake van een 
gedetineerdencultuur in de Nederlandse gevangenissen voor langgestrafte 
volwassen mannen? 

Dit onderzoek zou niet mogelijk geweest zijn zonder de bereidwillige mede-
werking van de gedetineerden en het personeel van de genoemde inrichtin-
gen. Bij het verzamelen van het zeer omvangrijke onderzoekmateriaal heb ik 
hulp gekregen van mw. M. Nieuwenhuizen en J. Overwater. De verwerking van 
de gegevens heeft mw. M. Sampiemon op zich genomen. lk dank hen alien 
hiervoor hartelijk. 

Verder gaat mijn grote dank uit naar mw. M. van der Leden, die het typewerk 
voor haar rekening nam. 

Tenslotte mag een woord van waardering voor de leden van de begelei-
dingscommissie niet ontbreken. Hun actieve inbreng en betrokkenheid bij het 
onderwerp hebben in niet geringe mate bijgedragen aan het uiteindelijke 
resultaat. 

M. Grapendaal 
januari 1987 
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Samenvatting 

In 1985 werd het eerste Nederlandse onderzoek gedaan naar de gedetineer-
dencultuur. Voor u ligt het omvangrijke verslag daarvan. 

. De motivatie voor het doen van een dergelijk onderzoek vloeit vooral voort 
uit een beleidsverandering, die geformuleerd werd in de nota Taak en Toe-
komst van het Nederlandse Gevangeniswezen (1982). Was tot dan toe het be-
leid gericht geweest op het functioneren van gedetineerden na hun detentie 
— resocialisatie is het sleutelwoord —, met het verschijnen van de nota komt 
de nadruk sterk te liggen op het functioneren ti/dens de detentie. De aanwe-
zigheid van een eigensoortige gedetineerdensubcultuur — zo wordt in de nota 
gesteld 	zou dit functioneren op nadelige wijze kunnen beinvloeden. Als on- 
derzoekterrein is deze materie in Nederland echter vrijwel maagdelijk, waar-
door systematische kennis hieromtrent ontbreekt. Besloten werd een verken-
nend onderzoek te doen naar bestaan, aard en inhoud van de gedetineerden-
cultuur. Hiervoor werden drie penitentiaire inrichtingen uitgezocht die op 
sommige punten gelijkenis vertonen en op andere punten verschillen. Twee 
van deze inrichtingen (in het verslag bekend onder de pseudoniemen Kogelaar 
en De Bolder) zijn gesloten inrichtingen voor langgestraften, die qua bevol-
king overeenkomsten hebben, zij het dat Kogelaar een beperkt regiem heeft 
en De Bolder een gemeenschapsregiem. De derde inrichting (pseudoniem: 
Woudhage) is van het half-open zelfmelderstype. Dat wil zeggen dat de aldaar 
verblijvende gedetineerden zich na een oproep zelf moeten melden, elke 4 we-
ken recht hebben op weekendverlof en over het algemeen wat korter gest raft 
zijn. Deze karakteristieken zijn van belang voor de interpretatie van de resulta-
ten en het is daarom verstandig ze in het achterhoofd te houden bij lezing van 
de samenvatting. 

Het onderzoek' moest op de volgende vragen een antwoord geven: 

— In welke mate is er sprake van een gedetineerdencultuur in de drie inrich-
tingen? 

— Aan de hand van welke ken merken laat deze cultuur zich het best beschrij-
ven en hoe luidt die beschrijving? 

— Zijn er tussen de inrichtingen verschillen in de aard en inhoud van de gede-
tineerdencultuur en zo ja, waar zijn die aan toe te schrijven? 

— Welke van drie (aan de buitenlandse literatuur ontleende) theoretische ver-
klaringsmodellen is het meest van toepassing op de Nederlandse situatie? 

Alvorens inhoudelijk op de resultaten in te gaan, worden de theoretische 
fundamenten waarop het onderzoek rust besproken. 

Relevante theorie vinden we met name in de Angelsaksische literatuur. De 
engelstalige landen (met de Verenigde Staten voorop) hebben een rijke onder-
zoektraditie op dit gebied. Een eerste verklaringsmodel dat deze traditie ople-
verde, werd het deprivatie- of indigenous origins-model genoemd. Oorzaken 
voor bepaalde (sub)culturele verschijnselen in penitentiaire inrichtingen wer-
den toegeschreven aan de depriverende omstandigheden waaronder de de-
tentie ten uitvoer werd gelegd. Het gaat in deze benadering, met andere woor-
den, om de situatie in de inrichtingen zelf. 
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Als reactie op dit "gesloten systeem denken" werd al spoedig een alterna-
tief model ontwikkeld vanuit de gedachte dat gedetineerden zich al een cul-
tuur eigen hebben gemaakt voordat ze de gevangenis in komen. De gedeti-
neerdencultuur is in deze optiek een afspiegeling van de cultuur waaruit men 
afkomstig is. De naam voor dit model lag voor de hand: het importmodel. De 
detentiesituatie zelf werd minder belangrijk geacht: het zouden vooral pre-- 
detentie-ervaringen zijn die de aard van de gedetineerdencultuur bepalen. 

De meest recente tendens in de theorievorming ligt in een poging tot inte-
gratie van de beide bovenstaande modellen: zowel de detentiesituatie als de 
meegenomen bagage van de gedetineerden, zorgen voor het ontstaan en de 
consolidatie van een gedetineerdencultuur. 

Zonder te willen suggereren dat het een en ander zonder meer van toepas-
sing is op het, in vele opzichten (omvang van de inrichtingen, strafduur by.) 
van de Amerikaanse situatie afwijkende Nederlandse gevangeniswezen, zijn 
de modellen voldoende abstract geformuleerd om een waardevolle leidraad te 
zijn bij de opzet van het onderzoek. 

Gekozen werd voor een zoveel mogelijk gevarieerde benadering van het on-
derwerp. Dit mondde uit in een mengeling van statistische registratie, gestan-
daardiseerde vragenlijsten, interviews, observaties, participatie, informele ge-
sprekken, enz. In elke inrichting was gedurende een . maand — inclusief de 
meeste weekends — een onderzoekteam van drie personen aanwezig. De uit-
eindelijke gegevens van zowel gedetineerden als bewaarders vallen uiteen in 
kwalitatieve en kwantitatieve informatie, die tezamen een evenwichtig beeld 
opleverden van het complexe geheel dat een gevangenisgemeenschap is. 

Een belangrijk deel van dit rapport bestaat uit een beschrijving van de gede-
tineerdencultuur. Daarbij wordt onder gedetineerdencultuur verstaan het ge-
heel van waarden (datgene wat belangrijk wordt gevonden), normen (gedrags-
regels) en verwachtingen die gedetineerden bezitten. Een eerste stap in die 
beschrijving wordt gevormd door het nagaan of er Oberhaupt sprake is van 
een cultuur onder gedetineerden. Voordat van een cultuur gesproken kan wor-
den, moet er sprake zijn van een zekere continuIteit in waarden, normen en 
verwachtingen. Het mag niet zo zijn dat bij een verandering in bevolkings-
samenstelling, de aard van de cultuur volstrekt verandert. Uit het onderzoek 
komt naar voren dater mechanismen werkzaam zijn die de duurzaamheid van 
de gedetineerdencultuur bevorderen:-het initiatieproces. Dit proces kent vier 
stadia: • 

— De kat uit de boom kijken, observeren. 
— Testen van nieuwelingen. 
— Acceptatie of afwijzing. 
— Aanleren van de fijnere kneepjes in het bestaan als gedetineerde. 

In dit opzicht verschillen de onderzochte inrichtingen niet zoveel van andere, 
min of meer vergelijkbare situaties zoals het leger, een studentenkorps of een 
psychiatrische inrichting. Het , zou echter onjuist zijn te menen dat het be-
staan van een initiatieproces ertoe leidt dater een "eenheidsworst" ontstaat. 
Integendeel, er is sprake van een zeer gedifferentieerde en kleurrijke gemeen-
schap. In de inrichtingen blijken grofweg drie groepen te onderscheiden: 

— een groep die loyaal is aan de heersende waarden, normen, attitudes; 
— een groep die zich afzijdig houdt, maar in deze keuze wordt gerespecteerd; 
— een groep die vaak het doelwit is van spotternijen of erger; vooral veroor-

- deelden wegens een zedenmisdrijf behoren hiertoe, maar ook mensen die 
zonderling worden gevonden. 

Een tweede stap in de beschrijving van de cultuur is het aangeven van de in-
houdelijke componenten ervan. Overheersend is de norm dat niets van wat 
zich afspeelt in de gedetineerdengemeenschap, doorgespeeld mag worden 
naar de directie of personeel van de inrichting. Dat neemt niet weg dat elke in- 



richting enkele informanten kent, die ervoor zorgen dat de directie over het al-
gemeen goed op de hoogte is van wat zich afspeelt in de inrichting. Het laat 
zich gemakkelijk raden wat de consequenties zijn als zo'n informant ontmas-
kerd wordt of als men een sterk vermoeden heeft. Een ander belangrijk ele-
ment dat richting geeft aan gedrag is het primaat dat ligt bij het adagium `le-
der voor zich en God voor ons alien". Het gaat in de eerste plaats om jezelf, 
pas ver daarna komt misschien een klein groepje anderen. Dit betekent dat 
men streeft naar een mentaal en materieel zo onafhankelijk mogelijke positie 
in de gemeenschap. In de tekst wordt dit isolationisme genoemd en het lijkt 
erop dat dit een universeel gegeven is in de inrichtingen. In tegenstelling tot 
andere cultuurelementen — waarop we nog terugkomen — is dit isolatio-
nisme in alle drie de inrichtingen even sterk vertegenwoordigd. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat elke afhankelijkheid kan leiden tot misbruik. Dit ge-
vaar is niet denkbeeldig gegeven het feit dat er een sterke tendens tot exploi-
tatie van medegedetineerden bestaat. Deze exploitatie speelt zich vooral af 
op terreinen als drug- en drankgebruik, gokken en conflictbeslechting. Elke 
vorm van verregaande solidariteit is afwezig. Weliswaar ziet men groepen en 
groepjes ontstaan (veelal bepaald door etnische achtergrond), maar de band 
tussen de leden is zeer rekbaar. 

Veelal wordt aangenomen dat de gedetineerden elkaar vinden in een ge-
meenschappelijke gevoelde oppositie tegen de inrichting. Dit onderzoek laat 
zien dat oppositie slechts bij een relatief klein aantal gedetineerden gevonden 
wordt, dat hierin tussen de inrichtingen opvallende verschillen bestaan en dat 
dit zeker geen basis is waarop onderling solidariteit welig tiert. Dit staat in 
schrille tegenstelling tot uitkomsten van (veelal) Amerikaans onderzoek. 
Onveranderlijk wordt solidariteit gevonden als een van de meest belangrijke 
componenten van de gedetineerdencultuur. De reden voor de overwegende af-
wezigheid ervan in Nederlandse inrichtingen moet mi. vooral gezocht worden 
in het hogere voorzieningenniveau (by. hulpverlening en onderwijs) en een 
tere rechtspositie. De noodzaak om voor bepaalde behoeften een beroep te 
doen op medegedetineerden, neemt hierdoor sterk af en solidariteit als func-
tie hiervan krijgt minder kans zich te ontwikkelen. 

We vinden dus een aantal meer of minder collectief gedeelde attitudes en 
normen, waarvan isolationisme en exploitatie de twee belangrijkste zijn en 
oppositie een minder prominente plaats inneemt. Toch kunnen we in z'n alge-
meenheid stellen dat in twee van de drie inrichtingen (Kogelaar en Woudhage) 
de cultuur zich ontwikkeld heeft in de richting van een uitgesproken contra-
cultuur. Gegevens uit de verscheidene gehanteerde methoden van onderzoek 
wijzen hierop. Deze contracultuur manifesteert zich op diverse manieren: het 
"dwars" liggen, regels ontduiken, personeel provoceren of pesten, enz. In de 
Bolder heerst een in dit opzicht geheel andere cultuur. Het overgrote deel van 
de gedetineerden ondersteunt het regiem op actieve wijze vanuit een wel-
begrepen eigenbelang: men .heeft iets te verliezen. De relatieve vrijheid, het 
minimum aan regels, de individuele benadering zijn evenzovele verworvenhe-
den die men niet graag kwijtraakt. In de Bolder zien we een duidelijke overlap-
ping van belangen. Zowel bewaarders als gedetineerden hebben belang bij 
een rustige, voorspelbare inrichting die enige garantie biedt tot een relatief 
aangenaam verblijf. In deze richting is dan ook veel minder sprake van een 
specifieke "gedetineerdensubcultuur" als in de andere twee. 

Er zijn in de literatuur diverse theoretische noties beschikbaar, waaruit ver-
klaard wordt wat de aard van de gedetineerdencultuur bepaalt. De ene bena-
dering stelt dat dit vooral de omstandigheden zijn in de inrichting zelf. De 
andere beweert dat de cultuur "binnen" een getrouwe kopie is van de maat-
schappelijke subcultuur waaruit de gedetineerden afkomstig zijn. 

Hoewel de resultaten van dit onderzoek in meerderheid duiden op een door 
de plaatselijke omstandigheden bepaalde gedetineerdencultuur, speelt de 
maatschappelijke achtergrond van de gedetineerden ook een niet te onder-
schatten rol. Groepsvorming langs etnische When is daar een voorbeeld van, 
.maar ook de exploitatieve attitude lijkt in aanleg aanwezig te zijn als men de 
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-inrichting binnenkomt. Dit verklaart echter niet de belangrijke verschillen di( 
gevonden worden tussen de diverse inrichtingen. Opvallend is dat de twee in 
richtingen die in menig (bestemmings)opzicht van elkaar verschillen (Koge 
laar en Woudhage), een gedetineerdencultuur hebben die bijzonder veel op el 
kaar lijkt. 

Wat zijn nu plausibele factoren die de gevonden resultaten op een bevredi 
gende manier kunnen verklaren? Wat zijn met andere woorden de overeen 
komsten tussen Kogelaar en Woudhage en waarin wijkt de Bolder at? 

Het departementale beleid schrijft in brede termen voor welke doelen nage 
streefd dienen te worden in de penitentiaire inrichtingen. Hoe die doelen be 
reikt moeten worden, wordt grotendeels aan de inrichtingen zelf overgelaten 
De feitelijke gang van zaken, de regelgeving, de dagelijkse routine, allerhandE 
ad hoc beslissingen, conflicthantering, de persoonlijke benadering van gede 
tineerden, kortom het inrichtingsbeleid wordt in de inrichting zelf bepaald. Di' 
beleid wordt goeddeels door de directie en staf van de inrichting vastgestel 
en is in essentie een operationalisatie van een achterliggende ideologie: ee 
veelheid aan (impliciete of expliciete) ideedn, mensbeelden, opvattingen 
waarden, normen, denkbeelden, globale visies enz. 

De ideologie waarop het beleid van de inrichting gestoeld is, heeft gevolger 
voor de manier waarop gedetineerden hun situatie beoordelen. Het valt nie 
moeilijk te begrijpen dat de kans op een negatieve gedetineerdencultuur toe 
neemt naarmate die beoordeling ongunstiger is. Er wordt met andere woorder 
een directe relatie verondersteld tussen de aard van de gedetineerdencultuu: 
en de ideologie van de inrichting. 

We kunnen daarbij twee ideaaltypen onderscheiden, die zich aan de extre 
men van een glijdende schaal bevinden. Geen van beide typen zal in zijn purt 
vorm aangetroffen worden in de praktijk; het gaat steeds om meer of minde: 
precieze benaderingen ervan. 

Aan de ene kant van de schaal bevindt zich de ideologie van sterk tegenova 
elkaar staande partijen. Het dominante aandachtspunt kan warden beschre 
yen in termen van beheersbaarheid- en ordemotieven: de gedetineerden moe 
ten onder de duim worden gehouden. Dit is in de eerste plaats de taak van he 
bewarend personeel. De instrumenten bestaan daarbij uit een reeks geboden 
verboden en andere regels waaraan negatieve sancties zijn verbonden. Effec 
tieve controle is vrijwel per definitie onontkoombaar. Het (vaak) impliciet( 
mensbeeld benadert dat wat D. McGregor (1960) "Theory X" heeft genoemd 
mensen streven uitsluitend koel en berekenend het eigenbelang na, moete 
gecontroleerd en vaak gedwongen worden en "motivation occurs at a bread-
and-butter survival level". 

Aan de andere kant van de schaal tref fen we een ideologie aan die uitgaa 
van een inrichting als sociaal systeem, waarin de te onderscheiden groepe 
meer overeenkomsten dan verschillen hebben en bereid zijn gedeeld belang t 
laten prevaleren boven eigenbelang. Hoewel repressieve middelen ter be 
schikking staan, vertrouwt men vooral op positieve sancties op gewenst ge 
drag. Regels, beperkingen zijn — gegeven het felt dat het om een gevangenif. 
gaat — tot een noodzakelijk minimum teruggebracht. De verantwoordelijk 
heid voor een humane en leef bare inrichting ligt mede bij de gedetineerden 
Hier spreekt meer het "Theory V" mensbeeld uit (McGregor, 1960). 

Deze typering neigt naar de veelvuldig in vooral Amerikaanse literatuur op 
tredende onderscheiding naar "custody oriented" en "treatment oriented" 
Voor wat betreft de "custody" gaat deze vergelijking wel op, maar m.b.t. di 
"treatment" origntatie zijn er toch grote verschillen. In de hierboven bedoeldi 
"Y" of "systeemgerichte" inrichtingen is er geen sprake van systematischi 
behandeling van gedetineerden; ze zijn daarvoor ook niet bestemd. Het gaa 
veeleer om een bewust gebruik van sociaal-technologische inzichten om he 
functioneren van de gedetineerde tijdens de detentie te beinvloeden. Deze in 
zichten worden vooral ontleend aan de groepsdynamica en organisatie-ont 
wikkeling. 



Een sterk met de hierboven beschreven ideologie/filosofie samenhangende 
en complicerende factor, kan samengevat worden met de vraag naar de mate' 
waarin inrichtingen erin slagen eenheid van beleid te creeren: in hoeverre be-
staat er een coherente en gedeelde iisie op functie en functioneren van de 
inrichting. Er zijn twee opvallende verschijnselen terzake: 1) De opdeling van 
het-bewaarderskorps in drie groepen, die elk op een eigen manier hun taak ge-
stalte geven. Deze opdeling vonden we ten tijde van het onderz6ek terug in 
sommige directies van inrichtingen. 2) Het ontbreken van een gemeenschap-
pelijke noemer die richting en bodem geeft aan het individuele handelen in de 
organ isatie (zie ook De Wijs, Hoogenboom en Geelen, 1986). 

Het te voeren beleid (vastgelegde handelingsvoorschriften) kan best een 
weerspiegeling vormen van de achterliggende ideologie, als niet duidelijk is 
waarom het precies zo moet en niet anders; als m.a.w. de argumenten en moti-
vering ontbreken, dan is het vrijwel onmogelijk het beleid op een eenduidige 
manier uitgevoerd te krijgen. Het is waarschijnlijk te hoog gegrepen te ver-
wachten dat een ieder de ideologie in al z'n nuances onderschrijft. Er moet 
wel gestreefd worden naar een mechanisme in de organisatie dat eraan bij-
draagt dat het beleid min of meer loyaal wordt uitgevoerd. 

De geconstateerde tegenstellingen hebben evident gevolgen voor de ma-
nier waarop onderdelen van de gedetineerdencultuur zich ontwikkelen. 

Het derde punt dat hier behandeld zal worden, betreft het bestaan van een 
— vaak veronachtzaamd — gemeenschappelijk doel in de inrichtingen en de 
afhankelijkheid tussen groepen in het bereiken ervan. De te onderscheiden 
groepen in de inrichting (m.n. bewaarders en (categorieen) gedetineerden) 
hebben belang bij een rustige, voorspelbare en relatief aangename gang van 
zaken. Niet zelden wordt dit gemeenschappelijke doel uit het oog verloren — 
is althans geen onderwerp van gericht beleid — en leidt een latent bestaan. In 
andere inrichtingen daarentegen wordt er nadrukkelijk op ingespeeld en 
streeft men naar het meer manifest maken van de onderlinge afhankelijkheid 
in het bereiken ervan; we zouden dat "doelintegratie" kunnen noemen. Het zal 
geen verbazing wekken dat dit laatste vooral een goede voedingsbodem heeft 
in inrichtingen die hun grondslagen vinden in de "systeemideologie", zoals 
die eerder in deze samenvatting aan de orde is gekomen. 

De twee inrichtingen met een sterk op elkaar lijkende cultuur (Woudhage en 
Kogelaar) zitten vooral dicht bij elkaar wat betreft de achterliggende ideologie 
(de partijenideologie). in de Bolder wordt een meer systeemgerichte ideologie 
aangetroffen. Deze beinvloedende factor wordt dan ook als meest zwaar-
wegende gehanteerd in een verklaring•voor de gevonden resultaten. 

Het leidt geen twijfel dat bepaalde aspecten van de gedetineerdencultuur 
haaks staan op beleidsdoelstellingen. lk denk hier met name aan het voorko-
men van schade, de humanisering van de detentie en het beschermen van de 
zwakkere gedetineerde. Uit organisatorisch oogpunt vormt vooral een sterk 
oppositionele groep een luis in de penitentiaire pels. Het rapport biedt diverse 
aanknopingspunten om deze en dergelijke zaken op een andere wijze tege-
'met te treden dan in vele inrichtingen gebruikelijk is. 

Een samenvatting als deze, elke samenvatting, vormt slechts een rudimen-
taire weergave van de grote lijnen. Het rapport bevat zovele wetenswaardighe-
den, nuances en anecdotes, dat het ondoenlijk is ze op te nemen in een sa-
menvatting. Mocht de lezer nog niet besloten hebben het rapport in zijn ge-
heel door te nemen, dan, beveel ik het u in bescheidenheid aan. 
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lnleiding 

Het pen itentiaire beleid heeft in Nederland na de Tweede Wereldoorlog Ian-
ge tijd in het teken gestaan van resocialisatie: een poging ter morele verbete-
ring van gedetineerden. Onder invloed van divers onderzoek (o.a. Lipton e.a., 
1975; Berghuis, 1981; Van der Linden, 1981) heeft men hier echter afstand van 
genomen en gezocht naar minder hooggegrepen en meer pragmatische be-
leidsdoelstellingen. De nadruk komt te liggen op het functioneren van gedeti-
neerden tijdens de detentie in plaats van op de periode na de detentie. 

Het meest duidelijk komt deze accentverschuiving tot uiting in de in 1982 
verschenen nota "Taak en Toekomst van het Nederlandse Gevangeniswezen". 
Deze nota levert drie hoofddoelstellingen op: 

1. Het streven naar een humane tenuitvoerlegging van de detentie. 
2. Het voorkomen of althans beperken van de schadelijke gevolgen en effec-

ten van de detentie. 
3. De voorbereiding op de terugkeer in de samenleving door het scheppen van 

mogelijkheden en kansen voor gedetineerden om te werken aan hun per-
soonlijke ontwikkeling en het oplossen van eventueel aanwezige psycho-
sociale problemen. 

Met betrekking tot het functioneren van de gedetineerden wordt bijvoor-
beeld opgemerkt dat het bestaan van een gedetineerden(sub)cultuur dit func-
tioneren op ongewenste wijze kan beInvloeden. 

Deze ontwikkeling in het penitentiaire beleid heeft ook consequenties ge-
had voor de programmering van WODC-onderzoek op dit terrein. Ook bij dat 
onderzoek is meer dan voorheen het accent komen te liggen op de directe ef-
fecten van de detentie-onnstandigheden. Daarbij is onder meer gedacht aan 
onderzoek naar een gedetineerden(sub)cultuur. Als eerste stap op dit gebied 
is in Justitiele verkenningen (1983) verslag gedaan van een literatuurstudie 
naar dit onderwerp. Tegelijk werd daarin aangekondigd dat het WODC ook 
empirisch onderzoek zou entameren naar het bestaan en de aard van de gede-
tineerden(sub)cultuur. Het rapport dat voor u ligt, is het resultaat van een eer-
ste verkennend onderzoek op dit gebied in drie gevangenissen. Dit onderzoek 
werd uitgevoerd in de periode mei tot september 1985. 

Het rapport bestaat uit acht hoofdstukken. De eerste drie verschaffen infor-
matie over het theoretisch kader, de doel- c.q. probleemstelling en de metho-
de van onderzoek. In de hoofdstukken vier t/m zeven wordt op een beschrijven-
de manier ingegaan op diverse elementen van de gedetineerdencultuur. Het 
rapport mondt uit in determinanten van de gedetineerdencultuur, waaruit en-
kele aanbevelingen voor beleid en verder onderzoek voortvloeien. 

In de gehele tekst zijn de namen van de inrichtingen vervangen door pseu-
doniemen. Dit is enerzijds gedaan om redenen van anonimiteit, maar ander-
zijds ook om tot uitdrukking te brengen dat de resultaten van het onderzoek 
van bredere betekenis zijn dan uitsluitend voor de betrokken drie inrichtingen. 
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"The character and mentality of the keepers, 
might be of more importance in understanding prisons, 
than the character and mentality of the kept". 

Jessica Mitford, 1974 
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1 Theoretische orientatie 

1.1 Onderzoek en theorie 

Zonder in dit hoofdstuk al uitgebreid in te gaan op de opzet van het onder-
zoek, kan wel gezegd worden dat bij de voorbereiding ervan ruimschoots ge-
bruik is gemaakt van zowel ouder als meer recent onderzoekmateriaal. Dat dit 
onderzoekmateriaal voor het merendeel afkomstig is uit de V.S. en Engeland, 
heeft consequenties gehad voor de aard van de vragen waarop dit onderzoek 
antwoord zou moeten geven. De theoretische noties en de hierop gebaseerde 
verklarende modellen zijn echter voldoende abstract geformuleerd om van 
groot nut te zijn bij de bepaling van de invalshoek die voor dit onderzoek is 
gekozen 1 ). 

De stroom publikaties omtrent het bestaan en de aard van subculturen in 
gevangenissen, heeft een aanvang genomen met het verschijnen van Clem-
mers inmiddels klassieke werk "The prison community" (1940). Voor het eerst 
wordt hierin expliciet gesproken over een acculturatieproces, dat elke gedeti-
neerde ondergaat na binnenkomst in de gevangenis. Hij reserveert hier de 
term prisonisatie 2) voor. Deze prisonisatie — dat wil zeggen de mate waarin 
een gedetineerde zich de waarden en normen van de heersende gedetineer-
dencultuur eigen maakt — resulteert in een attitude ten opzichte van de in-
richting en haar representanten, die als oppositioneel gekarakteriseerd kan 
worden. Vaak treden in de literatuur deze twee begrippen — prisonisatie en 
oppositie — als elkaars synoniem op. Dit voornamelijk beschrijvende boek 
heeft een golf van empirisch onderzoek teweeggebracht, dat zich aanvanke-
lijk vooral richtte op de situationele factoren die een gedetineerdensubcultuur 
zouden doen ontstaan. Deze "pains of imprisonment"-benadering (Sykes, 
1958) werd al gauw het deprivatie- of indigenous originsmodel genoemd. In de 
theorie wordt het ontstaan en de consolidering van een subcultuur van gedeti-
neerden vooral verklaard vanuit de depriverende omstandigheden waarin een 
gedetineerde zijn detentie moet doorbrengen (Sykes en Messinger, 1960; Goff-
man, 1961). De gedetineerden reageren op deze deprivatie door middel van het 
ontwikkelen van een eigensoortig complex van waarden en normen, waarbij 
de nadruk ligt op het verwerven van een nieuwe waardering met betrekking tot 
zichzelf, hun medegedetineerden en hun nieuwe omgeving (Thomas en Peter-
sen, 1977). 

De studies op dit terrein richtten zich o.a. op de attitudes van gedetineerden 
jegens het personeel onder invloed van het type inrichting waarin men verblijft 
(Street, 1965; Street e.a., 1966), op het gedrag van gedetineerden in termen van 
geweld en agressie (Feld, 1977; Feld, 1981) en het illegale gebruik van drugs 
(Akers e.a., 1974). Deze uitingen werden gezien als verschijningsvormen van 
de subcultuur. Zonder hieraan afbreuk te willen doen, kan als kritische kant-
tekening geplaatst worden dat de penitentiaire inrichting en het sociale sub- 

1) Met dank aan drs. A. Rook (zie Justitiele verkenningen 10, 1983). 

2) Door Clemmer zelf gedefinieerd als "the taking on, in greater or lesser degree, of the folkways, 
mores, customs and general culture of the penitentiary". 
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systeem van gedetineerden daarbinnen, in deze optiek als gesloten systemen 
beschouwd worden. Ervaringen van gedetineerden, die zij voorafgaand aan 
hun detentie hebben opgedaan, of andere invloeden van buitenaf, hebben 
geen pleats gekregen in het deprivatiemodel. 

De kritiek op een dergelijke eenzijdige benadering heeft geleid tot de ont-
wikkeling van een alternatief verklaringsmodel: het importmodel. De grond-
leggers van dit model benadrukken in hun studie (Irwin en Cressey, 1962) dat 
pre-detentie-ervaringen de belangrijkste beinvloedende factoren op het ge-
drag van de gedetineerden tijdens de detentie zijn. Deze ervaringen behelzen 
naast de participatie in een criminele (sub)cultuur, ook de zg. criminele carrie-
re: het aantal malen en de hoeveelheid tijd die men al eerder in gevangenissen 
heeft doorgebracht. De gedetineerden nemen in deze visie hun waarden, nor-
men en gedragspatronen vanuit de maatschappij rechtstreeks mee de gevan-
genis in. 

Jacobs (1974) komt by. tot de conclusie dat de structuur van het sociale sy-
steem van gedetineerden en de gedragscodes die binnen dat systeem gelden, 
een getrouwe afspiegeling vormen van de manier waarop de gedetineerden 
ook voor hun detentie — als eden van verschillende straatbenden — met el-
kaar omgingen. Daarnaast zijn ook relaties gevonden tussen factoren als so-
ciale status, ras, leeftijd, druggebruik enerzijds en gedragingen en attitudes 
van gedetineerden anderzijds (Kennedy, 1970; Thomas, 1973; Ellis e.a., 1974). 
Met name Thomas c.s. hebben enkele variabelen toegevoegd die de verklaren-
de waarde van het importmodel deden toenemen. Het betreft hier de mate van 
contact dat gedetineerden tijdens de detentie kunnen onderhouden met rela-
ties buiten de gevangenismuren en de toekomstverwachtingen van deze gede-
tineerden. 

Er is een recente tendens in de theorievorming naar modelintegratie. De ra-
tionale achter dit streven naar integratie is de overtuiging dat de beide eerder 
genoemde modellen elkaar niet uitsluiten noch het alleenrecht op verklarende 
uitspraken hebben. De variabelen van diverse origine hebben een relatieve 
verklarende waarde; het gaat erom die relatieve waarde vast te stellen. Vooral 
Thomas, Petersen en Zingraff (1978) hebben zich sterk gemaakt om aan te to-, 
nen dat een sectarisch vasthouden aan een van beide modellen een dood-
lopende weg is; zowel omstandigheden waaronder de detentie ten uitvoer 
wordt gelegd, als factoren die van de detentie onafhankelijk zijn, oefenen op 
onderling samenhangende wijze invloed uit op de aard en inhoud van een 
gedetineerdensubcultuur. 

Thomas c.s. vinden in een studie (1978) inderdaad dat gevangenis-specif ie-
ke en "extra-prison"-variabelen beide verband houden met de, algemeen als 
indicatie voor de sterkte van een subcultuur aangenomen, afhankelijke varia-
bele prisonisatie. Zij komen tot de conclusie dat de verschillende sets van 
variabelen op drie manieren begrepen kunnen worden met betrekking tot hun 
invloed op de subcultuur. 

a) De variabelen afkomstig uit het deprivatiemodel reflecteren de problemen 
die gedetineerden ontmoeten, omdat ze ondergebracht zijn in een speciaal 
type organisatie. 

b) Een set van variabelen — vooral door het importmodel gegenereerd — be-
nadrukt voor-detentie-ervaringen. Deze ervaringen doen de waarschijnlijk-
heid toenemen dat er een subcultuur ontstaat en geconsolideerd wordt, 
omdat de sociale afstand tussen al gelntegreerde gedetineerden en zij die 
"nieuw" binnenkomen gering is: men heeft een gedeelde achtergrond in 
termen van attitudes, waarden en normen. 

c) Variabelen die een rol spelen in zowel de gedetineerdenresponse op pro-
blemen als de mate van prisonisatie of — zo u wilt — de graad van opname 
in (en/of aanpassing aan) de gedetineerdencultuur. 



Uit alle hier gepresenteerde standpunten en bewijsmateriaal daarvoor 
wordt een ding duidelijk: er bestaat noch consensus over de vraag welke as-
pecten van een gevangenisgemeenschap nu wel en welke niet opgenomen 
moeten worden in een onderzoek, noch is er een overtuigende consistentie in 
de resultaten die deze onderzoeken opleveren. Merkwaardig genoeg vinden de 
voorstanders van het ene of het andere model steeds voldoende bewijzen in 
hun onderzoeken om te kunnen concluderen dat hun standpunt hiermee aan 
waarschijnlijkheid heeft gewonnen. 

Wat mijns inziens vooral gemist wordt in de literatuur die hier aan de orde is 
gekomen (met uitzondering van Feld, 1977 en Street, 1966), is een contextueel 
kader waarin de resultaten geplaatst kunnen worden: Hoe zijn de gebouwelij-
ke omstandigheden, hoe permissief of restrictief is het regiem in de onder-
zochte inrichtingen, welke "sfeer" heerst er, hoe is de organisatie opge-
bouwd, wat zijn de attitudes van het personeel in het algemeen en die van het 
executief personeel in het bijzonder. Kortom, er wordt geen kwalitatieve be-
schrijving gegeven van allerlei relevante zaken die evenzeer een subcultuur 
bepalen, als de variabelen die wel opgenomen werden. Dit maakt een andere 
dan strikt formele interpretatie van de resultaten moeilijk en een louter forme-
le steriel. Daarnaast biedt een ook beschrijvende benadering de mogelijkheid 
na te gaan hoe processen verlopen; in het algemeen wordt uitgegaan van een 
eind/tussensituatie, nl. die waar men een bepaalde graad van acculturatie, pri-
sonisatie, oppositie, solidariteit, vervreemding enz. al  bereikt heeft. Hoe een 
dergelijke graad tot stand komt en welke oorzaken daar mogelijkerwijze aan 
ten grondslag liggen, wordt niet duidelijk. Vooral voor het implementeren van 
beleid kan kennis van deze processen belangrijk zijn. 

1.2 Begripsbepaling 

In het voorgaande is regelmatig gesproken van gedetineerdencultuur, sub-
cultuur en cultuur, zonder dat expliciet aandacht is geschonken aan de vraag 
wat we daaronder precies moeten verstaan. 

In een literatuuronderzoek dat deze materie tot onderwerp had (Kroeber & 
Kluckhohn, 1963), passeren maar liefst rond de 400 definities de revue. Inmid-
dels zijn we 25 jaar verder, dus dat aantal zal wel toegenomen zijn. Niettemin 
moet gezocht worden naar een handzame definitie, die bovendien voldoende 
facetten bestrijkt om bruikbaar te zijn in dit onderzoek. In z'n algemeenheid 
kunnen twee hoofdstromen herkend worden: een klassieke, antropologisch 
georienteerde en een moderne, sociologisch georienteerde. In de eerste stro-
ming is cultuur vrijwel een synoniem voor samenleving. Het bevat dan het ge-
heel van normen, waarden en verwachtingen die leden van een samenleving 
ten opzichte van eigen en elkaars gedrag koesteren, alsmede het geheel van 
posities die zij ten opzichte van elkaar innemen. 

In de modernere sociologische definitie blijkt het begrip cultuur beperkt te 
zijn tot het geheel van waarden, normen en verwachtingen, ofwel het geheel 
van de duurzame, collectieve of dominante denkbeelden (attitudes) in een 
groep (Van Doom n en Lammers, 1979). 

Bij De Jager en Mok (1983) vinden we als definitie van subcultuur: een cul-
tuur die in bepaalde opzichten afwijkt doch in andere opzichten overeenkomt 
met het grotere culturele geheel waarbinnen de subcultuur van een bepaalde 
groepering voorkomt. Zo opgevat, is de gedetineerdencultuur slechts een vari-
ant in de grote verzameling subculturen die de overkoepelende Nederlandse 
cultuur kent. 

Hier wordt gekozen voor de moderne, sociologische benadering, waarin 
duurzaamheid en dominantie van denkbeelden en attitudes de belangrijkste 
elementen zijn. Daarnaast spelen voor het begrip subcultuur nog de afwijkin-
gen van de overheersende cultuur een rol. 
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2 Doel- en vraagstelling 

Hoewel in hoofdstuk 1 bleek dat met name in de Anglosaksische landen 
een omvangrijke onderzoektraditie bestaat op het gebied van de gedetineer-
den(sub)cultuur, is het binnen het Nederlandse gevangeniswezen niet gebrui-
kelijk om in dergelijke termen het functioneren van penitentiaire inrichtingen 
en hun bevolking te beschrijven en/of te verklaren 1 ). Niettemin staat buiten 
kijf dat de aanwezigheid van een eigensoortige gedetineerdencultuur van in-
vloed is op dit functioneren, systematische kennis over de Nederlandse situa-
tie hieromtrent ontbreekt echter. De primaire doelstelling van het onderzoek is 
met bovenstaande opmerking al duidelijk geworden: het vergaren van kennis 
op dit gebied door middel van een uitgebreide terreinverkenning. Daarnaast is 
het van belang te komen tot beleidsaanbevelingen en tenslotte kan de verken-
ning leiden tot het doen van meer gericht onderzoek ter toetsing/beantwoor-
ding van hypothesen en/of vragen die uit dit onderzoek voortvloeien. Nu al te 
toetsen hypothesen zouden afgeleid moeten worden uit de literatuur die in 
hoofdstuk 1 aan de orde is gekomen. Zo'n werkwijze is echter niet voor de 
hand liggend, omdat ervan uitgegaan moet worden dat de Nederlandse peni-
tentiaire situatie aanmerkelijk verschilt van by. die in de V.S. Men denke alleen 
maar aan de omvang van de inrichtingen en de gemiddelde strafduur. Dit wil 
echter geenszins zeggen dat van de resultaten van Amerikaans onderzoek 
geen gebruik zal worden gemaakt om onderzoekvragen op te stellen en verkre-
gen resultaten te interpreteren. 

Ervan uitgaande dat er sprake is van een gedetineerdencultuur in de te on-
derzoeken inrichtingen, wordt de eerste vraag waarop het onderzoek een ant-
woord moet leveren: 

1. In welke mate is er sprake van een gedetineerdencultuur in Nederlandse 
gevangenissen voor volwassen mannen? (Zie paragraaf 3.1 Inrichtings-
keuze). 

Vervolgens zijn van belang: 

2. Aan de hand van welke kenmerken laat deze cultuur zich het best beschrij-
yen en hoe luidt die beschrijving dan? 

3. Zijn er tussen inrichtingen verschillen in de aard en inhoud van de gedeti-
neerdencultuur en zo ja, waar zijn deze verschillen aan toe te schrijven? 

4. Welke van de drie in hoofdstuk 1 genoemde modellen is het meest van toe-
passing op de Nederlandse situatie? 

Het verkennende karakter van het onderzoek blijkt vooral uit de eerste drie 
vragen. Ze komen tegemoet aan de eerste doelstelling van het onderzoek en 
kunnen beleidsmatige implicaties hebben. Vraag 4 heeft een meer theoretisch 
karakter en is bedoeld om na te gaan uit welk conglomeraat van variabelen 
het best geselecteerd kan worden bij toekomstig onderzoek op dit gebied. 

1) Dit geldt in mindere mate voor sommige penologische/criminologische publikaties (Zwezerijnen, 
1972; Blokland, 1974); zij het dat de beschreven fenomenen min of meer zijdelings aan de orde 
komen. 
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3 Onderzoekontwerp, methoden, 
respondenten 

3.1 	lnrichtingskeuze 

Bij de inrichtingskeuze hebben vier overwegingen een rol gespeeld: 

1. Verwachting van een min of meer stabiele gedetineerdencultuur. 
2. Nadruk in relatievorming. 
3. Mogelijke overbelasting van de inrichtingen in termen van onderzoek-

moeheid. 
4. Overeenkomsten en verschillen tussen de inrichtingen. 

ad 1. Aangenomen mag worden dat een gedetineerdencultuur vooral de 
karis krijgt zich te ontwikkelen en enigerlei stabiele vorm aan te nemen in pe-
nitentiaire inrichtingen waar gedetineerden gedurende langere tijd verblijven 
en de bevolking relatief weinig verloop kent. Juist omdat het hier gaat om een 
verkenning, lijkt het voor de hand te liggen het onderzoek daar te doen waar 
een duidelijke manifestatie van een gedetineerdencultuur wordt verwacht. Dit 
criterium sluit een aantal inrichtingen uit van deelname, bijvoorbeeld de in-
richtingen voor kortgestraften. 

ad 2. Behalve dat de gedetineerden een lange gemiddelde verblijfsduur die-
nen te hebben, moeten zij ook voor een belangrijk deel aangewezen zijn op re-
latievorming — zowel met personeel als met medegedetineerden — binnen de 
inrichting. Het argument daarvoor is dat juist in deze onderlinge relaties een 
gedetineerdencultuur het duidelijkst tot uiting komt. Waar gedetineerden hun 
relaties buiten de inrichting vrijwel ongewijzigd in stand kunnen houden, is 
hun geInvolveerdheid in een gedetineerdencultuur minder dan wanneer zij — 
noodgedwongen — relaties aanknopen met medegedetineerden en — in min-
dere mate — personeel. Ter vaststelling van een gedetineerdencultuur lijkt 
een dergelijk onderzoek in by. open inrichtingen minder plausibel. 

ad 3. In enkele inrichtingen was bij de start van dit onderzoek ander onder-
zoek gaande of zojuist afgesloten. Deze inrichtingen werden om evidente re-
denen afgevoerd van de lijst overgebleven kandidaten. 

ad 4. Uit de literatuur is een aantal kenmerken van inrichtingen te destilleren 
die samen kunnen hangen met de aard en intensiteit van de gedetineerdencul-
tuur aldaar. Enkele daarvan zijn: grootte van de inrichting, mate van bewe-
gingsvrijheid en gemeenschap, gebouwelijke omstandigheden, enz. De inrich-
tingen werden zodanig gekozen dat zij op een aantal essentiele regiems- en 
andere kenmerken verschillen en op enkele andere factoren (leeftijd, straf-
duur, geslacht) overeenkomen. 

Na de inrichtingen op deze criteria getoetst te hebben, bleven vier inrichtin-
gen over, waarvan er nog een afviel om interne redenen, zodat uiteindelijk het 
gewenste aantal van drie overbleef. 

Deze drie inrichtingen kunnen voorgesteld worden op grond van de belang- 
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rijkste verschillen: lopend van halfopen, 160 cellen (Woudhage), via gesloten, 
algehele gemeenschap en 128 cellen (De Bolder) naar gesloten beperkte 
gemeenschap en 75 cellen (Kogelaar). 

3.2 Begripperi en hun operationalisaties 

ZoaIs o.a. in hoofdstuk 2 bleek, is het onderzoekgebied vooral afgebakend 
door eerder en met name Anglosaksisch onderzoek. Dit heeft ertoe geleid dat 
de varlabelenkeuze voor een belangrijk deel bepaald is door de theoretische 
noties die dit eerdere onderzoek heeft opgeleverd. Deze eerder gebruikte va-
riabelen kunnen echter niet zonder meer op de Nederlandse situatie °verge-
plaatst worden. Daarvoor verschillen de strafrechtstoepassingen tussen met 
name de V.S. en ons land teveel. Ook de interpretatie van resultaten zal 9e-
daan moeten worden in het kader van de Nederlandse — maar ook gevange-
nisspecifieke — omstandigheden. De uiteindelijke variabelenkeuze en/of con-
structie zal dus met de nodige zorgvuldigheid pleats moeten vinden. Om bo-
venstaande problemen adequaat tegemoet te kunnen treden, is een aantal 
variabelen toegevoegd, zijn er erikele verwijderd en is over het algemeen een 
wat meer "Verstehende" benadering gekozen. Deze benadering is vooral van 
belang als het gaat om vat te krijgen op de processen en mechanismen die 
spelen op dit voor Nederlandse begrippen tamelijk nieuwe onderzoekterrein. 

In het hiernavolgende zullen de belangrijkste variabelen onder hun respec-
tieve theoretische paraplu's en uitgesplitst naar afhankelijk of onafhankelijk, 
gepresenteerd warden 'I). De afhankelijke variabele is de gedetineerdencul-
tuur. ZoaIs in hoofdstuk 1 bleek, moet een sociaal systeem aan een aantal 
voorwaarden voldoen, alvorens van een cultuur te kunnen spreken. Zo dient er 
enige con tinulteit in warn-den, normen, denkbeelden en attitudes te bestaan. 
Een dergelijke duurzaamheid wordt gewaarborgd door het toepassen van "ini-
tiatieriten"op nieuwkomers in de gemeenschap. Ook het gebruik van — infor-
mele — sancties bij afwijking van de heersende orde en/of moraal, is een aan-
wijzing voor mechanismen die continufteit garanderen, en dus de aanwezig-
held van een cultuur veronderstellen. Aan deze twee kenmerken wordt vooral 
aandacht besteed op een procesmatige, interpretatieve manier, in tegenstel-
ling tot de kwantitatieve benadering van veel andere variabelen. 

Een andere voorwaarde die gesteld is bij de definitie van een cultuur, is de 
dominantie van denkbeelden binnen de groep die de cultuur vormt. Deze domi-
nantie kent verschillende facetten. Enerzijds moet gedacht worden aan de 
aard van de denkbeelden en attitudes die een rol spelen: bepaalde denkbeel-
den zullen vrijwel per definitie dominant zijn vanwege de gevolgen die ze heb-
ben voor medegedetineerden en/of inrichting. Anderzijds kan nagegaan wor-
den of er belangrijke groepsleden zijn die aangeven een voor de cultuur ken-
merkende attitude te bezitten. Belangrijkheid wordt dan vastgesteld via vra-
gen omtrent leiderschap. 

Tot zover deze min of meer formele aspecten aan de definitie van een cul-
tuur. 

Aangenomen mag (moet) worden dat deze (gedetineerden)cultuur ook veel 
inhoudelijke facetten kent: dat wil zeggen welke zijn dan de denkbeelden, atti-
tudes, normen en waarden die dominant zijn in de cultuur? Zonder te willen 
suggereren het hele mogelijke scale aan attitudes te hebben bestreken, kan 
gezegd worden — o.a. op grond van de voorhanden zijnde literatuur — dat van 
de volgende 4 schalen verwacht mag worden dat ze een aanvaardbare — zij 
het gereduceerde — weerspiegeling vormen van de wijze waarop gedetineer-
den met elkaar en het personeel omgaan: 

1) Zie ook paragraaf 1.2: Begripsbepaling. 



1. oppositie; 
2. solidariteit; 
3. manipulatie; 
4. exploitatie. 

Deze schalen zijn samengesteld uit een aantal afzonderlijke items, die teza-
men genomen vier inhoudelijke maten moeten opleveren voor de gedetineer-
dencultuur. 

ad 1. De oppositieschaal bestrijkt een aantal aspecten van een veronderstel-
de oppositionele attitude jegens de inrichting en haar personeel. Deze opposi-
tie zal tevens onderzocht worden via de registratie van optreden, aard en 
afdoening van incidenten in de inrichting. 

ad 2. In veel buitenlands onderzoek is de attitude solidariteit onder gedeti-
neerden van centraal belang gebleken in de gedetineerdencultuur. Deze  on- 
derlinge solidariteit is vooral een functie van de ervaren problemen tijdens de 
detentie. 

ad 3. Manipulatie van personeel kan dienen om dingen te bereiken die for-
meel niet of mondjesmaat zijn toegestaan. De "noodzakelijkheid" hiertoe ligt 
in het algemeen restrictieve karakter van een instelling als de gevangenis. 

ad 4. In het verlengde van manipulatie van personeel ligt de exploitatie van 
medegedetineerden. Ook hierbij is de veronderstelling dat via deze exploitatie 
het leven in de gevangenis minder onaangenaam gemaakt kan worden. 

Op deze manier ontstaan twee maten voor de gedetineerdencultuur die 
naar de inrichting en het personeel zijn gericht en twee maten die meer met de 
medegedetineerden te maken hebben. 

Het zijn vooral de onafhankelijke variabelen die gerangschikt kunnen wor-
den naar hun theoretische origine. 

Uit het deprivatiemodel stammen de variabelen die samenhangen met de 
detentiesituatie. Hiervoor zal met name gebruik gemaakt worden van centrale 
en lokale administraties. Het gaat hierbij om detentiefase, strafduur, delict, 
verblijfsduur ten tilde van het onderzoek, enz. Ook de graad van repressie, ver-
trouwen, regeltoepassing, enz. zijn in dit verband van belang. Deze laatste drie 
begrippen worden geoperationaliseerd via de in paragraaf 3.4 genoemde vra-
genlijst aan bewaarders. In deze vragenlijst zijn — naast een veelheid aan 
achtergrondvariabelen — vier attitudeschalen opgenomen die de volgende di-
mensies beogen te meten: 

1. vertrouwen; 
2. beveiliging; 
3. regeltoepassing; 
4. interpersoonlijke verhouding. 

Deze schalen worden op eenzelfde manier behandeld als die van de gedeti-
neerden. 

ad 1. Een van de basisattitudes die men onder het bewarend personeel mo-
gelijkerwijze kan aantreffen, is de mate van vertrouwen dat men heeft in de ge-
detineerden. Dit zal zijn houding ten opzichte van de gedetineerden voor een 
groot deel bepalen. 

ad 2. Een actueel onderwerp binnen gevangeniswezen is de veronderstelde 
tegenstelling tussen beveiliging en bejegening. Door middel van deze schaal 
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Ran o.a. nagegaan worden hoe de inrichtingen van elkaar verschillen op dit 
aspect. 

ad 3. Een gevangenis kent bijna per definitie vele regels. Niet alle bewaar-
ders zullen deze regels even zinvol vinden. Waar de eon tamelijk rigide is in de 
toepassing ervan, zal de ander een oogje dichtknijpen. Dat dit belangrijke con-
sequenties kan hebben voor de gehele inrichting, behoeft geen betoog. 

ad 4. Het gelijkheidsbeginsel in penitentiaire inrichtingen (gelijke monniken, 
gelijke kappen) is een overheersend uitgangspunt. Niettemin moet aangeno-
men worden dat elke gedetineerde een individu is, dat niet door iedereen op 
eenzelfde manier tegemoet getreden Ran warden; dit zou een verregaande on-
persoonlijkheid impliceren. Deze schaal beoogt onderscheid te maken naar 
een persoonlijke of onpersoonlijke benadering van gedetineerden. 

Deze attitudeschalen worden uitsluitend aan het bewarend personeel voor-
gelegd. De reden voor deze vrijwillige beperking is dat uit recent onderzoek 2) 
blijkt dat vooral de bewaarder in zijn directe contact met de gedetineerde veel 
invloed heeft op zijn detentiebeleving. 

Voor de toetsing van de twee modellen (onderzoekvraag 4) worden nog vier 
begrippen geoperationaliseerd, te weten: 

1. probleemperceptie; 
2. contacten met medegedetineerden; 
3. regiemsevaluatie; 
4. contacten buiten de inrichting. 

ad 1. Aan de respondenten is een vooraf opgestelde serie mogelijke proble-
men voorgelegd, met het verzoek hieruit de drie die voor hen het meest ernstig 
zijn, in volgorde van belangrijkheid te zetten. Vervolgens is bij de analyse een 
selectie gemaakt op die problemen die een duidelijke deprivatie inhouden: 
sex, isolatie van de buitenwereld, drank en drugs, het missen van iemand en 
verveling. De scores op deze categorieen zijn tenslotte gecombineerd tot een 
maat voor probleemperceptie. 

ad 2. In de vragenlijst is een onderwerp opgenomen rond contacten met me-
degedetineerden. Gevraagd is met hoeveel medegedetineerden men min of 
meer regelmatig omgaat. De gedachte hierachter is dat naarmate men met 
meer gedetineerden contact heeft, de involvering in de cultuur groter is. 

ad 3. Op een 5-puntsschaal is gevraagd een waardering te geven van het re-
giem waarin men vertoeft, in termen van tevredenheid. Aan de hand van een 
open vraag is vervolgens nagegaan wat die (on)tevredenheid inhoudelijk re-
presenteert. 

ad 4. De variabele externe contacten is oorspronkelijk afkomstig uit het 
importmodel. Hier wordt gekozen voor benadering van de externe contacten 
als een deprivatiemodelvariabele. De reden hiervoor ligt in het felt dat men 
weliswaar tamelijk uitgebreide externe contacten Ran onderhouden, maar er 
niettemin het overgrote deel van de tijd van gedepriveerd is. Toename van op-
positie bij afname van externe contacten wil in deze optiek niets anders zeg-
gen dan dat men de deprivatie van deze contacten sterker ervaart, wat men 
kan uiten in een afwijzende houding ten opzichte van de inrichting. De maat 
wordt verkregen door de bezoekfrequentie, postontvangst, telefonische con-
tacten en de gepercipieerde belangrijkheid ervan te combineren. 

2) Van der Linden, B. (1981); Grapendaal, M. e.a. (1985). 



Onder de paraplu van het importmodel zijn de variabelen te scharen die in 
het algemeen onafhankelijk zijn van de detentiesituatie. Belangrijke import-
variabelen zijn: 

• De criminele carriere. Deze variabele is samengesteld uit de informatie 
die via het uittreksel van de Justitiele Documentatie is verkregen. Deze in-
formatie bevat onder meer het aantal veroordelingen, diverse data, aard 
van de straffen (vrijheidsstraf of boete), aard van de delicten, enz. De ach-
terliggende gedachte uit het importmodel is dat naarmate de leeftijd waar-
op het eerste delict werd gepleegd, lager is en de diversiteit aan gepleegde 
delicten hoger, de gedetineerde meer geInvolveerd zal zijn in de gedetineer-
dencultuur. 

• Toekomstperspectieven. Deze variabele is samengesteld uit enerzijds de 
score op schaalitems die aspecten bestrijken varierend van arbeidsvooruit-
zichten tot verwacht onthaal bij thuiskomst en anderzijds feitelijke vooruit-
zichten omtrent huisvesting en financien. Ook hierbij geldt dat naarmate 
de vooruitzichten minder rooskleurig zijn, men meer verwikkeld is in de ge-
detineerdencultuur. 

• Opleiding. 
• Burger/like staat. 
• Arbeidsverleden. 

3.3 Onderzoekpopulatie en steekproef trekking 

De te onderzoeken populatie betreft hier het totale aantal bewoners van de 
drie inrichtingen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van steekproeven. Twee 
daarvan werden aselect uit de administratie getrokken; de derde — die in 
Woudhage — was een gestratificeerde steekproef. De reden hiervoor is gele-
gen in het feit dat Woudhage een naar strafduur zeer gevarieerd opgebouwde 
bevolking kent. Om vergelijking met de andere inrichtingen beter mogelijk te 
maken, is voor stratificatie van de steekproef gekozen. De strata bestonden 
uit gedetineerden die tussen de 1 en 6 maanden aanwezig zouden zijn, tussen 
de 6 maanden en een jaar en langer dan een jaar. Deze groepen beslaan res-
pectievelijk 26%, 38% en 36% van de steekproef. De omvang van de steek-
proeven was steeds ruim 50% van de zg. "slaapsterkte", dat wil zeggen de op 
moment van trekking aanwezige gedetineerden. Zij die om een of andere re-
den niet in de inrichting verbleven (strafonderbreking, verlof, desertie, enz.), 
werden uitgesloten van opnanne in de steekproef. In Woudhage werd een klei-
ne groep gedetineerden (n = 10) vooraf uitgesloten, omdat een tijdige benade-
ring — in verband met hun snel naderende ontslagdatum of zeer korte straf 
( . 1 maand) — op onoverkomelijke problemen zou stuiten. De steekproeven 
voor de diverse inrichtingen hadden de volgende omvang: 

— Kogelaar : 43 = 64% 3) (slaapsterkte : 67) 
— De Bolder : 67 = 54% (slaapsterkte : 122) 
— Woudhage : 76 = 54% (slaapsterkte : 140) 

Zoals al in paragraaf 3.2 vermeld werd, is ook het bewarend personeel in het 
onderzoek betrokken. Per inrichting is aan ± 60% van de bewaarders (een 
aselecte steekproef) een vragenlijst naar het huisadres opgestuurd, vergezeld 
van een antwoordenveloppe en het verzoek de ingevulde vragenlijst binnen 10 
dagen retour te sturen. De omvang van de steekproeven is: 

3) Het percentage in Kogelaar ligt boven dat van de andere twee inrichtingen, omdat achteraf bleek 
dat de slaapsterkte niet juist was vastgesteld. 
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— Kogelaar : 35 (58%) van de 60 bewaarders 
— De Bolder : 49 (62%) van de 79 bewaarders 
— Woudhage : 30 (69%) van de 43 bewaarders 

De percentages lopen op, omdat bleek dat de response tamelijk laag was. 
Door een hoger percentage te nemen werd gehoopt het aantal respondenten 
op een meer aanvaardbaar niveau te brengen. 

3.4 Opzet dataverzameling 

Er zijn drie vragenlijsten ontworpen voor het onderzoek: twee voor de gede-
tineerden en een voor het bewarend personeel. Met betrekking tot de gedeti-
neerden is de opzet zodanig gekozen dat aan de gehele steekproef een ge-
standaardiseerde, gesloten vragenlijst is voorgelegd, die men groepsgewijze, 
maar zelfstandig kon invullen. De groepjes varieerden in deze opzet van 4 tot 7 
man. Daarnaast was met de helft van de steekproef een persoonlijk interview 
voorzien. Dit interview heeft plaatsgevonden aan de hand van de tweede 
vragenlijst en had betrekking op de meer procesmatige kant van de gedeti-
neerdengemeenschap. 

Behalve deze direct aan de gedetineerden ontleende informatie, is ook eni-
ge "papieren" informatie verzameld. Dit speelde zich voornamelijk af op de di-
verse inrichtingsadministraties en behelsde het overnemen van gegevens van 
de inschrijvingskaarten en incidentenregistratie. Tevens is de medische 
dienst benaderd voor informatie over mogelijke drugverslaving en zijn de uit-
treksels uit de Justitiele Documentatie opgevraagd. 

Samengevat betekent dit dat per respondent de volgende gegevens zijn ver-
zameld: 

— informatie via de vragenlijsten; 
— informatie van de inschrijvingskaart; 
— informatie van de medische dienst; 
— informatie uit de Justitiele Documentatie; 
— informatie over incidenten. 

Tenslotte werd, waar mogelijk, een informeel gesprek gevoerd, meegedaan 
aan de arbeid, meegelopen met avond- en nachtdiensten, kortom, geobser-
veerd en geparticipeerd zonder dat daar overigens een systematisch schema 
aan ten grondslag lag. De primaire bedoeling hiervan is geweest "grip" te krij-
gen op de inrichtingen en de processen die zich daar afspelen. Ook is ervan 
gebruik gemaakt ter verdieping en toetsing van de kwantitatieve gegevens. 
Van deze observatieperiode is onmiddellijk volgend op het verblijf in de inrich-
ting een interimrapportage verschenen, die met zoveel mogelijk van de betrok-
ken groepen in de inrichting (directie, personeel en gedetineerden) besproken 
is. Resultaten van deze rapportage zijn in de gehele tekst verwerkt, maar zijn 
het duidelijkst terug te vinden in de hoofdstukken 6 en 7. 

De procedure per inrichting werd zoveel mogelijk gelijk gehouden 4): begon-
nen werd steeds met de vaststelling van de steekproeven en de administratie-
ve gegevensverzameling. Vervolgens werden de betrokkenen — zowel perso-
neel als gedetineerden — door de onderzoeker mondeling op de hoogte ge-
bracht van doel en werkwijze van het onderzoek. Waar een gedetineerdencom-
missie actief was — in Kogelaar en Woudhage — is eerst daarmee een infor-
matieve bijeenkomst geweest. Tevens is iedereen door middel van brieven 
met pasfoto's nader ingelicht omtrent duur en doel van de aanwezigheid der 
onderzoekers. 

4) Waar verschillen opgetreden zijn, worden die nader toegelicht in paragraaf 3.5: Introductie van 
het onderzoek. 



Nadat deze introductieronde was afgesloten, is begonnen met de persoon-, 
lijke benadering van de gedetineerden die in de steekproef vertegenwoordigd 
waren. 

Wat de personele vertegenwoordiging van het WODC betreft, werd ervoor 
gezorgd dat er gedurende ongeveer een maand telkens 2 leden van het uit 3 
personen bestaande onderzoekteam aanwezig waren, inclusief het grootste 
deel van de weekeinden. 

3.5 Introductie van het onderzoek 

Zoals in de vorige paragraaf al even werd aangestipt, is in elke inrichting zo-
wel een schriftelijke als een mondelinge introductie op het onderzoek ver-
zorgd. Hoewel de intentie was de introductie per inrichting identiek te laten 
verlopen, hebben diverse factoren ertoe bijgedragen dat dit niet het gevar is 
geweest. Ervaringen in de inrichting waar begonnen werd met het onderzoek, 
hebben enkele wijzigingen tot gevolg gehad in de overige introducties. In de 
eerste inrichting (Kogelaar) is aan elke respondent — dat wil zeggen slechts 
een deel van de inrichtingsbevoking, nl. de steekproef — een brief verstrekt 
met daarin informatie omtrent doel en inhoud van het onderzoek. Daarnaast 
werd op strategische punten in de inrichting een summier briefje opgehangen 
met de pasfoto's en namen van het onderzoekteam. De mondelinge introduc-
tie met gelegenheid tot vragen stellen werd direct voorafgaand aan het invul-
len van de vragenlijst gegeven. Dit had tot gevolg dat er op een hoogst onge-
lukkig tijdstip discussies ontstonden over de zin van het onderzoek, de ge-
volgde werkwijze en de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens. Dat de-
ze discussies op dat moment tot weigeringen leidde, is evident. Zonder er hier 
uitgebreid op in te gaan (zie daarvoor paragraaf 3.6) heeft het feit dat niet 
iedereen in de inrichting op de hoogte was gebracht van het waarom van de 
aanwezigheid van het onderzoekteam, allerlei geruchten op gang gebracht, 
die moeilijk te ontzenuwen waren 5). 

Deze ervaringen hebben — zoals gezegd — enkele wijzigingen in de proce-
dure tot gevolg gehad. Wel zijn de summiere briefjes met de pasfoto's gehand-
haafd (het feit dat daar alras "Opsporing Verzocht" boven verscheen, was 
geen aanleiding dit achterwege te laten), maar de mondelinge introductie 
werd afdelings- of paviljoensgewijs gedaan, op momenten die in enige mate 
de aanwezigheid van de voltallige bevolking garandeerden. ledereen werd dus 
voorgelicht, ongeacht de vraag of men in de steekproef vertegenwoordigd 
was. Gegeven deze aanpak, leek de brief zoals die in de eerste inrichting werd 
verstrekt, overdadig en niet meer terzake. 

Door deze werkwijze zijn rnogelijke geruchten in de kiem gesmoord en werd 
iedereen gelijkelijk van informatie voorzien. Tevens werden vragen over het 
onderzoek al in een vroeg stadium gesteld en niet meer onmiddellijk vooraf-
gaand aan het invullen van de vragenlijst. 

De introductie voor het personeel is in alle inrichtingen hetzelfde geweest: 
in de eerste week van het onderzoek heeft de onderzoeker de verschillende 
teamvergaderingen bezocht en is daar min of meer uitgebreid ingegaan op de 
bedoeling en inhoud van het onderzoek. Tevens was men in de gelegenheid 
vragen te stellen. 

3.6 De dataverzameling 

3.6.1 Dataverzameling onder de gedetineerden 

5) Geruchten als zoo om namen van "platte" bewaarders gevraagd worden of het verhaal dat de in-
richtingsdirectie ons beperkt zou hebben in de keuze van de gedetineerden die voor deelname 
aan het onderzoek in aanmerking kwamen. 
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Zoals uit de voorgaande paragrafen duidelijk is geworden, zijn zowel kwan-
titatieve als kwalitatieve data verzameld. In twee van de drie inrichtingen is de 
kwantitatieve datayerzameling onder de verwachting gebleven. 

In tabel 1 is af te lezen hoe de response over de drie inrichtingen is verdeeld: 

label 1: Response: non-response onder gedetineerden. 

deelname 	weigering 	niet bereikbaar* 	totaal 

Kogelaar 	 23(53 %) 	16(37 %) 	 4(10%) 	 43 
De Bolder 	 38 (57 0/0) 	29 (43 %) 	 — 	 67 
Woudhage 	 53(70 %) 	14(18  %) 	 9(12%) 	76 

totaal 	 114(61.3%) 	59(31.7%) 	 13 ( 7%) 	186 

•) Wegens strafonderbreking, verblijf in PSC of penitentiair ziekenhuis, desedie of ziekte. 

We zien dat vooral in Kogelaar en De Bolder de response aan de magere 
kant is. 

Voorzover weigeraars argumenten aanvoerden om hun weigering tot deel-
name te motiveren, is een verdeling te maken naar situatiegebonden en meer 
algemeen opgaande argumenten. In Kogelaar by. vond vlak voor het begin van 
het onderzoek een ontsnappingspoging pleats met kort daarop volgend een 
algehele celcontrole. De gemoederen raakten hierdoor danig verhit. Dit heeft 
ongetwijfeld geleid tot een aantal weigeringen. Daarnaast moet geconsta-
teerd worden dat voor de introductie in Kogelaar niet de meest optimale vorm 
is gekozen (zie ook paragraaf 3.5). Een argument dat in De Bolder regelmatig 
gehoord werd, was de angst dat resultaten van het onderzoek gebruikt zouden 
worden om het als relatief aangenaam ervaren klimaat in de inrichting terug 
te draaien. Dit in scherp contrast met Woudhage, waar men het onderzoek 
aangreep om het ongenoegen over de gang van zaken aldaar te spuien. Ten-
slotte word in Woudhage ander de non-responsegroep vooral onverschillig-
heid beluisterd; inhoudelijke argumenten speelden nauwelijks een rol. 

Meer algemeen geldende overwegingen om niet deel te willen nemen, zijn 
ander to brengen in een vijftal categorieen. 

1. Een'aantal gedetineerden beoordeelde sommige elementen in de vragen-
lijst als bedreigend. Met name vragen rond leiderschap en mogelijke ex-
ploitatie van medegedetineerden. 

2. Ongeloof in de vertrouwelijke behandeling van de gegevens. Een belangrij-
ke rol hierin speelt de zg. vrijwilligheidsverklaring, die verplicht is gesteld 
in de ministeriele richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek in peniten-
tiaire inrichtingen. Het zetten van de naam en handtekening valt moeilijk to 
rijmen met de zowel mondeling als schriftelijk gegarandeerde vertrouwe-
lijkheld. 

3. Een diepgeworteld wantrouwen jegens alles wat met justitie te maken 
heeft. 

4. Het abstractieniveau van het onderzoek; telkens weer bleek het moeilijk 
om op een concrete manier het nut van het onderzoek aan te geven. 

5. Hiermee hangt samen dat gedetineerden geen onmiddellijk voordeel zagen 
in deelname aan het onderzoek. 

De kwalitatieve gegevens vormen een ander verhaal: zowel de observaties, 
de informele gesprekken als de interviews waren een rijke bron van informa-
tie. Het begrip van de diverse inrichtingen is hierdoor ver uitgestegen boven 
het niveau dat gehaald zou worden, uitsluitend afgaande op de gegevens die 
op een gestandaardiseerde wijze verzameld zijn. Dit betekent dat in veel ge-
vallen de cijfers eon ondersteuning zijn van kwalitatief materiaal en dat vice 
versa het begrip van de inrichtingen bijdraagt aan eon juiste interpretatie van 
de cijfers. 



3.6.2 Dataverzameling onder bewaarders 

Bij de bewaarders wordt de tendens tot relatief geringe response in ver-
sterkte mate teruggevonden. 

Tabel 2: Response: non-response onder bewaarders. 

Kogelaar 
De Bolder 
Woudhage 

totaal 

3.6.3 Overige databronnen 

	

vragenlijst 	vragenlijst 	 vragenlijst 

	

ingevuld terug 	 niet terug 	oningevuld terug 

	

ontvangen 	ontvangen 	_ ontvangen 	totaal 

17(49 %) 
22 (45 %) 
11(37 %) 

17(49 %) 
27 (55 %) 
18(60 %) 

50 (43.9%) 	62 (54.4%) 

1 (2 %) 

1 (3 %) 

35 
49 
30 

2(1.7%) 	114 

In alle drie de gevangenissen ligt de response onder de 50%. Vooral in 
Woudhage is de response erg laag. Hoewel de benadering van de bewaarders 
via een postenquete tot stand kwam en bekend is dat een dergelijke benade-
ring (vrijwel) altijd een lagere response kent dan een direct contact, is wel aan 
de bewaarders een persoonlijke introductie verschaft (zie paragraaf 3.5), zo-
dat het onwaarschijnlijk is dat de totale non-response veroorzaakt wordt door 
de gehanteerde vorm van dataverzameling. 

Geluiden onder de bewaarders wijzen erop dat vijf motieven een rol spelen: 

1. Onderzoek doen heeft geen zin; er wordt toch niets mee gedaan. 
2. Ongeloof in de anonimiteit van de vragenlijst; namen zouden te achterha-

len zijn door gegevens (geboortedatum by.) te koppelen aan de salarisadmi-
nistratie. 

3. De resultaten leiden er "ongetwijfeld" toe dat "de gedetineerde het weer 
beter zal krijgen en de bewaarder slechter". 

4. De vragenlijst zou te lang zijn. 
5. Wantrouwen jegens justitie, want daar komen immers ook de bezuinigin-

gen vandaan. Onderscheid naar afdelingen wordt niet of nauwelijks ge-
maakt. 

Behalve via vragenlijsten en gesprekken is ook via centrale en lokale admi-
nistraties informatie over de gedetineerdensteekproef verzameld (zie para-
graaf 3.4). 

Van vrijwel alle resterende databronnen is de volledige informatie voor de 
steekproef verkregen. Een uitzondering hieroP vormt de medische dienst (MD). 
In slechts den inrichting was de MD bereid om de registratieformulieren in te 
vullen; in een andere inrichting stuitte de onderzoeker op een onverzettelijke 
weigering op grond van het beroepsgeheim; in de derde inrichting werden, na 
aanvankelijke bedenkingen om dezelfde reden, pogingen gedaan een compro-
mis uit te werken die succes leken te hebben, maar uiteindelijk op niets uitlie-
pen. 

Overigens werd in alle drie de inrichtingen anonieme behandeling van de in-
formatie gegarandeerd. 

3.6.4 Mogeliike gevolgen van de non-response 

De centrale vraag bij de behandeling van de non-response is natuurlijk wel-
ke consequenties hieraan verbonden moeten worden. Vooral waar het gaat 
om de representativiteit van de resultaten, moet nauwkeurig te werk worden 
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gegaan. Als we spreken over de bewaardersresponse, dan is Mn ding duide-
lijk: de aantallen respondenten en het responsepercentage maken het on-
waarschijnlijk dat zonder voorbehoud gegeneraliseerd kan worden naar de be-
waarderspopulatie ter plekke. Er is geen mogelijkheid om te bezien hoe de 
response en de non-response zich inhoudelijk tot elkaar verhouden. Voor de 
analyses heeft dit by. tot gevolg dat niet nagegaan kan worden of en zo ja welk 
verband er bestaat tussen bewaardersattitudes en de sterkte van de gedeti-
neerdencultuur. De gegevens van de bewaarders zullen daarom uitsluitend in-
dicatief gebruikt kunnen worden. 

Anders is het gesteld met de gedetineerden. Van alle personen die in de 
steekproef vertegenwoordigd zijn, is administratieve achtergrondinformatie 
aanwezig. Van een steekproefgedeelte ontbreken de vragenlijstgegevens. 
Vastgesteld kan worden hoe op deze administratieve data de non-response 
zich verhoudt tot de response. Om te kunnen constateren in hoeverre de non-- 
response onaanvaardbaar hoog is, moet een criterium aangenomen worden. 

Hoewel hierover — by. bij Bethlehem en Kersten (1985) — wel enige richtlij-
nen worden gegeven, is het probleem bij toepassing van deze richtlijnen, dat 
de absolute omvang van de steekproeven klein is. De criteria zijn daardoor 
niet, of slechts zeer ten dele bruikbaar. Van deze meer geavanceerde metho-
den wordt hier dus afgezien. Niettemin moet op enigerlei wijze vastgesteld 
worden in hoeverre bepaalde groepen in het non-responsestratum overver-
tegenwoordigd zijn. In dit geval wordt daarvoor het verschil gebruikt tussen 
waargenomen en verwachte waarde in diverse twee- en driedimensionale 
kruistabellen. 

Op deze manier werden voor de drie inrichtingen verschillende variabelen 
op bovenstaande merite beschouwd. De belangrijkste daarvan zijn: delict, 
strafduur, verblijfsduur in de inrichting op moment van onderzoek, etnische 
achtergrond, leeftijd, verlof, strafonderbreking, leeftijd eerste misdrijf, aard 
eerste misdrijf, aantal veroordelingen voor verschillende feiten. 

Deze werkwijze levert samengevat de volgende resultaten op: In Kogelaar 
hebben 6 van de 9(67%) Surinaamse gedetineerden geweigerd deel te nemen. 
Dit moet bezien worden in relatie tot de totale groep weigeraars (50°/0). Dus 
hoewel 67% erg hoog lijkt, wijkt het minder van het gemiddelde at dan op het 
eerste gezicht aangenomen wordt. Op de variabelen yerlof, totaal aantal ver-
oordelingen, aantal veroordelingen voor verschillende delicten en leeftijd 
wijkt de non-responsegroep niet of nauwelijks at van de responsegroep. 

In De Bolder ligt het anders: zowel in etnische achtergrond, delict, totaal 
aantal veroordelingen als in de aard van het eerste misdrijf is een scheve ver-
deling merkbaar. Nederlandse gedetineerden met een veroordeling voor een 
gewelds- of vermogensdelict en tussen de zes en tien eerdere veroordelingen, 
waarvan de eerste een veroordeling voor een vermogensdelict was, zijn over-
vertegenwoordigd in het non-responsestratum. Daar komt nog bij dat naarma-
te een respondent voor meer verschillende delicten veroordeeld is en het eer-
ste daarvan op een jongere leeftijd is gepleegd, hij ook minder geneigd is om 
deel te nemen aan het onderzoek. Vooral de laatste twee variabelen — leeftijd 
eerste misdrijf en aantal verschillende delicten — worden in de literatuur ge-
zien als maten voor de "criminele carriere" van delinquenten 6). Juist diege-
nen met een vroeg aangevangen en gevarieerde carriere op dit gebied, lijken 
niet meegedaan te hebben. De non-response op diverse variabelen is selec-
tief. 

Met betrekking tot Woudhage zijn we wat geruster gestemd: slechts op een 
van de variabelen vindt een selectieve uitval pleats, nl. die gedetineerden die 
relatief kort gestraft zijn (1-6 maanden). 

Tot slot moet opgemerkt worden dat in Kogelaar en De Bolder alle Zuid-Mo-
lukse gedetineerden (N = 3) geweigerd hebben deel te nemen. 

Samengevat !evert dit het beeld op van twee inrichtingen waar op het groot- 

6) Van der Werff, 1985; Thomas, 1973. 



ste deel van de achtergrondvariabelen een gelijke verdeling van response en 
non-response wordt gevonden en een inrichting waar de non-response selec-
tief is op die variabelen die duiden op een "harde" en wellicht beroepsmatige 
criminele carriere. 

Ervan uitgaande dat de steekproeven een representatieve weergave zijn van 
de totale populatie ter plekke, kan in ieder geval een betrouwbare beschrilving 
gegeven worden van de bevolkingsopbouw in termen van leeftijd, etnische 
achtergrond, delict, strafduur, verblijfsduur, enz. 7) (zie hoofdstuk 5). 

Anders is het gesteld met de presentatie van de overige resultaten. In s ieder 
geval in De Bolder vindt een zodanig selectieve uitval plaats dat generalisatie 
op grond van de cijfers naar de populatie slechts met voorbehoud gemaakt 
mag worden. Hoewel in de overige twee inrichtingen de uitval aanmerkelijk 
minder selectief is, mag ook hier niet zonder moor aangenomen worden dat 
het restant van de steekproef een doorsnee vormt van de populatie. 

Niettemin is er wel een "zachte" manier om na te gaan of de cijfers enigs-
zins overeenkomen met de werkelijkheid. Eerder is al melding gemaakt van de 
observatie, interviews en informele gesprekken die in de inrichtingen hebben 
plaatsgevonden. Tezamen met de -  bespreking van de interimrapportage hier-
omtrent in de inrichtingen, heeft dit geleid tot de indruk dat eon goed beeld 
van de inrichtingen is ontstaan. In dit rapport wordt mede afgegaan op dit al-
gemene beeld; op sommige plaatsen staat het zelfs centraal. 

Nu al kan opgemerkt worden dat geen van de belangrijke resultaten uit dit 
onderzoek ondermijnd worden door een verschil tussen de harde cijfers en de 
resultaten van de gespreks/observatieperiode, met andere woorden de kwanti-
tatieve en kwalitatieve gegevens die ons ter beschikking staan, zijn in hoge 
mate congruent met elkaar. Er is geen enkele uitkomst die ons zeer verbaasd 
heeft. In die zin kan gezegd worden dat de kwalitatieve en . kwantitatieve gege-
yens elkaar wederzijds ondersteunen, zodat het realiteitsgehalte van de resul-
taten eon aanvaardbaar niveau haalt. 

7) Deze gegevens zijn bekend over de gehele steekproef. De non-response heeft alleen betrekking 
op het persoonlijke deel (vragenlijsten en interviews) van het onderzoek. 
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4 lnrichtingsbeschrijving naar 
gebouwelijke kenmerken 

Om de lezer een indruk te geven 'van de situatie waarin het een en ander zich 
afspeelt, zal in dit hoofdstuk een beschrijving worden gegeven van de inrich-
tingen aan de hand van vooral gebouwelijke kenmerken. 

4.1 Kogelaar 

Kogelaar is een oude gevangenis en heeft in de 100 jaar van zijn bestaan di-
verse functies binnen het Nederlandse Gevangeniswezen vervuld, varierend 
van Huis van Bewaring tot Jeugdgevangenis. Momenteel is Kogelaar bestemd 
voor langgestrafte volwassen 1 ) mannen. Sinds de verbouwing in 1975 is het 
voorgebouw een modern ingericht en in lichte tinten uitgevoerd kantoor, waar-
in zoal ondergebracht zijn de directieruimtes, de administratie, advocaten-
kamers, ruimte voor bezoek zonder toezicht, een vergaderzaal en een grote 
bezoekzaal. De cellenafdeling ligt achter het voorgebouw en bestaat uit twee 
in elkaars verlengde liggende vleugels. Via de zware metalen "blauwe deur" 
komt men in een brede lage gang die uitmondt op het "vlak". Op het vlak ko-
men de vleugels samen; hier is ook het zenuwcentrum van de uitvoerende 
dienst gevestigd. Deze centrale bewaarderspost is een 5-kantige uitstulping 
aan de muur met kleine raampjes in ijzeren sponningen gevat. Dit verschaft 
het geheel een kooiachtig uiterlijk. Achter deze uitstulping zijn twee kleine 
kantoortjes, die uitzicht bieden op de hoge muur die de cellenvleugels om-
ringt. Vaak is het hier een drukte van belang: elkaar afwisselende diensten, 
gedetineerden met verzoeken, personeelsleden die om informatie komen, 
iedereen die de cellenvleugels opkomt of afgaat, komt onvermijdelijk langs 
het vlak, vooropgesteld dat men de aangewezen weg kiest. Het eerste dat op-
valt, is het alomtegenwoordige lawaai; slaande deuren, hoog opklinkende 
echo's van stemmen, stampende voeten op de ijzeren galerijen, die rondom te-
gen de muren geschroefd zijn. De cellen komen uit op deze galerijen: de zoge-
naamde ringen. Boven de cellen op de begane, granieten, grond zijn twee van 
deze ringen gemonteerd; de vleugels bestaan dus uit drie "woonlagen". Op 
plekken waar veelvuldig verkeer is, glimmen de anti-slip ribbels in het licht van 
de altijd brandende TL-buizen: daglicht komt maar spaarzaam binnen door het 
witgekalkte draadglas in het dak. De cellen zelf (75 in getal) meten ongeveer 
2 x 3,5 meter en hebben — die aan de buitenzijde althans — een matglazen 
raam, waardoor visueel contact met de buitenwereld onmogelijk is gemaakt. 
Ze hebben geen watervoorziening of toilet en bevatten een standaardinventa-
ris van een bed, een stoel, een tafel en een kast, alle in degelijk rijksmateriaal 
uitgevoerd. Afhankelijk van de gedetineerde die er verblijft, worden er meer of 
minder huiselijke attributen aan toegevoegd; sommige cellen hebben niets 
meer dan de standaardinventaris, andere hebben een overdaad aan kleedjes, 
schemerlampen, schilderijtjes en vooral foto's. Terug op de ring, merk je dat 
de muren van de vleugels in camouflerende donkere kleuren zijn geverfd: 
blauw, rood en hier en daar groen. De op de muren liggende bedradings- en an- 

1) Dat wil zeggen 23 jaar of ouder en !anger gestraft dan 6 maanden. 
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dere buizen vallen hierdoor minder op. De effen vlakken worden afgewisseld 
met vele muurschilderingen; de meeste zijn variaties op het bekende vrouwe-
lijk schoon thema. 

Naarmate de aanwezigheid langer duurt, blijkt beter hoe benauwd en be-
dompt het is op de cellenafdelingen. Niet alleen is de atmosfeer slecht be-
heersbaar en vooral afhankelijk van het weer buiten, ook het felt dat er dom-
weg weinig bewegingsruimte is, maakt dater snel irritaties ontstaan; als twee 
personen elkaar by. op een trap tegengekomen, kunnen ze elkaar slechts pas-
seren als de Oen zich plat tegen de muur drukt of over de leuning buigt. Aan 
het eind van een van de vleugels bevindt zich de luchtplaats. Hoog ommuurd 
en strak getegeld is dit de plek waar de gedetineerden zich vertreden. De re-
gelmaat wordt onderbroken door een yoliere met een klein tuintje en een zit-
kuil. Tegen de blinde muur is een gigantisch, bijna Grieks-klassiek tafereel ge-
schilderd, dat weer en wind onaangetast trotseert. De pendant van de lucht-
plaats — aan de andere vleugel gesitueerd — is een goed onderhouden groen-
tetuin waar een gedetineerde zorg voor draagt; de opbrengst ervan wordt door 
de medegedetineerden geconsumeerd. 

Figuur 1: Rlattegrond van Kogelaar 2) 
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2) Ontleend aan: het Penitentiair Recht (Super. 9), september 1979 
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De Bolder is — evenals Kogelaar — bestemd voor langgestrafte volwassen 
mannen. De Bolder kan 128 gedetineerden huisvesten en is in 1906 opgele-
verd. De entree en gangen van het voorgebouw doen prettig ouderwets aan en 
de geur van boenwas stijgt op van de vloer, die zo fanatiek uitgewreven wordt 
dat hier en daar slipgevaar bestaat. Ook voor De Bolder geldt dat de directie-
en stafkamers in het voorgebouw zijn, althnede twee kamers voor bezoek zon-
der toezicht. Aan het eind van de brede, bruine gang heeft de administratie 
haar domicilie. Via de binnenportier krijgt men toegang tot een grote recht-
hoekige binnenplaats met imposante eiken. Rondom deze binnenplaats is een 



loopcircuit van rode straatklinkers, terwijI het hart ervan voornamelijk uit gras 
bestaat. Hier vindt men ook een wat hobbelig geasfalteerd tennisveld en het 
kleine, in eigen beheer gemaakte, zwembad. Staande met de rug naar het 
voorgebouw, zijn rechts de afdelingen — 5 in getal — voor de gedetineerden, 
terwijI links de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen zijn, zoals de 
sporthal, een grote kerkzaal, de medische dienst, de bibliotheek, enz. Ook is 
hier de zg. inkomstafdeling, waar nieuw aangekomen gedetineerden enige tijd 
verblijven alvorens "naar de overkant" geplaatst te worden. Het carre wordt 
afgesloten met een blinde muur, waarin zich een deur naar het sportveld be-
vindt. Zowel deze muur als de gangen van de gemeenschappelijke ruimten zijn 
rijkelijk van breed opgezette schilderingen voorzien. Elke afdeling — met uit-
zondering van de Individuele Begeleidings Afdeling — huisvest 24 gedetineer-
den in 2 units van 12 personen. De begane grond van de afdeling bestaat uit 2 
huis- en eetkamers 3), gescheiden door een stenen trap die naar de cellen leidt 
(overigens stelselmatig kamers genoemd). De huiskamer is een relatief groot 
en hoog vertrek, spaarzaam gemeubileerd; een biljart en vaak weinig floris-
sante plantenbakken completeren het wat lege geheel. Boven zijn, zoals ge-
zegd, de kamers van de gedetineerden. De afmetingen zijn ongeveer gelijk aan 
die in Kogelaar, zij het dat in De Bolder elke kamer een fonteintje met koud 
water heeft. Ook hier geldt dat het afhankelijk is van de gedetineerde of en 
hoe de standaardinventaris uitgebreid wordt met persoonlijke eigendommen. 
Het ontbreken van matglas zorgt ervoor dat men een vrij uitzicht op de akkers 
of de binnenplaats heeft. Twee doorgebroken cellen dienen als bewaarders-
post op de afdeling. 

Figuur 2: Plattegrond van De Bolder 
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3) In deze eetkamers is een klein keukenblok, waar gedetineerden lets voor zichzelf klaar kunnen 
maken. 
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Alle deuren die uitkomen op de binnenplaats worden op gezette tijden 
— gedurende maaltijden en na zonsondergang — afgesloten door zware, 
moeizaam scharnierende, verzinkte hekken. Heel De Bolder is omringd door 
een enkele meters brede gracht, waarlangs op strategische plaatsen glazen 
wachthuisjes voor de (gewapende) buitenbewaking zijn opgesteld. 

4.3 Woudhage 

De gevangenis Woudhage wijkt op een aantal punten belangrijk at van de 
voorgaande twee gevangenissen. Om te beginnen is Woudhage niet primair 
bestemd voor langgestraften 4), maar kwamen ten tilde van het onderzoek al-
leen zg. zelfmelders in aanmerking voor plaatsing in Woudhage. Dat hier een 
relatief hoog percentage langgestraften onder verkeerde, was mede aanlei-
ding om Woudhage in het onderzoek te betrekken. Zelfmelders zijn veroor-
deelden die een lopend vonnis hebben gekregen om zich na een oproep te 
melden in een van de diverse meldingsinrichtingen in Nederland. 

Daarnaast wijkt de gebouwelijke opzet sterk af van de voorgaande twee in-
richtingen. Waren De Bolder en Kogelaar nog inrichtingen die uit een (ver-
blijfs)gebouw bestaan, in Woudhage staan de gebouwen verspreid over een 
oppervlakte van -± 300 bij 150 meter. Het hele terrein is omringd door een hek 
en dichte bossages met daar tussendoor op kniehoogte prikkeldraad ver-
werkt. Aan drie kanten wordt Woudhage omsloten door bos. Buitenbewaking 
zoals by. in De Bolder, heeft Woudhage niet. Door deze opzet wordt aan Woud-
hage vaak gerefereerd als "Het Kamp". 

Woudhage bestaat uit nieuwbouw: in de jaren 70 werden de laatste houten 
barakken vervangen door moderne stenen paviljoens en werd tevens een aan-
tal centrale voorzieningen gebouwd. De ruimte tussen de vele gebouwen 
wordt rijkelijk opgevuld met struiken, bomen, grasveldjes en enkele kunstwer-
ken. Voor de onwennige bezoeker doet Woudhage onoverzichtelijk aan, maar 
al snel wordt duidelijk hoe het kamp is ingericht. 

Op het plattegrondje is te zien dat alle centrale voorzieningen vooraan op 
het terrein liggen. De paviljoens voor de gedetineerden liggen wat meer naar 
achteren in twee groepjes van vier. Elk groepje heeft een wachthuisje, de 
"Calimero's" — zo genoemd omdat het bijna tot de grond reikende dak enige 
gelijkenis vertoont met het tekenfilmfiguurtje van dezelfde naam — waarvan 
er vrijwel permanent een is bemand. 

De paviljoens zelf zijn ruim opgezet en bieden pleats aan 20 gedetineerden. 
De begane grond bestaat voor een groot deel uit een woonen eetkamer met 
formica tafels, een TV-hoek en het onvermijdelijke biljart. Tevens is er een 
klein keukentje en bevinden er zich ook de slaapkamers van 10 gedetineerden. 
Een open houten trap leidt naar de overige kamers en de wasgelegenheid. Het 
geheel is gestoffeerd met grijs linoleum. 

De kamers van de gedetineerden zijn groter en lijken veel minder op een cel 
dan in de andere twee inrichtingen. De kamerdeur draagt hieraan in niet gerin-
ge mate bij. In Woudhage is het een normale houten deur, zoals we in elk huis 
tegen kunnen komen; de gedetineerden hebben hier een eigen sleutel van. In 
Kogelaar en De Bolder zijn de deuren van genageld plaatijzer en hangen in 
zware scharnieren; eenmaal in beweging gezet, laten ze zich nog maar moei-
lijk afremmen. Het beeld van "de" celdeur wordt compleet door aan het obser-
vatieluikje en het speciale slot te denken. Aileen al door de materiaalkeuze 
doet Woudhage een heel stuk vriendelijker aan dan de andere twee inrich-
tingen. 

4) Eind 1985 heeft een gedeeltelijke bestemmingsverandering plaatsgevonden, waardoor lang-
gestraf ten uit gesloten inrichtingen de laatste fase van hun detentie in Woudhage kunnen door-
brengen. 



Figuur 3: Plattegrond van Woudhage5) 
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4.4 De belangrijkste verschillen tussen de inrichtingen 

De belangrijkste verschillen tussen de inrichtingen vallen uiteen in een drie-
tal categorieen. Ten eerste de leefbaarheid van de inrichtingen. In dit opzicht 
voldoet Woudhage het meest aan de eisen van deze tijd: ruim opgezet, goede 
sanitaire voorzieningen, vriendelijk materiaal enz. De Bolder is ondanks de 
ouderdom van het gebouw een goede tweede. Vooral de fraaie binnenplaats 
biedt mogelijkheden om de toch wat kille afdelingen te ontvluchten. Hoewel 
in Kogelaar de schilderskwast creatief en ruimhartig is gehanteerd, verhult dit 
niet dat een plaatsje op de monumentenlijst wellicht meer voor de hand ligt 
dan permanent gebruik als inrichting voor langgestraften. 

Het tweede dat opvalt, is het feit dat Kogelaar geen gescheiden afdelingen 
kent, waardoor een grote ruimte ontstaat, onderverdeeld in drie "woonlagen". 
De bewaarders vertoeven meestal op de ring, waar ze aanspreekbaar zijn voor 
de gedetineerden. De Bolder heeft wel gescheiden afdelingen die aan elkaar 
grenzen. Per afdeling zijn vrijwel altijd 1 of 2 bewaarders aanwezig op een 
eigen post; over het algemeen hebben ze een "dienstverlenende" functie. De 
controlefunctie springt veel minder in het oog. In Woudhage is de ruimtelijke 
scheiding van de afdelingen zodanig dat gesproken wordt van zelfstandige 
paviljoens. Deze paviljoens hebben geen bewaarderspost, zodat de gedeti-
neerden voor contacten grotendeels aangewezen zijn op hun lotgenoten. 

5) Ontleend aan: Het Penitentiair Recht (Supp. 9) 1979. 
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Tenslotte speelt de fysieke beveiliging een rol: Kogelaar is de meest bevei-
ligde van de drie. Dit heeft tot gevolg dat Kogelaar wat grimmig aandoet. Deze 
nadruk op bevelliging en controle voorkomt niet dat er met een zekere regel-
maat ontsnappingen of pogingen daartoe plaatsvinden. In De Bolder komt 
een deel van de beveiliging voor rekening van gewapende buitenwachten. 
Hierdoor is de nadruk op de gebouwelijke beveiliging minder pregnant dan in 
by. Kogelaar. Niet onvermeld mag blijven dat het uitblijven van ontsnappingen 
tevens een door het regiem gegenereerd verschijnsel is: in elke andere ge-
sloten inrichting is het onprettiger en ontsnappingen — of pogingen daartoe 
— leiden onveranderlijk tot een overplaatsing. Woudhage tenslotte, is nauwe-
lijks beveiligd in fysieke zin: als een gedetineerde eruit wil, dan lukt hem dat. 
Ook hier geldt dat ontsnappingen leiden tot overplaatsing naar een meer be-
veiligde geyangenis; hierdoor zouden gedetineerden de vele voordelen die 
Woudhage kent, opgeven. 



5 Bevolkingsbeschrijving naar 
achtergrondkenmerken 

5.1 	lnleiding 

De samenstelling van de bevolking in de drie onderzochte inrichtingen kan 
beschreven worden aan de hand van sociaal-demografische, strafrechtelijke 
en penitentiaire gegevens. Belangrijke sociaal-demografische variabelen zijn 
leeftijd, opleiding, nationaliteit,culturele achtergrond, druggebruik, burger-
lijke staat en arbeidssituatie. In paragraaf 5.2 worden deze onder de loep ge-
nomen. Paragraaf 5.3 is gewijd aan het delict waarvoor men is veroordeeld, de 
opgelegde straf en de verblijfsduur in de inrichting ten tijde van het onder-
zoek. In paragraaf 5.4 tenslotte, wordt aandacht besteed aan het strafrechte-
lijke en penitentiaire verleden van de respondenten. 

5.2 Sociaal-demografische achtergrond 

In tabel 3 is weergegeven hoe de verschillende culturele achtergronden ver-
deeld zijn over de inrichtingen. 

Tabel 3: Culturele achtergrond 

Nederlandse 	 23 53.5 	25 37.3 	59 77.6 	107 57.5 
Surinaams/Antill. 	 10 23.2 	19 28.4 	 8 10.5 	37 19.9 
Turks/Marokk. 	 3 	7.0 	 8 11.9 	 3 	4.0 	 14 	7.5 
Zuid-Molukse 	 1 	2.3 	 2 	3.0 	 1 	1.3 	 4 	2.2 
overige") 	 6 14.0 	13 19.4 	 5 	6.6 	24 12.9 

totaal 	 43 100 	 67 100 	 76 100 	 186 100 

*) voornamelijk Azle, Zuid-Amerika en Europa. 

Kogelaar 	De Bolder 	Woudhage 	 totaal 
n % 	 n % 	 n % 	 N % 

Bijna 80% van de bevolking heeft de Nederlandse nationaliteit. Dat dit per-
centage boven het percentage gedetineerden met een Nederlandse culturele 
achtergrond ligt, wordt voor het overg rote deel veroorzaakt door de Surinaam-
se en Antilliaanse gedetineerden, die weliswaar als etnische minderheids-
groepering onderscheiden worden, maar vaak de Nederlandse nationaliteit 
bezitten. 

In de tabel valt op dat er grote verschillen zijn in het aandeel dat gedetineer-
den met een Nederlandse achtergrond hebben in de totale bevolking. In Koge-
laar ligt dit boven de 50%, terwijI in De Bolder het aandeel maar 37% is. Dit 
laatste percentage steekt schril af bij dat in Woudhage. Daar behoort bijna 
80% van de respondenten tot de groep met een Nederlandse culturele 
achtergrond 1 ) etnische minderheden treft men er relatief weinig aan. 

1) Dit percentage is vergelijkbaar met percentages in andere half-open inrichtingen (Kommer, M.M. 
en M. Brouwers, 1986). 
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Tabel 4 geeft een overzicht van de leeftijdsopbouw. 

Tabel 4: Leeftijd 

Kogelaar 	De Bolder 	Woudhage 	 fora& 
n 	o/o 	 n 	 n 	% 	 N 

20-26 jaar 	 11 25.6 	 11 16.4 	24 31.6 
26-31 jaar 	 11 25.6 	 15 22.4 	 15 19.7 
31-36 jaar 	 6 14.0 	 16 23.9 	 10 13.2 
36-40 jaar 	 8 18.6 	 14 20.9 	 8 10.5 
v 40 jeer 	 7 16.3 	 11 16.4 	 19 25.0 

totaal 	 43 100 	 67 100 	 76 100 

mediaan 	 30.6 	 33.4 	 30.5 
gemiddelde 	 32.5 	 33.6 	 33.5 

46 24.8 
41 22.0 
32 17.2 
30 16.1 
37 19.9 

186 100 

De verschillen in gemiddelden zijn statistisch niet significant; dat wil zeg-
gen dat het hoogstwaarschijnlijk om toevalsfluctuaties gaat. Wat wel opvalt, 
is dat de gemiddelde leeftijden hoger liggen dan veelal wordt aangenomen; 
zelfs de respectievelijke medianen liggen boven de 30, waardoor het onaan-
nemelijk wordt dat de hoge gemiddelde leeftijd veroorzaakt wordt door enkele 
uitbijters. 

Allerwege wordt erkend dat verslaving en druggebruik in het algemeen een 
probleem vormt yoor de penitentiaire inrichtingen. label 5 geeft weer hoe de 
gedetineerden zelf geantwoord hebben op enkele vragen rond het thema drug-
gebruik. 

Tabel 5: Druggebrulk volgens elgen opgave, zowel voorafgaand aan als tijdens de detentiel 

	

Kogelaar 	De Bolder 	Woudhage 	 totaal 

	

(N=21) 	 (N = 35) 	 (N=53) 	 (N=109) 
n 	% 	 n 	% 	 n 	°A 	 N 	°//, 

voor detentie 
- harddrugs 	 11 52.4 	 9 25.7 	 8 15.1 	 28 25.7 
- softdrugs 	 11 52.4 	 11 31.4 	 9 17.0 	31 28.4 

tijdens detentie 
• harddrugs 	 2 	9.5 	 2 	5.7 	 3 5.7 	 7 	6.4 
- softdrugs 	 12 57.1 	 10 28.6 	 7 13.2 	29 26.6 

*) De percentages zijn berekend over het aantal respondenten dat de gesloten vragenlijst heeft in-
gevuld. 

Met betrekking tot de gehele steekproef uit Woudhage is omtrent harddrug-
gebruik informatie beschikbaar van de medische dienst. Daaruit blijkt dat 13 
van de 76 respondenten gerekend kunnen worden tot de verslaafden aan hard-
drugs (17%). Het is zeer waarschijnlijk dat vooral de cijfers met betrekking tot 
de harddrugs onder de werkelijke aantallen liggen. In een recent onderzoek 
(Grapendaal, M. e.a., 1985) bleek dat rekening gehouden moet worden met eeni 
"darknumber" van rond de 20%. Hoewel het in dat onderzoek ging om de be-
volking van een HvB en de resultaten niet zonder meer te vergelijken zijn met 
de bevolking van inrichtingen voor langgestraften, moet aangenomen worden 
dat ook hier sprake is van een omvangrijk "darknumber 2). 

Het gebruik van softdrugs voor de detentie verschilt niet zoveel van het 
harddruggebruik; hoewel het lets hoger ligt, moet hierbij bedacht worden dat 
hasjiesj en marihuana meer aanvaarde genotmiddelen zijn dan by. heroine, 
zodat respondenten wellicht makkelijker toegeven ze te gebruiken. Dit geldt in 

2) Zie ook Kommer, M.M. en M. Brouwers, 1986. 



versterkte mate voor gebruik tijdens de detentie. In tabel 5 zien we dan ook 
duidelijk dat het opgegeven gebruik van harddrugs sterk achterblijft bij dat 
van softdruggebruik. 

Ook is nagegaan of er respondenten zijn die voorafgaand aan de detentie 
geen drugs gebruikten, maar dat tijdens de detentie zijn gaan doen. Geen 
enkele respondent zegt drugs van enigerlei soort te zijn gaan gebruiken 
tijdens de detentie, terwijI hij vooraf niet gebruikte. 

Tenslotte mogen in een paragraaf over sociaal-demografische achtergron-
den de burgerlijke staat, opleiding en werksituatie niet ontbreken. Deze gege-
yens zijn bekend van het steekproefgedeelte dat de vragenlijst heeft ingevuld. 
In tabel 6 zijn deze gegevens gecombineerd weergegeven. Over het algenneen 
spreekt de tabel voor zich. Toch is er een aantal opvallende zaken, waar ik de 
aandacht op wil vestigen: 64% van de gedetineerden heeft een vaste relatie in 
een of andere vorm, waarbij het hoge percentage gehuwden in Woudhage af-
steekt bij dat in de andere inrichtingen. Een ander verschil dat tussen de in-
richtingen waarneembaar is, betreft,het opleidingsniveau: in De Bolder heeft 
ruim 31% van de respondenten een niveau dat hoog te noemen is (VWO, HBO 
of universiteit). Tenslotte is het belangrijk erop te wijzen dat slechts 14.5% 
voorafgaand aan de detentie werkloos was. Dit staat in schrille tegenstelling 
tot het gevonden percentage in het Rotterdamse Huis van Bewaring: 58% had 
geen werkkring toen men gedetineerd werd (Grapendaal, M. e.a., 1985). 

Tabel 6: Burgerlijke staat, opleiding en arbeidssituatie 

burger!. staat 

gehuwd 	 6 27.3 	 8 22.9 
gescheiden 	 2 	9.1 	 7 20.0 
ongehuwd 	 4 18.2 	 9 25.7 
samenwonend 	 4 18.2 	 5 14.3 
weduwnaar 	 2 	9.1 	 1 	2.9 
andere vaste rel. 	 3 13.6 	 5 14.3 
onbekend 	 1 4.5 	- - 

totaal 

opleiding 

Kogelaar 	De Bolder 	Woudhage 	 totaal 
n % 	 n % 	 n % 	 N % 

22 100 	 35 100 

25 47.2 
3 5.7 

10 18.9 
8 15.1 

- - 
7 13.2 

- - 

53 100 

39 35.5 
12 10.9 
23 20.9 
17 15.5 
3 2.7 

15 13.6 
1 0.9 

110 100 

geen opleiding 	 - - 	 - - 	 1 	1.9 	 1 0.9 
lager onderwijs 	 4 18.2 	 8 22.9 	 8 15.1 	 20 18.2 
LBO 	 8 36.4 	 7 20.0 	17 32.1 	 32 29.1 
MAVO 	 5 22.7 	 3 8.6 	 9 17.0 	17 15.5 
HAVO 	 - - 	 3 8.6 	 1 1.9 	 4 3.6 
MBO 	 1 4.5 	- - 	 2 3.8 	 3 2.7 
VW0 	 - - 	 5 14.3 	 3 5.7 	 8 7.3 
HBO 	 2 	9.1 	 2 	5.7 	 2 	3.8 	 6 	5.5 
universiteit 	 1 	4.5 	 4 11.4 	- - 	 5 	4.5 
anders 	 1 	4.5 	 3 	8.6 	10 18.9 	14 12.7 

totaal 

arbeidssituatie*) 

22 100 	 35 100 53 100 	 110 100 

werkloos 	 4 18.2 	 6 17.2 	 6 11.3 	16 14.5 
(hoge status) 

sociale laag (1) 	 1 	4.5 	 1 	2.9 	- - 	 2 	1.8 
sociale laag (2) 	 1 	4.5 	- - 	 8 15.1 	 9 	8.2 
sociale laag (3) 	 - - 	 3 	8.6 	 4 	7.5 	 7 	6.4 
sociale laag (4) 	 7 31.8 	12 34.3 	 9 17.0 	28 25.5 
sociale laag (5) 	 5 22.7 	10 28.6 	18 34.0 	33 30.0 
sociale laag (6) 	 2 	9.1 	 1 	2.9 	 5 	9.4 	 8 	7.3 

(lage status) . 
studerend 	 - - 	 1 2.9 	- - 	 1 0.9 
onbekend 	 2 	9.1 	 1 	2.9 	 3 	5.7 	 6 	5.5 

totaal 22 100 	 35 100 53 100 	 110 100 

'`) Voor de indeling is gebruik gemaakt van de codelijst voor beroepen van Van Tulder. 
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5.3 Strafrechtelijke en penitentiaire gegevens 

Ten behoeve van de duidelijkheid is de veelheid aan delicten gegroepeerd in 
5 categorie0n, te weten: geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven, vermogensde-
licten, overtredingen van de Opiumwet en een restcategorie. 

In label 7 zijn deze categorieen uitgezet tegen de inrichtingen. 

label 7: Delict (zwaarstbedreigde) 

geweldsmisdrijf 
zedenmisdrijf 
vermogensdel lot 
opium wet 
overig 

totaal 

label 8: Strafduur (onvoorwaardelijk) 

gemiddelde strafduur 

Kogelaar 	De Bolder 	Woudhage 	 totaal 
n % 	 n % 	 n % 	 N 

12 27.9 
- 

17 39.5 
14 32.6 
- - 

18 26.9 
1 1.5 

24 35.8 
24 35.8 
- - 

43 100 	 67 100 

10 13.2 
5 6.6 

46 60.5 
9 11.8 
6 	7.9 

40 21.5 
6 3.2 

87 46.8 
47 25.3 
6 3.2 

76 100 	186 100 

In de twee gesloten inrichtingen voor langgestraften ontlopen de percen-
tages op de drie hoofdgroepen van delicten elkaar niet zoveel. In Woudhage is 
vooral het hoge percentage vermogensdelicten opvallend. 

Een ander gegeven dat van belang is, betreft de strafduur. label 8 geeft 
hiervan een overzicht. 

Kogelaar 	De Bolder 	Woudhage 	 totaal 
n % 	 n % 	 n % 	N % 

1-6 maanden 	 - - 	 - - 	 20 26.3 	20 10.8 
6-12 maanden 	 . 2 4.7 	- - 	 29 38.2 	31 16.7 
1-2 jaar 	 7 16.3 	19 28.4 	18 23.7 	44 23.7 
2-3 jaar 	 9 20.9 	10 14.9 	 3 	3.9 	22 11.8 
3-4 jaar 	 5 11.6 	13 19.4 	 4 	5.3 	22 11.8 
..4 jaar 	 20 46.5 	25 37.3 	 2 	2.6 	47 25.3 

totaal 	 43 100 	 67 100 	 76 100 	186 100 

4.2 jaar 	 4.1 jaar 	 1.1 jaar 	 3.2 jaar 

Enkele opmerkingen bij deze label: dat in Kogelaar en De Bolder geen gede-
tineerden voorkomen die korter dan 6 maanden gestraft zijn, is niet zo verwon-
derlijk, aangezien deze inrichtingen uitsluitend bestemd zijn voor hen die een 
langere straf dan een half jaar hebben. Dal er uberhaupt geen respondenten 
voorkomen die korter dan 1 maand gestraft zijn, heeft te maken met de wijze 
van steekproeftrekken (zie paragraaf 3.3). Opmerkelijk is het feit dal rond de 
70% van de bevolking in Woudhage till langgestraften bestaat. Dit is een stij-
ging van 10% ten opzichte van de stand van zaken in 1984 (Kommer, M.M. e.a., 
1986). 

In tabel 9 wordt de verblijfsduur in de inrichting ten tijde van het onderzoek 
bezien. 



Tabel 9: Verblijfsduur ten tijde van het onderzoek 

ol maand 
1-6 maanden 
6-12 maanden 
1-1,5 jaar 
1,5-2 jaar 

jaar 

totaal 	 43 100 	 67 100 

gemiddelde 6.7 mnd. 	7.9 mnd. 

5.4 Strafrechtelijk en penitentiair verleden 

label 10: Aantal veroordelingen (inclusief huidige)*) 

*) Van vier respondenten ontbreekt deze informatie. 

Tabel 11: Aantal vrijheidsstraffen (inclusief huidige)*) 

*) Van vier respondenten ontbreekt deze informatie. 

Kogelaar 	De Bolder 	Woudhage 	 totaal 
n % 	 n % 	 n % 	 N % 

	

5 11.6 	 3 	4.5 	13 17.1 	21 	11.3 

	

23 53.5 	31 46.3 	44 57.9 	98 52.7 

	

9 20.9 	18 26.9 	16 21.1 	43 23.1 
3 	7.0 	 7 10.4 	 1 	1.3 	11 	5.9 
1 	2.3 	 6 	9.0 	 2 	2.6 	 9 	4.8 

	

2 4.7 	 2 3.0 	- - 	 4 2.2 

76 100 	186 100 

4.2 mnd.* 	6.1 mnd. 

*) Dit gemiddelde verschilt significant van de beide andere: resp. p 	(df = 117; t = 2.23) en p (i.001 
(df = 141; t = 3.70). 

In Woudhage was de gemiddelde verblijfsduur ten tijde van het onderzoek 
het laagst. Hierin weerspiegelt zich het verschil in strafduur dat we in tabel 8 
hebben gezien. 

In latere analyses zal van het strafrechtelijke en penitentiaire verleden ge-
bruik worden gemaakt om een index samen te stellen als maat voor de crimi-
nele carriere, die vervolgens als onafhankelijke variabele gehanteerd kan wor-
den. Daarom is het belangrijk om te bezien hoe dit verleden gespreid is over de 
diverse inrichtingen. 

Om te beginnen het totale aantal veroordelingen tot zowel vrijheidsstraf als 
geldboete (tabel 10). 

Kogelaar 	De Bolder 	Woudhage 	 totaal 
n % 	 n % 	 n % 	N % 

1 	 8 19.0 	21 31.3 	10 13.7 	39 21.4 
2 t/rn 5 	 9 21.4 	28 41.8 	33 45.3 	70 38.5 
6 t/rn 10 	 13 31.0 	12 17.9 	23 31.5 	48 26.4 

11 Um 15 	 6 14.3 	 3 	4.5 	 5 	6.8 	14 	7.7 
16 Um 20 	 2 	4.8 	 2 	2.9 	 2 	2.7 	 6 	3.3 
"20 	 4 9.5 	 1 	1.5 	- - 	 5 2.7 

totaal 	 42 100 	 67 100 	 73 100 	182 100 

Opvallend is met name het relatief hoge percentage (31.3) "first offenders" 
in De Bolder. Verder zien we dat in Kogelaar ruim 60% van de bevolking meer 
dan 5 veroordelingen achter de rug heeft. Voor De Bolder en Woudhage zijn 
deze percentages respectievelijk 26.8 en 41. Dit zijn opmerkelijke verschillen, 
waarmee bij verdere analyses terdege rekening moet worden gehouden. 

Als we ons in een dergelijke tabel alleen beperken tot de vrijheidsstraffen, 
dan veranderen de cijfers op een wijze die in tabel 11 te zien is. 

Kogelaar 	De Bolder 	Woudhage 	 totaal 
n % 	 n % 	 n % 	N % 

1 	 14 32.6 	31 47.0 	26 35.6 	71 39.0 
2 Um 5 	 11 25.6 	22 33.3 	34 46.6 	67 36.8 
6 Um 10 	 9 20.9 	10 15.2 	 8 11.0 	27 14.8 

11 Um 15 	 3 	7.0 	 1 	1.5 	 4 	5.5 	 8 	4.4 
16 t/rn 20 	 4 	9.3 	 1 	1.5 	 1 	1.4 	 6 	3.3 
i>20 	 2 	4.7 	 1 	1.5 	- - 	 3 	1.7 

totaal 	 43 100 	 66 100 	 73 100 	 182 100 
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" In de eerste rij ontstaat een verwachte stijging. Deze stijging wordt veroor-
zaakt door de gedetineerden die wel al eerdere veroordelingen achter de rug 
hebben, maar nog niet tot gevangenisstraf. We zien deze tendens het sterkst 
in Woudhage, maar opnieuw moet vastgesteld worden dat De Bolder op deze 
gegevens "gunstig" afsteekt bij de andere inrichtingen: bijna 50% ondergaat 
voor de eerste maal een gevangenisstraf. 

Nu moet niet vergeten worden dat, naarmate men ouder wordt, de kans op 
meerdere veroordelingen toeneemt; maar in tabel 4 wordt geconstateerd dat 
de verschillen in gemiddelde leeftijd niet groot zijn. Dit doet het vermoeden 
postvatten dat De Bolder een wat "mildere" bevolking heeft in termen van een 
"criminele carriere". Een vermoeden dat bevestigd wordt door de volgende 
resultaten: het aantal verschillende delicten waarvoor men ooit veroordeeld 
is. Al eerder werd kort vermeld dat dit gegeven vaak beschouwd wordt als indi-
catie voor de mate waarin men geInvolveerd is in een criminele subcultuur: 
een belangrijke importmodelvariabele. In tabel 12 is dit weer uitgesplitst naar 
de verschillende inrichtingen. 

label 12: Aantal verschillende delicten in "carriere" 

1 	 10 23.3 	32 47.8 	22 30.1 	64 35.0 
2 	 13 30.2 	15 22.4 	25 34.2 	53 29.0 
3 	 12 27.9 	16 23.9 	19 26.0 	47 25.7 
.3 	 8 18.6 	 4 	6.0 	 7 	9.6 	19 10.4 

totaal 

*) Van drie respondenten ontbreekt deze informatie. 

De voorgaande twee tabellen beInyloeden natuurlijk voor een deel de uit-
komsten van label 12: "first-offenders" by. zullen per definitie in de eerste rij 
verschijnen. Niettemin valt ook nu weer op dat De Bolder een (zeer) hoog per-
centage gedetineerden huisvest dat steeds voor eenzelfde soon t delict is ver-
oordeeld; een percentage dat uitstijgt boven de "first-offenders" uit de tabel-
len 10 en 11. 

Tenslotte wordt bezien wat de leeftijd was toen het eerste misdrijf werd ge-
pleegd. 

label 13: Leeftijd aerate misdrijf 

.16 jaar 	 16 37.2 	 8 11.9 	24 32.9 	48 26.2 
16 of 17 jaar 	 4 ' 9.3 	 8 11.9 	 7 	9.6 	19 10.4 
18 of 19 jaar 	 5 11.6 	 5 	7.5 	16 21.9 	26 14.2 
20 of 21 jaar 	 3 	7.0 	 9 13.4 	 4 	5.5 	16 	8.7 
.21 jaar 	 15 34.9 	37 55.2 	22 30.1 	74 40.4 

totaal 	 43 100 	 67 100 	 73 100 	183 100 

gemiddelde leeftijd 

Kogelaar 	De Bolder 	Woudhage 	 totaal 
n % 	 n % 	 n % 	N % 

43 100 	 67 100 73 100 	183 100 

Kogelaar 	De Bolder 	Woudhage•) 	 totaal 
n % 	 n % 	 n 	 N % 

20.7 jaar 	26.3 jaar •) 21.7 jaar 	22.5 jaar 

*) Van drie respondenten ontbreekt deze informatie. 
**) Dit gemiddelde verschilt statistisch significant van de beide andere gemiddelden: (t = -2.82, 

df = 108, p ..01; 1=2.46, df = 138, p ..025). 

We zien een consistent beeld: niet alleen heeft De Bolder relatief veel "first-
offenders" binnen de muren en kennen de respondenten een geringe diversi-
teit aan (ooit) gepleegde delicten, ook ligt de leeftijd waarop het eerste delict 
gepleegd is, over het algemeen aanmerkelijk hoger dan in de andere inrichtin-
gen: ruim 55% van de bevolking was op dat moment ouder dan 21 jaar; voor de 
beide andere inrichtingen liggen deze percentages op respectievelijk 34.9 en 



30.1. Daar komt nog bij dat slechts 8 gedetineerden (11.9%) in De Bolder 
jonger dan 16 jaar waren toen ze hun eerste misdrijf begingen (Kogelaar 
37.2%, Woudhage 32.9%). 

Bij het waarderen van deze verschillen in penitentiaire en strafrechtelijke 
geschiedenis tussen de inrichtingen moet rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid dat niet alle gegevens voor alle gedetineerden bekend hoeven te 
zijn. Dit geldt dan vooral voor buitenlandse gedetineerden die niet in Neder-
land woonachtig waren vOOr hun detentie en voor degenen die nog maar kort 
in Nederland verbleven. Van hun mogelijke strafrechtelijke dossier in eigen 
land is ons niets bekend. Deze kanttekening geldt met name voor De Bolder. 
Zoals gemeld is, verblijven daar de grootste percentages buitenlanders. Via 
de inschrijvingskaart is nagegaan of gedetineerden voorafgaand aan de 
detentie hun woonplaats in Nederland hadden. Alle vier gedetineerden die 
niet in Nederland woonden, zijn in De Bolder gedetineerd. Van nog eens twee 
is dit onbekend en 5 gedetirieerden hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. 
Van deze laatste 7 is nagegaan welke nationaliteit ze bezitten. Alle 7 hebben 
een andere dan Nederlandse nationaliteit. In totaal zijn dat 11 gedetineerden, 
waarvan aangenomen mag worden dat niet alle strafrechtelijke en peniten-
tiaire gegevens bekend zijn. In hoeverre dit het "milde" beeld van De Bolder 
beInvloedt, kan nagegaan worden door deze 11 gedetineerden te controleren 
op de zg. carrierevariabelen. Tien van deze buitenlandse gedetineerden waren 
ouder dan 30 jaar toen zij — volgens onze gegevens — hun eerste delict be-
gingen, allen hebben veroordelingen voor een zelfde soort delict en onder-
gaan voor de eerste maal een vrijheidsstraf in Nederland. Hoewel dus onbe-
kend is of deze 11 elders een strafblad hebben, of dat zij inderdaad "first-
offenders" zijn, kan vastgesteld worden dat deze gegevens aanleiding geven 
tot een minder absolute uitspraak over de "mildheid" van de bevolking in De 
Bolder. 

5.5 Samenvatting en conclusies 

De opbouw van de bevolking in de drie inrichtingen geeft op een aantal 
variabelen nogal forse onderlinge verschillen te zien. Voor een deel kan dit 
toevalsfluctuatie zijn, voor een ander deel speelt ongetwijfeld de selectiepro-
cedure een rol en ten derde kunnen enkele verschillen toegeschreven worden 
aan de verschillen in bestemming tussen de inrichtingen. Dit laatste geldt met 
name voor de strafduur: De Bolder en Kogelaar huisvesten geen enkele gedeti-
neerde die een straf uitzit van minder dan 6 maanden. Een ander opvallend 
verschil is de geringe vertegenwoordiging van etnische minderheidsgroepe-
ringen in Woudhage. Deze groepen komen blijkbaar nauwelijks in aanmerking 
voor een lopend vonnis en dus voor plaatsing in o.a. deze half-open zelf-
meldersinrichting. Ook met betrekking tot het delict neemt Woudhage ten op-
zichte van de andere twee inrichtingen een uitzonderingspositie in: ruim 60% 
heeft een veroordeling voor een vermogensdelict. In de andere twee inrichtin-
gen nemen de agressieve, vermogens- en Opiumwetdelicten ieder -± 1/3 van de 
capaciteit voor hun rekening. 

Als we naar het strafrechtelijk en penitentiaire verleden van de responden-
ten kijken, dan blijkt dat vooral De Bolder relatief veel "first-offenders" binnen 
de muren heeft (31.3%; Kogelaar 19% en Woudhage 13.7%). Ook met betrek-
king tot de leeftijd waarop het eerste delict gepleegd is, verschilt De Bolder 
aanzienlijk van de andere twee inrichtingen, ruim 55% was op dat moment 
ouder dan 21 jaar (Kogelaar 34.9%; Woudhage 30.1%). Deze laatste resultaten 
worden echter beInvloed door het feit dat De Bolder relatief veel buitenlanders 
binnen haar muren heeft, van wie geen vroegere strafrechtelijke en peniten-
tiaire gegevens bekend zijn. 
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6 De dagelijkse manifestaties van de • 	
gedetineerdencultuur per inrichting 

6.1 	lnleiding 

In dit hoofdstuk zal op algemeen beschrijvende wijze ingegaan worden op 
een aantal centrale elementen in de gedetineerdencultuur. Deze beschrijving 
heeft geenszins de pretentie alles omvattend of uitputtend te zijn; wel wordt 
duidelijk dat de cultuur complex en pluriform is. Elk van de volgende drie para-
grafen is gewijd aan een van de inrichtingen. De beschrijving van de cultuur is 
gebaseerd op observaties in de inrichtingen en gesprekken met gedetineer-
den en — in mindere mate — met bewaarders. We zullen ons vooral concen-
treren op de dagelijkse manifestaties van de gedetineerdencultuur. Zaken als 
groepsvorming, leiderschap, relatie met het personeel e.d. komen aan de 
orde. 

6.2 Kogelaar 

6.2.1 Groepsvorming en Leiderschap 

Een van de belangrijkste factoren op grond waarvan groepsvorming plaats-
vindt, is de nationaliteit/etnische achtergrond van de gedetineerden. Dit is 
vooral waarneembaar bij de Surinaamse/Antilliaanse gedetineerden, die zelfs 
op de luchtplaats een eigen "territorium" hebben; zij concentreren zich tij-
dens het luchten veelal op steeds dezelfde plek. Hoewel de samenstelling van 
de bevolking zeer gemeleerd was, zijn de aantallen gedetineerden per 
nationaliteit/etniciteit — met uitzondering van de eerder genoemde 
Surinamers/Antillianen en de Nederlanders — te gering om van coherente 
groepsvorming te spreken. Niettemin bestaat het vermoeden dat ook voor 
woonwagenbewoners (de zogenaamde Kampers), Turken, Molukkers, Marok-
kanen enz. de gedeelde etnische achtergrond een eerste reden vormt om met 
elkaar op te trekken. Het grootste deel van de bevolking was Nederlands. Bin-
nen deze groep gelden meerdere processen op grond waarvan zich subgroe-
pen formeren. Een van de voornaamste redenen hiervoor is gelegen in de om-
yang van de groep: men heeft simpelweg meer keuzemogelijkheden en de pro-
cessen vertonen een grotere verscheidenheid. 

Voor de nieuwe gedetineerde die geen bekende binnen heeft en ook nog 
niet eerder in Kogelaar heeft gezeten, is in eerste instantie de cellocatie be-
langrijk. De diverse buren maken een aanvang met een initiatieproces, en 
beantwoorden simpele praktische vragen omtrent de gang van zaken in de in-
richting. Met het vorderen van het initiatieproces (zie hoofdstuk 7) wordt de 
cellocatie minder belangrijk. Al gauw raakt de gedetineerde ervan op de 
hoogte hoe het toegaat in de inrichting. Niet zelden worden dan de aanvanke-
lijke contacten vervangen door contacten die meer gebaseerd zijn op eigen 
keuzen. De periode die men nodig heeft om te assimileren, verschilt van per-
soon tot persoon. Dit hangt samen met de vraag of iemand al bekenden bin-
nen heeft of uit eerdere ervaringen op de hoogte is van de gang van zaken in 
Kogelaar. Deze assimilatieperiode loopt uiteen van 1 week tot 1 maand. Als 
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men deze gewenningsperiode achter de rug heeft, dan zijn er diverse motieven 
die leiden tot groepsvorming. Vaak gaat het "gewoon" om een wederzijds er-
varen sympathie, zonder dater sprake is van een stabiele vriendschap die zich 
buiten de bajes voortzet. Regelmatig is er sprake van beloften dat een af-
scheid nemende gedetineerde de achterblijver zal opzoeken of hem dingen zal 
toesturen; even regelmatig worden deze beloften niet nagekomen. Sons zoe-
ken mensen met een overeenkomstig delict elkaar op, soms ook zijn het ge-
lijkgestemde interesses of gedeelde belangen — in cast druggebruik of drug-
handel — die een rol spelen. Veel van de groepen die te onderscheiden zijn, 
kennen een informeel of natuurlijk !eider. De gedetineerde die een zekere 
reputatie geniet op grand van een opzienbarend delict 1 ) of bajesverleden, zal 
merken dat er veel gedetineerden zijn die am deze reden contact met hem 
zoeken. Het is niet ongebruikelijk dat zo'n reputationele gedetineerde een gra-
tis detentie kan doorbrengen, dat wil zeggen als hij daar zelf prijs op stelt. 
Zo'n gedetineerde ontpopt zich — soms tegen wil en dank — als natuurlijk lei-
der. Hij zou een Statusleider genoemd kunnen worden. Hi] wordt als het ware 
bij voorbaat op een voetstuk geplaatst. Niet elke gedetineerde met een derge-
lijk "goede" reputatie wordt ook feitelijk leider. Hiervoor is al gezegd dat dit 
sons tegen wil en dank gebeurt -De verklaring voor de weigering van het lei-
derschap is tweeerlei. Enerzijds brengt het verplichtingen met zich mee. Een 
gedetineerde formuleerde het aldus: "Ik breek onmiddellijk het voetstuk af 
waar ze me op plaatsen, want er komt een moment waarop je je positie waar 
moet maken ten opzichte van een concurrerende gedetineerde." Deze concur-
rentie heeft niet zozeer te maken met de wens de sociale positie van de uitge-
daagde !eider over te nemen, alswel met de poging de superioriteit van de uit-
dager te bevestigen, waardoor de positie in de eigen groep versterkt wordt. 
Anderzijds wordt feitelijk leiderschap afgewezen, omdat het personeel weet 
wie de leiders zijn: "Als er stront aan de knikker is, weten ze me altijd te vin-
den, zelfs als ik er niets mee te maken heb." De gemeenschappelijke noemer 
waaronder deze beide redenen zijn samen te brengen, is de wens een rustige 
detentie door te brengen zonder allerlei toestanden aan het hoofd te hebben, 
die varieren van de voortdurende zorg je eigen positie te bevestigen of veilig te 
stellen en je tegelijkertijd indekken tegen al dan niet terechte verdenkingen 
van het personeel. 

, Behalve leiderschap via een bepaalde reputatie, zijn er nog andere gronden 
waarop iemand tot leider uitgroeit. Een daarvan is de economische welstand 
van een gedetineerde. Wie geld heeft, vormt een middelpunt van de gedeti-
neerdengemeenschap. "Alles draait on geld", waren de woorden van een ge-
detineerde die hierover sprak. Geld blijft, ongeacht of men nu in de gevange-
nis is of daarbuiten vertoeft, het algemene betaalmiddel. Degenen die relatief 
rijk zijn, staan voor de keus door middel van hun welstand een !eider te wor-
den of zich afzijdig te houden en — voor zover mogelijk — alleen te genieten 
van de voordelen die een zekere welvaart met zich meebrengt. Indien de keuze 
in het voordeel van de laatste overweging uitvalt, is de rust die men daarvan 
ondervindt, slechts schijn. Met name wanneer er zeer begeerde goederen in 
de inrichting aanwezig zijn (harddrugs), is het geen zeldzaamheid dat het rond 
de cel van een dergelijke "rijke" gedetineerde zoemt van activiteit van andere 
gedetineerden die geen geld hebben, maar het willen lenen of er door middel 
van andere zaken aan willen komen. Deze transacties kennen verschillende 
vormen: ofwel men biedt goederen aan in ruil (soms veranderen hele celinven-
tarissen op deze manier van eigenaar), ofwel men biedt diensten aan en 
plaatst daarmee de persoon in kwestie voor een moeilijk dilemma, want hij 
had besloten zijn detentie in afzijdigheid door te brengen, ofwel hij leent dom-
weg geld op grond van zijn inkomsten uit de arbeid die hij verricht. Dit laatste 

1) On de eon of andere reden slaagt vrijwel niemand erin de reden van zijn verblijf in Kogelaar voor 
de andere gedetineerden verborgen to houden. Sons is zelfs eon licht vermoeden al voldoende 
cm iemand to etiketteren. Eon logisch gevolg van het feit dat in de gevangen is veel informatie in 
de vorm van geruchten wordt verspreid. 



heeft tot gevolg dat allerlei aankopen die hij in de (buiten)kantine kan doen, op 
een laag pitje komen te staan..Voorts is er ook een levendige handel in bar-
bonnen; het aan plaats gebonden equivalent van geld. Deze activiteiten rond 
de cel van een (mogelijk) vermogende gedetineerde, brengt soms de betreffen-
de. persoon in verlegenheid. Het komt voor dat hij niets met de drugsscene te 
maken wil hebben en ook anderszins niet in de kijker wil lopen. Het aanklop-
pen van vele gedetineerden om geld vestigt de aandacht van de bewaarders 
op hem. 

Hoewel de geluiden die we hoorden, erop wijzen dat de leider op grond van 
fysieke kracht weinig voorkomt, zijn ze er wel. Hun macht oefenen ze uit door 
middel van feitelijk gebruik van geweld of de dreiging ermee. De reden 
waarom gedetineerden zich rond dergelijke leiders groeperen, hangt vooral 
samen met hun eigen ervaren zwakte. lets van de onaantastbaarheid van hun 
!eider straalt op henzelf af. Toch bestaat de indruk dat dit soort leiders over 
het algemeen niet zo op prijs wordt gesteld door veel van de overige. gedeti-
neerden. Men gaat ze uit de weg, vooral om zelf niet in moeilijkheden te raken. 
Tenslotte zijn er de gedetineerden die een zekere rol vervullen op het gebied 
van "intellectuele" arbeid, dat wil zeggen het schrijven van brieven, het advi-
seren op juridisch terrein. Ook het helpen bij persoonlijke problemen hoort 
hiertoe. Zonder dat er van !eiders gesproken kan worden in de zin van het 
nemen van initiatieven of het tot op zekere hoogte bepalen van wat wel en niet 
toegestaan is, vervullen ze een belangrijke functie. Degenen die tot deze 
laatste categorie behoren, zijn vaak eenlingen. Intellectuele vaardigheden be-
horen niet in eerste instantie tot de instrumenten die iemand tot een leider 
maken; ze worden zelfs met enige argwaan bekeken. 

Het is niet helemaal duidelijk geworden tot hoe ver de ,invloed van de 
diverse leiders zich uitstrekt, op welke gebieden ze vooral actief zijn en wat er 
gebeurt als een leider te ver is gegaan. Niettemin lijkt het een redelijk verant-
woorde conclusie dat er leiders in drie soorten bestaan: de zogenaamde 
Statusleider, de Economische leider en de Fysieke leider. De grootte van de 
groepen die zich rond deze leiders bewegen, varieert van drie tot tien ge-
detineerden. 

6.2.2 De Ringhierarchie 

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat de gedetineerdenafdelingen in Kogelaar opge-
bouwd zijn in ringvorm. Een zeer opvallend aspect aan de gedetineerden-
gemeenschap is de bestaande ringhierarchie: de bovenste ring wordt alge-
meen gezien als de minst slechte plaats om de detentie door te brengen. Ener-
zijds door de fysieke kwaliteiten van deze ring, anderzijds bevinden zich hier 
de sociaal aanzienlijke gedetineerden: die gedetineerden die al langer binnen 
zijn, zij met geld en/of reputatie en overige leiders. Plaatsing van nieuw bin-
nengekomen gedetineerden op deze ring geschiedt onafhankelijk van de 
reeds daar verblijvende gedetineerden. Er bestaat echter ook iets van een 
door de gedetineerden gegenereerde wachtlijst. Hier bestaat een zekere ballo-
tage voor: men moet gevraagd worden door de bewoners van de tweede ring. 
Als er belangstelling bestaat bij de betreffende gedetineerde, dan kan hij dat 
kenbaar maken aan het personeel en verhuist hij na verloop van tijd naar 
boven. 

Hoe komt het dat vooral aanzienlijke gedetineerderi zich op de bovenste 
ring bevinden? De belangrijkste reden ligt in het feit dat van bovenaf alles 
bete!' in de gaten kan worden gehouden, zodat men op de hoogte blijft van 
allerlei bewegingen elders in het gebouw, zowel wat betreft gedetineerden als 
personeel. Ten tweede speelt een belangrijke rol dat er — afgezien van de 
kerkzaal, die weinig gebruikt wordt — geen gemeenschapsruimten zijn. 
"Vreemde" gedetineerden komen dus niet op de tweede ring. Dit maakt het 
leven daar overzichtelijker. Het komt wel voor dat een nieuwe gedetineerde 
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een keer rondkijkt, omdat hij wil weten hoe de rest van het gebouw eruit ziet, 
maar dat beperkt zich tot een of twee maal. Al gauw vertoont hij zich er niet 
meer. De sociale controle hierop is tamelijk sterk en maakt ongetwijfeld deel 
uit van het initiatieproces. 

6.2.3 Bewarend personeel en gedetineerden 

Zonder afbreuk te willen doen aan het feit dat het vaak ernst is in Kogelaar, 
kan de dynamiek van veel interacties tussen bewaarders en gedetineerden ge-
kenschetst worden als een "spel". Soms is het een spel om de macht, soms 
een spel om het spelen. Het is een voortdurend aftasten van elkaars grenzen 
(vergelijk de uitspraak van een langgestrafte in een interview: "Ik ben op mijn 
hoede. Het is een spel. Het is beter om niets te zeggen." V.N. 36/86). Een 
enkele keer pakt het spel uit in het voordeel van de gedetineerden; vaker ge-
beurt het dat uiteindelijk de bewaarders winnen. 

De kern van het spel bestaat uit pogingen van gedetineerden om dingen 
vow elkaar te krijgen die het !even veraangenamen, maar buiten de toege-
stane orde vallen, terwijI bewaarders proberen die pogingen te voorkomen of 
in een vroeg stadium in de kiem te smoren. Er is altijd wel ergens een gedeti-
neerde bezig met de voorbereiding van een ontsnapping, zo niet werkelijk, dan 
toch in de belevingswereld van de bewaarders. Niet altijd zijn dit serieuze 
voorbereidingen; de indruk bestaat dat dit soort activiteiten ook ondernomen 
worden om iets te hebben waar men naar uit kan zien, het bezig zijn, de span-
ning. Op deze manier voorzien gedetineerden zichzelf van prikkels, die anders-
zins niet voorhanden zijn 2). De bewaarders nu, hebben de rol om dergelijke 
activiteiten op te sporen en zijn dus complementair aan de behoefte van prik-
kels zoekende gedetineerden. Het is een soort symbiotische relatie. Ook uit 
zich op deze manier de oppositie tegen de inrichting. Behalve het ontsnappen 
worden vele andere spellen gespeeld: drank maken, drugs smokkelen, knab-
belen aan de grenzen die de regels stellen, mazen in het net zoeken, het ver-
vaardigen van dingen die niet ingevoerd mogen worden, het vinden van wegen 
om extra te mogen bellen, het uitproberen van mogelijkheden om de maxi-
male belastbaarheid van het electrische circuit in de cel uit te breiden (een 
spijker als zekering), het roken van hash, enz. Afhankelijk van de ernst van het 
spel wordt het meer of minder grimmig gespeeld en doen de bewaarders er 
meer of minder intensief aan mee. Sommige zaken worden zeer ernstig ge-
nomen (serieuze vluchtpogingen, harddruggebruik en -smokkel) en lenen zich 
ook niet voor de speelse benadering die hierboven gekozen is. Niettemin denk 
ik dat veel gedrag van bewaarders belonend werkt en gedetineerden doet vol-
harden in het spel dat een response van een bewaarder bewerkstelligt. De be-
langrijkste motivatie voor het spelen ligt in het opwekken van prikkels in een 
overigens weinig stimulerende omgeving. In dat geval is elke response op je 
spel een bemoediging om ermee door te gaan. De mildere spelvormen worden 
hierdoor gekarakteriseerd dat het bewarend personeel een oogje dichtknijpt. 
Voorwaarde hiervoor is wel dat de betrokken gedetineerde(n) daarvoor de 
mogelijkheid moet(en) scheppen. 

Hier doet zich een opmerkelijk felt voor dat in tegenspraak lijkt met wat 
hierboven is gezegd over de volharding in het spel omwille van de response. In 
het geval van de oogluikend toegestane overtredingen is er nauwelijks sprake 
van enige reactie bij het personeel. loch wordt het spel met verve gespeeld. 
Een verklaring hiervoor is dat menige bewaarder weet wie zich ermee bezig-
houdt en de gedetineerde weet dat de bewaarder het weet. loch doen ze niets. 
De uitwerking hiervan is vergelijkbaar met een prikkelende response: in beide 
gevallen heb je het personeel bij de neus. In het eerste omdat hij er druk mee 

2) Dit is een abstractie van de vele opmerkingen die we hoorden over verveling, gebrek aan span-
ning, geen eigen verantwoordelijkheid, overal worth voor gezorgd, je bent net een kasplantje, 
enz. 



is en in het tweede omdat je blijkbaar dingen straffeloos kunt doen die for-
meel verboden zijn. De functie van het spel wordt daarmee vanuit de gedeti-
neerde gezien tweeerlei: het gaat in de eerste plaats om bezigheden te hebben 
die een zekere stimulans inhouden en als je daarbij ook nog het personeel een 
loer draait, is dat mooi meegenomen. 

Behalve dat het spel een duidelijke functie voor gedetineerden heeft, heeft 
het dat ook voor de bewaarders. Niet alleen grijpen zij het. spel aan om op z'n 
tijd duidelijk te maken hoe de verhoudingen werkelijk liggen, ook betekent het 
dat er wat leven in de brouwerij komt. Het al dan niet formeel ingrijpen in het 
spel hangt sterk af van de persoonlijke waardering van het spel en de manier 
waarop gedetineerden het spelen. 

Veel van de processen en voorvallen die opgevallen zijn, kunnen verklaard 
worden in termen van het spel dat zojuist geschetst is. Zo is de celcontrole — 
individueel of collectief — een manier om even te laten zien naar welke kant 
de machtsbalans uiteindelijk doorslaat. Het verbod op celrecreatie heeft een 
soortgelijke functie. Niet alle voorvallen zijn binnen het spelkader op een ver-
antwoorde manier te interpreteren. Soms zijn situaties zodanig geconstrueerd 
dat ze agressieprovocerend werken, zowel naar personeel als gedetineerden 
toe. Dit is geen spel meer. 

Naar verluidt is een van de voornaamste problemen in de inrichting agres-
sie en geweld. Niet eens zozeer de mate waarin het voorkomt, alswel het 
voortdurend rekening moeten houden met de mogelijkheid dat er geweld ge-
bruikt kan worden. Er is veel sociale technologie voorhanden omtrent oor-
zaken van geweld en agressie en de manier waarop deze oorzaken wegge-
nomen kunnen worden. Deze technologie wordt niet, of slechts door som-
migen en dan nog intuItief, aangewend om agressie en spanning te verminde-
ren. Een van de mogelijke oorzaken is al even aangestipt, namelijk de geringe 
leefruimte die beschikbaar is voor relatief veel mensen. Een andere mogelijk-
heid is gelegen in de vele regels en voorschriften die de zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid van gedetineerden tot een minimum reduceren. Het nut 
van vele van deze regels is niet onmiddellijk duidelijk geworden. Wellicht zijn 
ze in meerderheid bedoeld als bijdrage aan de veiligheid van het personeel..De 
vraag is evenwel of dit in z'n algemeenheid ook dat effect heeft, omdat ze vaak 
juist provocerend werken. De opmerking die we veel hoorden dat Kogelaar 
vanwege z'n bestemming per definitie "moeilijke" gedetineerden herbergt, is 
slechts ten dele terecht. Een aantal van de gedetineerden heeft te kennen ge-
geven zelf voor Kogelaar gekozen te hebben. Ofwel omdat dit bezoek makke-
lijker maakt, ofwel omdat men zegt in Kogelaar te weten waar men aan toe is. 
Deze gedetineerden hebben niet altijd een geschiedenis van problemen in 
andere penitentiaire inrichtingen. 

6.3 De Bolder 

6.3.1 	lnleiding 

De weergave van de gang van zaken in De Bolder behoeft een woord vooraf. 
Waar de beschrijving van de andere twee inrichtingen op sommige aspecten 
tamelijk gedetailleerd kan plaatsvinden, gaat dit niet op voor De Bolder. Deze 
inrichting heeft voor de onderzoekers twee handicaps: ten eerste is de gebou-
welijke situatie onoverzichtelijk en ten tweede bleek de gedetineerdenge-
meenschap erg gesloten. De indruk bestaat dat men niet het achterste van de 
tong heeft laten zien 3). Redenen hiervoor zijn al in hoofdstuk 3 aan de orde ge-
komen. Niettemin zal zoveel mogelijk dezelfde indeling gehandhaafd blijyen 
als voor de andere inrichtingen. De inhoud echter zal noodzakelijkerwijze 
meer beperkt en minder stellig zijn. 

3) Deze geslotenheid is zelfs als cultureel verschijnsel te kenmerken. 
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6.3.2 Groepsvorming en leiderschap 

Ook voor De Bolder geldt dat een eerste aanzet tot groepsvorming gegeven 
wordt door een gedeelde culturele achtergrond. In hoofdstuk 5 (bevolkingsbe-
schrijving) bleek al dat De Bolder op dit aspect de meest gevarieerde sa-
menstelling kent. Bovendien zijn de aantallen per nationaliteit groter, zodat 
de opdeling in groepen sterker dan elders langs culturele en nationale 
scheidslijnen loopt. Binnen de groep (blanke) Nederlanders kan ook een der-
gelijke ("culturele") subgroepopdeling gevonden worden, namelijk naar regio. 
Zo treft men groepen Brabanders, Utrechtenaren en Amsterdammers aan. 
Daarnaast is (hard)druggebruik een belangrijke factor. De indruk bestaat dat 
nieuwkomers door hun gebruikende medegedetineerden hierop "gescreend" 
worden. Als iemand geidentificeerd wordt als druggebruiker, dan wordt hij 
snel in de groep opgenomen. De reden hiervoor is overigens niet gelegen in 
warme menselijke belangstelling, maar vooral gestoeld op de overweging dat 
een nieuwkomer wellicht "sket" bij zich heeft, of anders (nieuwe) wegen voor 
invoer ervan weet aan te boren. Bij deze groepsvorming is de bindende factor 
dus vooral instrumenteel. Deze drugsscene heeft nog een andere kant: het 
komt voor dat de instrumentele verhoudingen leiden tot een "meester-slaaf"- 
relatie tussen twee gedetineerden, waarbij de meester voorziet in dope en de 
slaaf in ruil daarvoor allerlei diensten aanbiedt in de vorm van schoonmaken 
ed. Op welke schaal dit gebeurt, is niet bekend. Wel is bekend dat sommige 
potenti8le "meesters" actief op zoek zijn naar "slaafjes". Afgezien van de 
vraag of dit een aanvaardbare manier van relatievorming is, heeft het wel tot 
gevolg dat dergelijke nieuwelingen snel deel uit gaan maken van een speci-
fieke groep. 

Niet alle gedetineerden zijn lid van een groep. Sommigen laveren door het 
groepsgebeuren heen en zijn goede maatjes met iedereen. Anderen zijn een-
lingen en hebben nauwelijks contact met hun medegedetineerden. Dit is of-
wel eigen keuze ofwel men wordt genegeerd door de gemeenschap. lndien 
men op eigen initiatief met rust gelaten wil worden, dan wordt dat meestal ge-
respecteerd; er is echter een uitzondering met betrekking tot gedetineerden 
die een zekere reputatie genieten: van diverse kanten worden dan pogingen 
ondernomen om deze gedetineerden in het groepsgebeuren te betrekken. De 
gedetineerden die door hun medegedetineerden uitgestoten en gesoleerd 
worden, hebben geen kans zich op enigerlei wijze aan te sluiten. Voorbeelden 
hiervan zijn al in een eerder stadium gegeven. 

Zoals in Kogelaar, kennen ook in De Bolder sommige groepen hun !eiders. 
Niettemin is opgevallen dat vrijwel niemand volmondig met "ja" antwoordde 
op de vraag of er leiders zijn. Enerzijds kan dit te maken hebben met de aard 
van de vraag: al snel werd duidelijk dat dit onderwerp in De Bolder nogal ge-
voelig ligt. Anderzijds is De Bolder — zoals al eerder gezegd werd — door de 
opzet zo ondoorzichtig dat gedetineerden met de handicap kampen niet te 
weten wat er elders in de inrichting gebeurt. Ten derde is natuurlijk mogelijk 
dat de gezagsverschillen binnen de groepen zo klein zijn, dat er inderdaad 
geen sprake is van eenduidig leiderschap. Op grond van de observaties is een 
combinatie van deze drie factoren het meest voor de hand liggend. De aan-
wezige leiders plaatsen zich in hun gedrag weinig op de voorgrond; het speelt 
zich veelal binnenskamers at. loch is er meet sprake van leiderschap dan veel 
gedetineerden ons wilden doen geloven. 

Om te beginnen zijn er de Functionele leiders, dat wil zeggen de kamer-
wachten, die een redelijk grote invloed hebben op de gang van zaken op de af-
deling. Zij zijn alleen geen leiders van een natuurlijke of informele groep in 
strikte zin: hun invloed en verantwoordelijkheid speelt zich at binnen de gren-
zen die de organisatie heeft vastgelegd, namelijk die van de afdeling. Boven-
dien moet bij de kamerwachten bedacht worden dat zij nog wel eens met 
enige achterdocht door medegedetineerden benaderd worden. De argumen-
ten die daarbij gebruikt worden, hebben te maken met de overtuiging dat de 
kamerwachten zich. door de directie en bewaarders voor een karretje laten 



span nen en dus niet te vertrouwen zijn. Voor het doel van het onderzoek gaat 
de belangstelling niet in de eerste plaats uit naar dit soort leiders. Interessan-
ter is het fenomeen van leiderschap in natuurlijke of informele groepen. 

Ook in De Bolder is de gedetineerde met een zekere reputatie — op grond 
van een opzienbarend delict of bajesverleden — een potentieel leider. In hoe-
verre hij dat ook wordt, hangt af van zijn eigen wens al dan niet betrokken te 
willen raken bij de gedetineerdengemeenschap. Met enig voorbehoud kan ge-
zegd worden dat er in De Bolder dergelijke Reputationele leiders voorkomen. 
Voorzover het de observaties betreft, moeten we het bij deze twee typeringen 
laten. De vraag is evenwel of er zich niet — met name in verband met het hard-
druggebruik — ook in De Bolder een aantal Economische leiders ophoudt. Het 
gaat hierbij dan om gedetineerden die een zekere financiele welstand paren 
aan de bereidheid gebruikende gedetineerclen te voorzien in hun behoefte, dat 
wil zeggen in ruil voor goederen en/of diensten de financien daarvoor verstrek-
ken. Behalve de drugsscene speelt hier ook drankgebruik een rol. De prijs voor 
een fles geImporteerde sterke drank ligt rond de f 100; voor een van zijn regu-
liere inkomsten afhankelijke gedetineerde is dat een fiks bedrag. 

Een opvallende afwezige in De Bolder is de Fysieke leider. Een plausibele 
verklaring hiervoor kan gevonden worden in de aard van het gevoerde regiem 
in De Bolder. In de paragraaf die dat tot onderwerp heeft, wordt daarop terug-
gekomen. 

Tenslotte is er, evenals in Kogelaar, een groep(je) gedetineerden dat zich 
bezighoudt met "intellectuele arbeid". 

De verhouding tussen de groepen is er een van ongeInspireerde vrienclelijk-
heid. Men leeft langs elkaar heen, zonder goed in de gaten te hebben wat er in 
andere groepen gebeurt. De groepen zijn tamelijk gesloten; behoor je eenmaal 
tot een groep, dan is het moeilijk om een overstap te maken naar andere groe-
p.en. De neiging daartoe bestaat ook niet; een gevolg van het gesloten karak-
ter der groepen, maar ook van een zeker neerkijken op andere groepen. Dit 
geldt met name voor sommige groepen blanke gedetineerden met betrekking 
tot gekleurde gedetineerden. 

6.3.3 Het regiem 

Een van de personeelsleden in De Bolder karakteriseerde deze inrichting in 
korte maar krachtige bewoordingen als "een oudemannentehuis"; hij doelde 
daarmee niet op een mogelijk hoge gemiddelde leeftijd der gedetineerden. De 
eerste indruk van de gedetineerdengemeenschap is inderdaad die van ge-
zapigheid, rust en hier en daar verveling, maar ook van opmerkelijke harmo-
nie, zowel onderling als tussen gedetineerden en bewaarders. Vaak moet een 
eerste indruk na verloop van tijd bijgesteld worden, zo ook in dit geval. Die 
bijstelling is geen radicale ommezwaai. De rust, gezapigheid en verveling lig-
gen er nog steeds dik bovenop. De harmonie lijkt na gesprekken met gedeti-
neerden wat minder rooskleurig te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Dat wil 
niet zeggen dat de verhoudingen slecht zouden zijn. De harmonie strekt zich 
alleen niet verder uit dan een bewuste onthouding van agressief/provocerend 
gedrag en/of oppervlakkige vriendelijkheid. De meningen van gedetineerden 
over sommige aspecten van het regiem en de relatie tussen gedetineerden en 
bewaarders en gedetineerden onderling doen vermoeden dat de eerder ge-
noemde onthouding van agressief/provocerend gedrag een door het regiem 
gegenereerd verschijnsel is. De neiging om eens flink uit te pakken bestaat 
wel degelijk. Een geduchte sanctie op ongewenst gedrag is een tijdelijke ver-
banning naar de "Rode Pannen" 4) Deze mogelijkheid weerhoudt veel gedeti-
neerden ervan om conflicten en/of problemen op een gewelddadige man ier op 

4) Het cellengebouw te Veenhuizen, waar gedetineerden met volstrekte afzondering en harde dis-
cipline gestraft worden. 
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te lossen. Regel in De Bolder is dat bij toepassing van de "Rode Pannen-
sanctie" niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de vraag wie nu het 
initiatief nam tot bijvoorbeeld een vechtpartij: beide (of meer)kemphanen wor-
den verwijderd. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat men zich wel twee keer be-
denkt alvorens tot geweld over te gaan, maar ook dat mogelijke slachtoffers 
dergelijke situaties zoveel mogelijk uit de weg gaan. Op dit verschijnsel is ook 
de afwezigheid van de Fysieke !eider terug te voeren (zie paragraaf 6.3.2). Dit 
neemt echter niet weg dat soms represailles worden genomen op gedetineer-
den die de gedragscode gebroken hebben. Dit vindt dan voornamelijk pleats 
op die plekken die voor de bewaarders minder eenvoudig te overzien of toe-
gankelijk zijn: de doucheruimte op de afdeling of de eetzaal. Het valt op dat — 
met uitzondering van de inkomstafdeling en de Individuele Begeleidings Afde-
ling — de bewaarders zich niet of nauwelijks laten zien in het verblijfsgedeel-
te van de afdelingen (de begane grond). Dit heeft het vermoeden doen postvat-
ten dat er bepaalde plaatsen in De Bolder zijn, waar bewaarders zich niet zo 
gemakkelijk vertonen: een onuitgesproken overeenkomst tussen gedetineer-
den en bewaarders. Formeel heeft elke bewaarder overal toegang; op som-
mige plaatsen vertonen zij zich echter niet. 

Een ander aspect aan het regiem dat aandacht behoeft, is de relatief grote 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die gedetineerden hebben. Enerzijds 
heeft dit als directe consequentie dat De Bolder bepaald rustig is en een zeker 
gevoel van veiligheid bij de bewaarders creeert. Anderzijds beperkt het de 
mogelijkheid tot intensiever contact tussen bewaarders en gedetineerden. 

Tenslotte zijn de regels in De Bolder van een weinig repressief karakter en 
worden ook als zodanig ervaren. Vaak zelfs spreekt men over het feit dat vele 
regels zinvol zijn. Het belangrijkste kenmerk van het regiem in De Bolder is 
dus de wens van de gedetineerden dit regiem in z'n huidige staat te hand-
haven; alles wat daarvoor een bedreiging is, wordt met argwaan beschouwd: 
men heeft het nog zo slecht niet, in aanmerking genomen dat men in een ge-
vangenis verkeert. 

6.3.4 Bewarend personeel en gedetineerden 

Uit het voorgaande is al iets duidelijk geworden over de verhoudingen tus-
sen de gedetineerden en het bewarend personeel. Overheersend is de indruk 
van een wederzijds gedeeld belang. Dit leidt ertoe dat De Bolder een ontspan-
nen inrichting is. Daar komt bij dat de relatieve zelfstandigheid van de gedeti-
neerden de contacten tussen bewaarders en gedetineerden (gegeven de om-
standigheden) minimaliseren. Hoewel dit op het eerste gezicht misschien niet 
zo wenselijk is, voorkomt het veel, wellicht onaangename, confrontaties 
tussen de groepen. 

Toch geldt in ieder geval voor een deel van het personeel dat de relatieve 
zelfstandigheid van de gedetineerden niet alleen in termen van hun eigenbe-
lang gezien wordt, maar ook in relatie tot de periode na de detentie: zelfstan-
digheid en ook een anderszins humane benadering geven enige garantie dat 
de gedetineerde zonder rancune terugkeert in de maatschappij. Opvallend is 
dat vooral de wat oudere bewaarders deze mening ventileerden. Een ander 
deel van de bewaarders vindt dat het regiem en de verhouding met de gedeti-
neerden te slap is en dat de gedetineerden de dienst uitmaken; de arbeid is 
het voornaamste middel ter voorbereiding op de terugkeer in de maat-
schappij, en gewerkt zal er worden! 

Een gevaar dat aan de minimale contacten tussen bewaarders en gedeti-
neerden kleeft, is de mogelijkheid dat gedetineerden tussen wal en schip 
raken. Aan de bewaarders de taak om dit tijdig te signaleren en eventueel op 
te vangen. Door het creeren van de Individuele Begeleidingsafdeling — het 
"vangnet" onder de inrichting — laat De Bolder zien dat dit onderkend wordt. 
Over het algemeen zijn de gedetineerden bereid om op een aangename 



manier met de bewaarders om te gaan. Gedurende de hele periode van onze 
aanwezigheid is geen wanklank gehoord. Een eventuele sanctie (celverblijf na 
absentie van de arbeid) wordt zonder morren ondergaan en gescholden wordt 
er niet. Daarbij moet overigens opgemerkt worden dat positieve sancties op 
gewenst gedrag een wellicht grotere rol spelen bij de beheersing en besturing 
van de inrichting dan de al beschreven negatieve op ongewenst gedrag. 

6.4 Woudhage 

6.4.1 Groepsvorming en leiderschap 

In tegenstelling tot de andere twee inrichtingen komen de groepen in Woud-
hage niet tot stand via etniciteit. Men treft de etnische groepen nauwelijks 
aan. 

Een van de eerste aanzetten tot de aan Woudhage eigen groepsvorming 
vindt al plaats gedurende de eerste dag van de detentie. Gewoonlijk komt er 
op maandag een groep nieuwe gedetineerden van varierende grootte aan op 
het station om van daaruit verder getransporteerd te worden naar Woudhage. 
In de bus worden de eerste contacten gelegd. Deze eerste contacten zijn met 
name belangrijk en worden mogelijkerwijze verder uitgebouwd gedurende de 
introductieperiode in Woudhage, die twee dagen in beslag neemt. In deze 
eerste dagen vol onzekerheid ondervindt men dan veel steun van elkaar. Een 
enkele keer komt het voor dat deze initiele contacten langer standhouden; 
vooral als twee of meer van de nieuwelingen op hetzelfde paviljoen geplaatst 
worden. Na deze introductieperiode neemt het reguliere gevangenisleven zijn 
gang. Dat betekent dat men op een arbeidsproject geplaatst wordt, zijn plaats 
moet vinden op het paviljoen waar men zijn onderkomen heeft en alle eigen-
aardigheden moet leren kennen die een dergelijk gedwongen samenzijn met 
zich meebrengt. 

Als we ons in dat proces op de eerste plaats concentreren op de groepsvor-
ming, dan kan een onderscheid gemaakt worden naar formele en informele of 
natuurlijke groepen. Met de term formeel wordt bedoeld dat groepen samen-
gesteld zijn binnen de grenzen zoals de organisatie die stelt: (willekeurige) 
groepen op arbeidsprojecten, waar men als binding primair aanwezigheid op 
dezelfde plek en dezelfde arbeid heeft, of een groep paviljoenbewoners. 
Andere indelingen zijn denkbaar. Zonder het belang van dergelijke formele 
groepen te willen onderschatten, gaat de belangstelling in het kader van dit 
onderzoek uit naar de informele of natuurlijke groepen. Deze informele groe-
pen kennen andere belangrijke samenstellende factoren dan de formele groe-
pen. Hierbij moet dan vooral gedacht worden aan de (relatieve) persoonlijke 
autonomie die vrijwel iedereen heeft bij de keuze van de medegedetineerden 
met wie hij wil omgaan. In de praktijk van Woudhage blijkt dan dat er diverse 
motieven zijn op grond waarvan men die persoonlijke autonomie gestalte 
geeft. Een van de belangrijkste is de straf/verblijfsduur, dat wil zeggen een 
afgeleide daarvan, nl. de ontslagdatum. Vaak vormt dit het eerste filter dat 
nieuwe gedetineerden moeten passeren. Wat men wil weten is of het, gezien 
de eigen ontslagdatum, de moeite loont om energie te steken in kennisma-
king of het ontwikkelen van een verdergaande band dan alleen die van toeval-
lige buren; vrienden wordt men vrijwel nooit. 

Het gevolg van dit onderscheid naar verblijfsduur is dat de kortergestraften 
(1 tot 3 A 4 maanden) over het algemeen langs de zijlijn staan en niet echt be-
trokken raken bij de gang van zaken op Woudhage; zij lijken zich ook niet te 
storen aan de gedragscode, die onder meer voorschrijft dat je medegedeti-
neerden niet in problemen moet brengen 5): een reden temeer om kortgestraf- 

5) In feite gaat het er hierom dat je je moet onthouden van dingen die het eigen paviljoen een 
slechte naam bezorgen; wat men met betrekking tot de andere paviljoens doet, is van minder 
belang. 
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ten te mijden is gelegen in de mening dat zij minder geneigd zijn bun gedrag af 
te stemmen op het doorbrengen van een rustige detentie, integendeel, zij wil-
len wel wat !even in de brouwerij en nemen het risico van de "Rode Pannen-
sanctie" op de koop toe. Een frequent weerkerende klacht heeft dan oak be-
trekking op de vermenging van kort- en langgestraften. 

Een ander motief waardoor men zich laat leiden bij de keuze van de groep 
waarbij men wil horen, is de regio waarin men woonachtig is. Zo zijn er groep-
jes randstedelingen (weer onderverdeeld naar stad van afkomst), noorderlin-
gen en zuiderlingen. 

Daarnaast zijn er nog allerlei "doegroepjes": knutselaars, sporters, kaar-
ters, praters, maar deze groepjes lijken niet erg hecht te zijn: zodra de activi-
telt achter de rug is, gaat leder zijns weegs; maar men zoekt elkaar weer op 
als daar aanleiding toe bestaat. Een van de meest opvallende zaken met be-

. trekking tot de groepsvorming is dat deze zich vrijwel altijd afspeelt binnende 
grenzen die door de gebouwelijke omstandigheden warden opgelegd. Het 
komt met andere woorden zelden voor dat gedetineerden van verschillende 
paviljoens samen een (informele) groep vormen 6). Als we — zoals al eerder 
gedaan is — de paviljoenssamenstelling beschouwen als een formele groep 
(bepaald door de organisatie), clan blijkt dat de informele groepsvorming  be-
perkt wordt door het al bestaan van formele groepen. Binnen de formele groep 
van 15 A 20 personen ontstaan enkele kleinere groepjes van 3 A 4 man. Een van 
de mogelijke oorzaken van dit opmerkelijke verschijnsel ligt in het feit dater 
een soort concurrentie/competitietwaakzaamheid bestaat in de relatie tus-
sen de paviljoens. De ene keer neemt dit milde vormen aan, andere keren lijkt 
dit tot wat grimmiger situaties te leiden. Een voorbeeld in verband met deze 
onderlinge competitie is het kartonnen bordje dat op diverse paviljoens aan-
getroffen kan worden nabij de kamers van de gedetineerden. Hierop staat in 
waarschuwende lettergrootte dat betreding van de kamercompartimenten 
voor anderen dan de eigen bewoners verboden is. Je ziet ook zelden andere 
bewoners dan de eigen op de paviljoens. Een uitzondering hierop vormen de 
gedetineerden die in de binnendienst zitten (kamerwachten, reinigers, onder-
houdsploeg, enz.). Zij "buurten" nog wel eens op andere paviljoens. In het 
licht van deze competitie moet ook het transport van een totale paviljoens-
bevolking naar de Rode Pannen bezien worden. Naar verluidt zou iemand van 
een ander paviljoen het personeel getipt hebben over excessief alcohol-
gebruik aldaar. Nadat inderdaad sporen van sterke drank werden gevonden en 
niemand uit de doeken wilde doen wie daar verantwoordelijk voor was, is het 
hele paviljoen naar de Rode Pannen gedeporteerd en heeft daar een middag 
doorgebracht. Naderhand was iedereen ervan overtuigd dat een ander pavil-
joen hen "een kunstje" had geflikt. Afgezien van de vraag of dit de werkelijke 
gang van zaken was, is het tekenend dat men er kennelijk van overtuigd was 
dat dit de feitelijke toedracht is geweest. Een enkele keer heeft dit soort inci-
denten ertoe geleid dat bepaalde paviljoens overgingen tot het instellen van 
een wacht, opdat anderen niet de gelegenheid zouden krijgen om iets uit te 
halen. 

Andere aanwijzingen met betrekking tot deze paviljoensconcurrentie war-
den gevonden in de herhaaldelijke kritiek die geleverd wordt op andere pavil-
joens en zelden op het eigen: de andere kamerwachten zouden het werk niet 
goed doen, het zou er te rustig (of juist te wild) toegaan, de tolerantie ten op-
zichte van druggebruikers zou er te groat (of juist te klein) zijn, men zou er te 
volgzaam (of te kritisch) zijn, enz. Zo heeft ieder paviljoen een specifieke 
manier am zijn positie te bepalen binnen Woudhage en wordt daarin vice 
versa oak door andere paviljoens bepaald. 

6) Hierop zijn enkele uitzonderingen: sommige gedetineerden met specifieke kenmerken (ouderen, 
"blowers", de paar Turkse of Surinaamse gedetineerden) van verschillende paviljoens trekken 
met elkaar op. 

7) Dit worth mede in stand gehouden en versterkt door de voetbalwedstrijden tussen de paviljoens. 



Op het paviljoen speelt de kamerwacht een belangrijke rd. Dit "payiljoens-
hoofd" maakt clui rdelijk wat de regels zijn, maakt eventueel nieuwe regels en ' 
ziet erop toe dat 'ze nageleefd worden. Hij is een Functioneel leider. Vrijwel 
iedereen aanvaardt dit leiderschap als legitiem en het is dus niet zo verwon-
derlijk dat ook iedere gedetineerde die daarnaar gevraagd werd, beaamde dat 
er leiders aanwezig zijn op Woudhage. Opvallend daarbij is dat dit functionele 
leiderschap veelal samenvalt met Informeel leiderschap: kamerwachten en in 
mindere mate paviljoensreinigers zijn gedetineerden die, behalve vanwege 
hun functie en bevoegdheden, ook op persoonlijke basis veel invloed hebben. 
Dit is een direct gevolg van de selectiecriteria die aangelegd worden bij de 
voordracht voor een van deze functies: met name de kamerwachten zijri over 
het algemeen wat ouder, zitten !anger, zijn goed gebekt en hebben een natuur-
lijk overwicht. Vooral de eerste twee criteria geven enige garantie dat zij hun 
overwicht zullen aanwenden om het paviljoen rustig te houden. De kamer-
wacht is ook vaak degene die probeert problemen tussen twee —of meer .,-- 
bewoners op te lossen zonder daarbij personeel in te schakelen (dit zou ook 
als teken van zwakte worden opgevat). Het personeel heeft als het ware be-
voegdheden gedelegeerd aan de kamerwachten, die hen langs deze weg veel 
werk uit handen nemen. Nu zijn ec meer informele leiders dan er kamerwach-
ten zijn; er lopen dus leiders rond zonder dat deze functioneel een rol spelen in 
de gedetineerdengemeerischap. Niettemin bezitten ze wel invloed. Deze in-
vloed heeft vooral betrekking op het inwinnen en verschaffen van informatie. 
Zij zouden Communicatieve leiders genoemd kunnen worden. De indruk 
bestaat dat deze leiders relatief sterk vertegenwoordigd zijn op die plaatsen in 
het arbeidsproces waar ze nog wel eens belangrijke informatie te horen krij-
gen. Voor de uitwisseling van deze informatie komt er regelmatig een groepje 
bij elkaar van wisselende grootte, maar waar ongeveer 12 gedetineerden deel 
van uitmaken. Deze bijeenkomsten hebben niet het vooropgezette doel om tot 
uitwisseling van nieuws te komen, maar is er meer een zij-effect van. Niet 
zelden worden uit dit groepje ook de leden van de gedetineerdencommissie 
gerecruteerd 8): een uitnemende plaats om geformaliseerd informatie in te 
winnen en uit te wisselen. 

Naast de tot dusver onderscheiden vormen van leiderschap, kent Woud-
hage ook enkele Financieel/Economische leiders. Zij kunnen zich door middel 
van een vergoedingenstelsel onttrekken aan allerlei verplichtingen. Deze ver-
plichtingen hebben voornamelijk betrekking op de gang van zaken op het 
paviljoen. Voor een (geringe) geldelijke beloning nemen armlastige gedeti-
neerden die verplichtingen over: voor een keer afwassen wordt by. f 2,50 be-
taald. Langzamerhand ontstaat dan echter de situatie dat sommige gedeti-
neerden onderaan de "pecking-order" verzeild raken: zij krijgen allerlei op-
drachten, varierend van boodschappen doen tot de TV harder (zachter) zetten, 
zonder dat daar nog een beloning tegenover staat. De onmiskenbare hierar-
chie op diverse paviljoens moet voor een groot deel hieraan toe worden ge-
schreven. Deze en dergelijke gezagsverhoudingen leiden soms tot het onder 
druk zetten van gedetineerden. Een enkele keer is dit zodanig manifest dat het 
personeel wel moet ingrijpen; een (interne) overplaatsing behoort hier tot de 
mogelijkheden. Vaker echter komt hiervan weinig naar buiten en blijft het 
onderhuids voortbestaan. Hoeveel deserties hiervan het gevolg zijn, laat zich 
moeilijk in percentages uitdrukken. Dat die onderdrukking echter een rol (van 
betekenis?) speelt, staat buiten kijf. 

Behalve deze invloed op het paviljoen zelf in de vorm van "werkgever" heb-
ben sommige gefortuneerde gedetineerden een vinger in de pap waar het gaat 
om "verboden vruchten". Vooral de drugs en drank liggen hier voor de hand. 
Het gros der gedetineerden staat aanmerkelijk afwijzender tegenover drugs 
dan tegenover drank. Een duidelijke norm is: niet gebruiken, maar als je echt 
zo nodig moet, dan niet op het paviljoen maar daarbuiten. Opvallend is dat 

8) Dit is ook een vorm van functioneel leiderschap. 
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veel gedetineerden hash- of marihuanagebruik bedoelen als ze het over drugs 
hebben en dat harddruggebruik — althans in de perceptie van de gedetineer-
den — een relatief ondergeschikte rol speelt. Over de aantallen harddrugge-
bruikers lopen de schattingen uiteen: bewaarders houden het aantal op ± 25; 
gedetineerden zeggen dat het rond de 15 ligt 9). 

Afwezige leidertypen zijn de Fysieke en Reputationele leiders. De reden 
voor de afwezigheid van het eerstgenoemde type wordt het best geIllustreerd 
door de woorden van een gedetineerde die dit ook opgevallen was: "Je leert je 
hier wel beheersen, want als je het niet doet, word je of door het personeel of 
door je medegedetineerden gepakt". De afwezigheid van de reputationele 
leider ligt waarschijnlijk aan het feit dat het zelfmelderscircuit een groter yer-
loop kent en (veel?) omvangrijker is dan by. de populatie langgestraften in 
gesloten inrichtingen, zodat een reputatie minder de kans krijgt zich te ont-
wikkelen. 

De aanwezige leiders verenigen vaak elementen in zich van diverse van de 
hiervoor genoemde kenmerken. Een voorbeeld is de communicatieve !eider 
die in sommige gevallen tegelijk een functioneel !eider is. Hetzelfde geldt voor 
de kamerwachten die zowel functioneel als informeel leider zijn. 

6.4.2 Net regiem 

Woudhage is een inrichting met minimale beveiliging, waar de gedetineerden 
in staat worden geacht met relatief grote zelfstandigheid en verantwoordelijk-
heid hun detentie door te brengen. Ook het gegeven dat hier gedetineeren wor-
den ondergebracht die zich na een oproep zelf moeten melden om hun straf 
uit te zitten, is een indicatie voor het beroep dat gedaan wordt op het gezonde 
verstand en verantwoordelijkheidsgevoel van de gedetineerden. Daarbij komt 
nog dat iedereen in Woudhage in aanmerking komt voor een maandelijks ver-
lof van 60 uur 10): naast dit verlof bestaat nog de mogelijkheid tot periodieke 
strafonderbreking, als de thuisomstandigheden dit vereisen. In alle gevallen 
gaat men ervan uit dat de betrokken gedetineerde terugkomt in Woudhage om 
het restant van zijn straf uit te zitten. De gedetineerde wordt in die zin op een 
volwassen en serieuze manier benaderd. In principe zijn de gedetineerden het 
daarmee eens. De contacten die men met het thuisfront kan onderhouden, de 
buitenarbeid en de grate zelfstandigheid worden als zinvol ervaren. 

Niettemin worden verwachtingen gewekt die niet bewaarheid worden. Dit 
betreft met name het grote verschil tussen de officiele omstandigheden 11 ) 
waaronder de straf ten uitvoer wordt gelegd en de manier waarop binnen die 
grenzen aan de verdere invulling van het regiem vorm wordt gegeven. Blijk-
baar — zo redeneert een gemiddelde gedetineerde — oordeelde men mij ge-
schikt voor een regiem met veel eigen verantwoordelijkheid en nu ik hier zit, 
word ik als een kleine jongen behandeld: voor het minste of geringste word ik 
op het matje geroepen en als het even tegenzit, moet ik een dag naar de Rode 
Pannen 12). Samengevat komt het erop neer dat veel gedetineerden vinden dat 
hen iets anders wordt voorgespiegeld dan waar ze in feite mee te maken krij-
gen: een gouden kooi is niettemin een kooi. Bovendien blijkt dat goud maar 
een heel dun laagje te zijn; als je er even tegenaan stoot, komt het staal te-
voorschijn. 

Tevens lijkt onder gedetineerden een gevoel van machteloosheid te over-
heersen dat — volgens enkele gedetineerden — voor een deel veroorzaakt zou 

9) Het werkelijke aantal ligt hier waarschijnlijk boven: zie paragraaf 5.2. Een gecombineerde schat-
ting (medische dienst en gedetineerden zel f) !evert een percentage van 16 op. Rekening houdend 
met het "darknumber", moet niet uitgesloten warden dat het tussen de 30 en 35% schommelt. 

10) In verband met het gebrekkige openbaar vervoer ter plekke komt men aan die 60 uur vaak niet 
toe. 

11) Verlof, strafonderbreking, buitenarbeid, beveiliging enz. 

12) "Moot ik een dag in de hoek staan." 



kunnen worden door de ervaren ontoegankelijkheid van de directie. Volgens 
deze gedetineerden komt het voor dat gedetineerden op verzoeken om de 
directie te mogen spreken, niets meer horen, of pas weken later. Hiermee ge-
confronteerd, stelt de directie van Woudhage dat, zonder uitzondering, elke 
gedetineerde die een aanvraag voor een gesprek indient, opgeroepen wordt; 
als gedetineerden zelf geen gehoor aan die oproep geven, kan dat moeilijk op 
het conto van de directie geschreven worden. 

De andere kant van de medaille is dat men op de paviljoens een grote auto-
nomie heeft bij het regelen van de gang van zaken aldaar. Behalve tijdens de 
regelmatige appels, komt er bijna geen personeel op de paviljoens. Later zal 
nog uiteengezet worden dat dit mede een gevolg zou kunnen zijn van comple-
mentaire belangen. 

6.4.3 Bewarend personeel en gedetineerden 

Bij de beschrijving van de verhouding tussen bewaarders (en overig perso-
neel) en gedetineerden ontstaat onvermijdelijk het beeld van een in twee seg-
menten opgedeelde gemeenschap. De relatie tussen die twee segmenten is 
niet optimaal te noemen. Nu zal een dergelijke relatie waarschijnlijk nooit op-
timaal worden, dus in die zin behoeft de opmerking enige relativering. Ener-
zijds heeft het te maken met het feit dat het hier om een gedwongen samen-
zijn gaat; in de vrije maatschappij zouden de betrokkenen ongetwijfeld niet 
met elkaar omgaan, of, zoals een bewaarder het uitdrukte: "als een van deze 
heren mijn buurman was, dan zou ik hem geen blik waardig keuren. Hier word 
ik ertoe gedwongen". Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor gedetineerden 
die deze of dergelijke opmerkingen met de nodige rancune doorspekken, 
waarbij men zich onveranderlijk afvraagt hoe bewaarders toch in vredesnaam 
zo'n beroep kunnen kiezen. Anderzijds speelt een rol dat de contacten tussen 
gedetineerden en bewaarders (personeel in het algemeen) minimaal en infre-
quent zijn; niet zelden zelfs onvriendelijk. Behalve tijdens de tellingen of als er 
iets disciplinairs geregeld moet worden, zie je vrijwel geen personeel op de 
paviljoens 13). Nu moet gezegd worden dat in ieder geval een deel van de be-
waarders hier de negatieve gevolgen van onderkent en het graag anders zou 
zien. Daarbij kampt men met drie problemen: 1. er is te weinig personeel om 
de bewaarders ook beschikbaar te hebben voor de bejegenende rol; 2. lang 
niet iedere bewaarder is geporteerd voor meer contact met gedetineerden en 
3. veel gedetineerden zitten daar ook niet om te springen. 

Ten aanzien van het tweede en derde punt kan opgemerkt worden dat deze 
complementair zijn aan elkaar, met andere woorden dat de opstelling van de 
beide groepen voorkomt dat er regelmatiger en intensiever contact is. De — 
onuitgesproken — norm in de twee categorieen is dan ook dat de prioriteit in 
relatievorming binnen de eigen groep moet liggen. Teveel contacten buiten de 
eigen groep heeft tot gevolg dat je met argwaan bekeken wordt. 

De te onderscheiden groepen hebben belangen die elkaar deels overlappen. 
Het gaat hierbij in de kern van de zaak om het verlangen Woudhage rustig te 
houden: de bewaarders hebben geen omkij ken naar een paviljoen dat zich niet 
in negatieve zin onderscheidt; de gedetineerden hebben zo min mogelijk last 
van pottekijkers, als ze erin slagen het rustig te houden. 

Ook in Woudhage nemen de interacties tussen gedetineerden en personeel 
de vorm van een "spel" aan. Het spel kenmerkt zich aan de gedetineerdenkant 
vooral door het ontduiken/overtreden van regels zonder daar een rapport voor 
op te lopen. De bewaarders aan de andere kant proberen meer of minder 

13) Bij latere navraag bleek dat men in de periode van onze aanwezigheid kampte met organisato-
rische problemen, waardoor regelmatig bewaarders aan de "kampsterkte" onttrokken moesten 
worden, omdat zij nodig waren op de arbeidsprojecten. Dit laat overigens onverlet de eveneens 
later gemaakte opmerking door sommige personeelsleden, dat ook zonder deze organisato-
rische problemen de contacten tussen de beide groepen weinig intensief en minimaal zijn. 
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actief dergelijke regelontduiking/overtreding tegen te gaan of op te sporen. 
Sommige bewaarders hebben daarbij hun eigen specifieke voorkeur. Zo 
speelt voor de een druggebruik/smokkel de belangrijkste rol, voor een ander 
gaat het meer om provocaties en een derde richt zich met enig fanatisme op 
drankgebruik. Er wordt ook een spel gespeeld naar de directie en de staf toe: 
vervroegd verlof aanvragen, het om allerlei redenen strafonderbreking aan-
vragen en het in beklag gaan, teryjijI men vooruit weet dat dit geen resultaat 
oplevert. 

Een van de mogelijke sancties in het spel naar de bewaarders toe, is een 
tijdelijke verbanning naar de Rode Pannen. Hoewel de gedetineerden in het 
algemeen proberen te vermijden dat ze een dergelijke straf oplopen 14), vindt 
bijna niemand het echt erg om een dag in de Rode Pannen door te brengen. 
Het effect van deze dag 15) Rode Pannen als sanctie is door de veelvuldige toe-
passing vrijwel volstrekt teniet gedaan. Men maakt zich alleen maar kwaad 
over het gevoel als kleine kinderen in de hoek gezet te worden. Merkwaardig 
genoeg geven sommige gedetineerden zelf aan hoe dit op een volwassener 
manier aangepakt Ran worden, zonder daarbij de Rode Pannen als sanctie uit 
te sluiten. Je zou — aldus enkele gedetineerden — kunnen overwegen met 
een puntensysteem te werken, waarbij overtredingen verschillend gewaar-
deerd worden. Een vooraf bepaald maximum aan strafpunten !evert dan een 
aantal dagen Rode Pannen op. Dit heeft verschillende voordelen. Om te begin-
nen wordt een verblijf in de Rode Pannen onaangenamer naarmate het !anger 
duurt; de gedetineerden zouden dus actiever willen voorkomen dat zij hun 
maximum bereiken. Teti tweede heeft een langer verblijf in de Rode Pannen 
tot gevolg dat inkomstenderving een belangrijker rol gaat spelen en ten derde 
wordt voorkomen dat gedetineerden die zich alleszins redelijk gedragen, door 
eenmaal verslapen tot het glide der overtreders gaan behoren. Het is niet uit-
gesloten dat men zich dan ook daarnaar gaat gedragen. De vraag is dus of het 
onmiddellijk, maar relatief licht straf fen enig preventief effect heeft 16). 

Soms neemt het spel wat grimmiger vormen aan. Een gedetineerde vatte 
dat in zijn eigen woorden samen door te zeggen dat hij er samen met enkele 
andere gedetineerden een genoegen in schept bewaarders te beledigen zon-
der dat zij dat zelf merken. loch hoort ook dit wat grimmiger spel nog tot de 
geaccepteerde spelvormen. Worden de regels van het spel door een van beide 
partijen overtreden, dan heeft men het verbruid. Voor gedetineerden kan dit 
resulteren in overplaatsing; voor bewaarders heeft dit het effect dat zij op alle 
mogelijke manieren worden dwarsgezeten. Het 's nachts bij toerbeurt opbel-
len om een personeelslid uit de slaap te houden, zou daarbij een wel eens ge-
hanteerd middel zijn. 

Tenslotte mogen hier de opmerkingen niet ontbreken omtrent de waarne-
mingen van gedetineerden dat in Woudhage een zeer beperkt aantal perso-
neelsleden het regiem bepaalt en daarmee impliciet ook de verhouding tussen 
bewaarders en gedetineerden. Het is in Woudhage zeer belangrijk te weten 
wie dienst heeft, om daar vervolgens je gedrag op at te stemmen. 

6.5 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de dagelijkse uitingen van de gedetineerdencultuur be-
schreven. Elke inrichting is aan de hand van een aantal thema's doorgelicht: 
groepsvorming en leiderschap, de verhouding tussen gedetineerden en be-
waarders en de gedragscode onder gedetineerden. 

14) Dat is de code: regelovertreding zonder dear een rapport voor te krijgen. 

15) Bij ernstige overtredingen beloopt het verblijf meerdere dagen. 

16) Een andere suggestie die door enkele personeelsleden werd gedaan, heeft betrekking op het in-
voeren van snipper- of baaldagen, die voor een deel hetzelfde effect zouden kunnen hebben als 
een puntenstelsel, near wat positiever overkomt. 



Ten aanzien van de groepsvorming kan gezegd worden dat dit voornamelijk 
langs etnische lijnen plaatsvindt. Een uitzondering hierbij vormt Woudhage, 
omdat de etnische groepen daar nauwelijks vertegenwoordigd zijn. Het zijn in 
Woudhage vooral de gebouwelijke omstandigheden die de grenzen van groe-
pen bepalen. Leiders vinden we in diverse soorten: Status- of reputationele lei-
ders, Financiele/Economische leiders, Fysieke leiders, Functionele leiders. 
Opvallend hierbij is dat de fysieke leider relatief weinig voorkomt en in e6n in-
richting zelfs afwezig is. 

De verhouding tussen bewaarders en gedetineerden is wisselend. In de ene 
gevangenis heeft deze het karakter van een "spel", dat soms speels is en dan 
weer grimmig. In de andere gevangenis is er nauwelijks sprake van een ver-
houding, omdat de contacten minimaal zijn. In de derde inrichting is de ver-
houding neutraal en niet onvriendelijk. 
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7 De basis van de gedetineerdencultuur 

7.1 	Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk zijn enkele centrale processen in de gedeti-
neerdencultuur aan de orde gekomen, zonder dat aandacht werd besteed aan 
de basis waarop de cultuur rust, noch aan de systematische verschillen die 
bestaan tussen gedetineerden en inrichtingen. Ook de rol van de bewaarders 
werd slechts zijdelings aangestipt. In dit hoofdstuk zullen, aan de hand van 
zowel cijfermateriaal als observaties, deze en dergelijke zaken nader be-
schouwd worden. In paragraaf 7.2 worden de gemeenschappelijke attitudes 
en normen onder de loep genomen. In paragraaf 7.3 wordt ingegaan op de 
manier waarop nieuwe gedetineerden opgenomen worden in de .hw gedeti-
neerdengemeenschap. Paragraaf 7.4 is geheel gewijd aan subculturele afwij-
kingen van de formele cultuur en 7.5 heeft variaties in de cultuur tot onder-
werp. In de laatste paragrafen wordt uitvoerig ingegaan op de houdingen en 
opvattingen van bewaarders en op de belangenovereenkomsten tussen be-
waarders en gedetineerden. 

7.2 Dominante attitudes en normen 

Als we over cultuur spreken, dan dringt zich de vraag op, wat de normen, 
waarden, ideeen, attitudes e.d. zijn waarop die cultuur gegrondvest is. Tevens 
moet nagegaan worden of en zo ja in hoeverre, kenmerken dominant zijn. 

Deze vragen worden op twee, elkaar aanvullende, nnanieren benaderd. Er 
zijn zowel cijfers beschikbaar als observaties en interviews. We zullen ons 
eerst op de cijfers concentreren. Op grond van de literatuur is gekozen voor 
vier aannemelijke attitudes: 1. manipulatie van bewarend personeel; 2. exploi-
tatie van medegedetineerden; 3. onderlinge solidariteit en 4. oppositie tegen 
de inrichting. Deze attitudes zijn gemeten met behulp van uit diverse uit-
spraken samengestelde schalen. 

Betrouwbaarheidsanalyses laten zien dat slechts twee van deze schalen 
intern zodanig consistent zijn dat het verantwoord is ze in verdere analyses te 
betrekken. Aileen de schalen oppositie en exploitatie van medegedetineerden 
behalen een aanvaardbare betrouwbaarheidscoefficient alpha 1). De namen 
die aan deze twee attitudes gegeven zijn, doen wel iets vermoeden omtrent de 
inhoud ervan, maar niettemin zijn enkele opmerkingen op z'n plaats. De 
oppositieschaal geeft weer in hoeverre respondenten zelf een oppositionele 
houding tentoonspreiden. De items die tezamen de exploitatieschaal vormen, 
zijn over het algemeen zodanig geformuleerd dat ze aangeven in hoeverre 
respondenten vinden dat er in de inrichting sprake is van exploitatie. Zonder 
dat — om redenen van sociale wenselijkheid — expliciet gevraagd is naar ex-
ploitatief gedrag van de respondenten zelf, wordt aangenomen dat de schaal 
niettemin een dergelijke attitude meet. Een belangrijke aanwijzing daarvoor 

1) Respectievelijk .65 en .74. In bijlage 2 is de samenstelling van de schalen gegeven. 
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vinden we behalve in de gesprekken ook in een relatief grote toename van de 
gemiddelde schaalscore van leiderschapsf iguren in tabel 15. 

Als we ons eerst tot deze twee attitudes beperken (aan manipulatie en soli-
dariteit wordt verderop aandacht besteed), dan is het van belang vast te stel-
len of en zo ja in welke mate, ze dominant zijn in de gedetineerdencultuur. Dat 
een veronderstelde attitude op een betrouwbare wijze gemeten is, zegt nog 
niets over de sterkte van deze attitude. Denkbaar is zelfs dat de scores zo laag 
zijn dat men in redelijkheid niet meer kan spreken over oppositie en exploita-
tie, maar alleen van hun tegenpolen: coOperatie en behuipzaamheid bijvoor-
beeld. 

Er staan diverse wegen open om te bepalen hoe dominant de attitudes zijn. 
Ten eerste de frequenties per schaalscore-interval: in tabel 14 is aangegeven 
hoe deze zijn verdeeld op de twee schalen. 

Tabel 14: Oppositie- en exploitatiescores 

oppositie 	 n 	% 	 exploitatie 	 n 	% 

6-15 (weinig) 	 28 	26.7 	 4-10 (weinig) 	 39 	37.5 
16-20 	 40 	38.1 	 11-13 	 15 	14.4 
21-30 (veel) 	 37 	35.2 	 14-20 (veel) 	 50 	48.1 

totaal 105 100 	 totaal 	 104 100 

gemiddelde 	 18.2_ 	 gemiddelde 	 12.7 

Alvarens in te gaan op de resultaten, eerst lets over de betekenis van de 
schaalwaarden. De oppositieschaal is samengesteld uit 6 items. Deze afzon-
derlijke items kunnen een waarde aannemen die varieert van 1 (helemaal mee 
eens) tot 5 (helemaal mee oneens). De score 3 is een neutraal antwoord. Nadat 
de betrouwbaarheid van de schaal is vastgesteld, warden de itemscores opge-
teld tot een totaalscore. Dit betekent dat de range van mogelijke scores loopt 
van 6 (alle items ,scoren een 1) tot 30 (alle items scoren een 5). Een score van 
21 by. betekent dat 4 maal neutraal (3) is geantwoord, 1 maal gematigd (4) en 1 
maal extreem (5). Samengenomen kan deze score geInterpreteerd worden als 
gematigd oppositioneel. Hetzelfde geldt voor de exploitatieschaal, met then 
verstande dat deze is samengesteld uit 4 items, waardoor de mogelijke scores 
van 4 tot 20 !open. De resultaten van de oppositieschaal laten zien dat de 
grootste groep in de neutrale categorie zit, maar een bijna even grate groep in 
de hoogste regionen. Ten aanzien van de exploitatieschaal geldt een ander 
verhaal. We zien dat de grootste groep te vinden is in de hoogste scorecatego-
rie en dat maar weinig respondenten een neutrale positie innemen. Hoewel er 
sprake is van exploitatie en in iets mindere mate van oppositie, zijn deze ge-
gevens te mager om vast te kunnen stellen of er sprake is van dominante atti-
tudes; bovendien liggen de gemiddelde scores maar net boven het schaal-
midden. 

Een tweede weg die bewandeld kan worden, loopt via de belangrijke gedeti-
neerden: in de vragenlijst is een aantal Rums opgenomen rand het thema lei-
derschap. De antwoorden op deze items kunnen dienen am na te gaan in hoe-
verre leiderschapsfiguren aangeven deze attitudes aan te hangen. De ratio-
nale achter deze invalshoek ligt voor de hand: aangenomen wordt dat !eiders 
in de gedetineerdengemeenschap (mede) opinievormend zijn. Er zijn 20 gede-
tineerden die zich als leider op een of ander terrein beschouwen. In tabel 15 
zijn deze !eiders uitgezet tegen hun schaalscores. 



Tabel 15: Leiders en hun attitudes . 

oppositie 	 ' n 	% 	 exploitatie 	 n 	% 

6-15 
16-20 
21-30 

totaal 

gemiddelde 

5 25 	 4-10 	 4 	20 
6 	30 	 11-13 	 1 	5 
9 	45 	 14-20 	 15 	75 

20 100 	 totaal 	 20 100 

18.6 	 gemiddelde 	 15.5 

Opvallend is dat in beide schalen de percentages in de hoogste categorie 
behoorlijk toenemen in vergelijking met tabel 14. Ook de gemiddelden nemen 
toe, vooral dat op de exploitatieschaal. We kunnen in ieder geval concluderen 
dat exploitatie dominant aanwezig is in de cultuur. 

Over oppositie moet een wat behoudender standpunt ingenomen worden: 
uit het beschikbare materiaal kan niet geconcludeerd worden dat het een 
dominant bestanddeel vormt van de cultuur. Het lijkt er veeleer op dat een be-
frekkelijk kleine groep gedetineerden duidelijk oppositioneel is en dat andere. 
gedetineerden neutraal of zelfs coOperatief zijn. 

Behalve deze conclusie is nog een belangwekkende conclusie mogelijk: 
hoewel er mechanismen werkzaam zijn die ertoe leiden dat gedetineerden de 
cultuurkenmerken overnemen (zie paragraaf 7.3), moet niettemin vastgesteld 
worden dat een omvangrijke minderheid de attitudes in minder sterke mate 
aanhangen. Dit betekent dat de gedetineerdencultuur niet als een ongediffe-
rentieerde collectiviteit gezien kan worden. Voor een deel zal de omvangrijke 
minderheid bestaan uit hen die actief geweerd worden uit de gemeenschap, 
voor een ander deel uit hen die zelf voor een min of meer geIsoleerd bestaan 
kiezen. Maar ook — en dat mag niet uit het oog worden verloren — uit hen die 
redelijk geaccepteerd worden, maar er een blijkbaar getolereerde afwijkende 
mening op na houden en zich verder als "gelijken" door de inrichting be-
wegen. 

Van de overige attitudes — manipulatie en solidariteit — is al gezegd dat 
betrouwbaarheidsanalyses aantonen dat ze geen acceptabele betrouwbaar-
heidscoefficient opleveren. In essentie wil dit zeggen dat de items die deze 
attitudes beogen te meten, geen voldoende consistentie in de antwoordpatro-
nen hebben om te kunnen vaststellen dat ze inderdaad solidariteit en manipu-
latie als onderliggende dimensie bezitten. Met ander woorden: de schalen zijn 
niet goed samengesteld, in die zin dat solidariteit en manipulatie blijkbaar 
andere kenmerken hebben dan vooraf gedacht werd. Niettemin zijn er vol-
doende aanwijzingen cm te verdedigen dat de beide attitudes zeer weinig 
dominant zijn in de gedetineerdencultuur. Om te beginnen impliceert de ten-
dens tot exploitatie van medegedetineerden (zie de tabellen 14 en 15) dat soli-
dariteit ver te zoeken is. Een implicatie die bevestigd wordt door de gesprek-
ken en observaties in de inrichtingen. De algemene houding ten opzichte van 
elkaar wordt gekarakteriseerd door de opvatting "ieder voor zich en God voor 
ons alien". Ook de antwoorden op het item "je moet goed nadenken over wat 
je wel en niet aan je medegedetineerden vertelt, want voordat je het weet, 
wordt het tegen je gebruikt", spreken in dit verband boekdelen: 70% is het 
met deze uitspraak eens, terwiji nog eens 15% zegt het er enigszins mee eens 
te zijn. Daar komt nog bij dat rond de 50% van de respondenten zegt dat er 
een zekere angst voor medegedetineerden bestaat. 

Hoe valt het ontbreken van solidariteit te rijmen met het vooral in Ameri-
kaanse inrichtingen veelvuldig optredende en in termen van beheersbaarheid, 
hinderlijke fenomeen? In de dienaangaande uitputtende literatuur (by. Street 
e.a., 1966) wordt het ontstaan van dit verschijnsel als onvermijdelijke reactie 
gezien op problemen die gedetineerden tijdens hun detentie ontmoeten. De 
groep waarvan men deel uitmaakt en de gemeenschap als geheel heeft in 
deze optiek een probleemoplossende functie. Solidariteit faciliteert deze 
functie en is er tegelijkertijd een gevolg van. 
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Nu wil dat niet zeggen dat gedetineerden in Nederlandse gevangenissen 
geen problemen zouden ontmoeten. Deze problemen zijn echter enerzijds van 
dien aard dat de groep als zodanig er geen adequate oplossing voor kan bie-
den. Anderzijds !evert de inrichtingsorganisatie en het penitentiair recht vol-
doende mogelijkheden en rechten cm de meest tot de verbeelding sprekende 
problemen op een aanvaardbare manier tegemoet te treden. (Men denke by. 
aan het bezoek zonder toezicht, een eufemisme voor het instandhouden van 
de sexuele relatie, of het verlof- en beklagrecht.) Deze en dergelijke voorzienin-
gen doen de noodzaak afnemen om voor probleemoplossing een beroep te 
doen op de medegedetineerden. Solidariteit als dominante attitude wordt 
zelfs vervangen door een zeker wantrouwen jegens de medegedetineerden en 
het voorop stellen van de eigen belangen. Afgezien van deze interne factoren, 
is het zeker niet uitgesloten dat het ontbreken van solidaritelt in gevangenis-
sen een echo is van maatschappelijke ontwikkelingen. Ook buiten de gevan-
genis zijn mensen onafhankelijker van elkaar dan voorheen. De zelfstandig-
heid is dankzij o.a. de sociale voorzieningen toegenomen. 

Hoewel met betrekking tot manipulatie minder eenduidige observaties ge-
daan zijn, laat zich een soortgelijke redenering houden: manipulatie werpt pas 
zijn vruchten at als het bepaalde voordelen oplevert. Die voordelen moeten 
niet op een andere dan manipulatieve manier te behalen zijn en bovendien 
dient de bewaarder iets substantleels te bieden te hebben vooraleer manipu-
latie zinvol is. Manipulatie veronderstelt een instrumentele relatie en kan 
bovendien risico's inhouden, omdat deze handelwijze zich vrijwel per definitie 
centreert rond thema's op de rand van het toelaatbare; soms wordt deze grens 
zelfs overschreden. 

De rechten en plichten van gedetineerden zijn over het algemeen vastom-
lijnd en bij het grootste deel van hen bekend. De officiele wegen waarlangs 
men z'n recht kan halen, bepaalde goederen kan importeren, gebruik kan 
maken van voorzieningen, enz. doen het grijpen naar manipulatie als middel 
om dit te bereikenafnemen. Bewaarders hebben in dit opzicht ook niet zoveel 
te bieden, juist omdat bekend is waar de grenzen liggen. Daarenboven is de 
sociale controle in de gevangenis zeer groot, zowel bij bewaarders als gedeti-
neerden onderling als tussen deze groepen. Een bewaarder die gevoelig blijkt 
te zijn voor manipulatie, steekt zich in een wespennest. Hij stelt zich bloot aan 
de afkeur van collega's — de algemene houding onder bewaarders is er een 
van ideologische afwijzing ervan — en de minachting van gedetineerden: dit 
soort zaken blijft niet verborgen. 

Natuurlijk kan een bewaarder, of willekeurig welk lid van het personeel, er-
voor zorgen dat by. een ontsnappingspoging meer kans van slagen maakt, of 
dat sommige gedetineerden van illegale goederen warden voorzien; het gaat 
dan echter veeleer om chantage of omkoping dan om manipulatie. Manipula-
tie is een verhulde manier van gedragsbeInvioeding. De indruk bestaat dat de 
mondigheid van vooral Nederlandse en Surinaamse gedetineerden is toege-
nomen. Hierdoor neemt men minder z'n toevlucht tot dergelijke verhulde stra-
tegieen: indien een bewaarder weinig toeschietelijk is, passeert men hem een-
voudig en wordt een hoger hierarchisch niveau benaderd: de specialistische 
staf of directie. Zelfs brieven aan het departement zijn geen uitzondering. 

In de verklaringen voor het ontbreken van solidariteit en manipulatie als 
fundamentele attitudes — er wordt niet beweerd dat ze in het geheel niet voor 
zouden komen — is een onderscheid waar te nemen tussen inrichtingsgebon-
den factoren (duidelijke afbakening van rechten en plichten, het overbodig 
zijn van de groep als probleemoplosser, gecombineerd met mogelijkheden tot 
probleemoplossen als integraal onderdeel van het regiem) en maatschap-
pelijke invloed (toegenomen zelfstandigheid en mondigheid in de maat-
schappij weerspiegelt zich ook in de houding van gedetineerden). 

Het ontbreken van de twee vooronderstelde attitudes lijkt tot gevolg te heb-
ben dat op zichzelf wellicht waardevolle informatie (de antwoorden op de be- 



trokken items) verloren gaat. Niettemin geven de observaties en gesprekken 
in de inrichtingen aanleiding tot de gedachte dat nog andere factoren dan op-
positie en exploitatie betekenisvolle elementen van de gedetineerdencultuur 
zijn. Om te bezien in hoeverre in de overgebleven items onderliggende struc-
turen te ontdekken zijn, is een principale componentenanalyse uitgevoerd 2). 

Deze analyse onthult twee factoren 3), die gezamenlijk 30.5% van de variantie 
verklaren. De eerste factor kan geduid worden als bevestiging van de eertlere 
opmerking omtrent de tendens onder gedetineerden zich terug te trekken op 
zichzelf; in het vervolg zal deze factor "isolationisme" genoemd worden. Deze 
factor wordt op eenzelfde manier berekend als de twee (oppositie en exploita-
tie) die eerder behandeld zijn. De betrouwbaarheidsanalyse !evert een alpha 
op van .54. Dit is niet bijzonder hoog. Hierbij moet bedacht worden dat deze 
schaal niet vooraf geconstrueerd is, maar samengesteld werd uit items die af-
komstig zijn uit andere schalen. Voor het verkennende doel van dit onderzoek, 
voldoet deze alpha. 

In tabel 16 wordt de frequentieverdeling van deze attitude weergegeven. 

Tabel 16: lsolationismescores 

score-interval 

	

6-15 	 11 

	

16-20 	 25 

	

21-30 	 65 

totaal 	 101 

gemiddelde 	 22.4 

10.9 
24.8 
64.4 

100 

Het overgrote deel van de respondenten spreidt een sterke neiging tot afzij-
digheid ten toon. Deze afzijdigheid moet nit geInterpreteerd worden als een 
soort vrijwillig gekozen kluizenaarschap, maar veeleer als psychologische of 
mentale onafhankelijkheid van anderen, waarbij een zekere distantie gewenst 
is. De overweging dat men door een te grote geInvolveerdheid — ofwel naar 
gedetineerden ofwel naar bewaarders toe — in problemen kan komen, speelt 
hierbij een rol 4). Het lijkt voor de hand te liggen dat deze.tendens voorname-
lijk gevonden kan worden onder hen die niet mee willen doen aan het initiatie-
proces. Op grond van de beschikbare gegevens valt daarover echter niets met 
zekerheid te zeggen. Het hoge percentage in het 21-30 interval doet niettemin 
vermoeden dat ze niet uitsluitend in die categorie te plaatsen zijn. 

De betekenis van de tweede factor is aanzienlijk minder eenvoudig vast te 
stellen. Het is een factor die zeer gevarieerd is samengesteld. De items die 
zich groeperen op deze factor, vertonen hoegenaamd geen inhoudelijke ge-
meenschappelijkheid. Op zichzelf is het natuurlijk best mogelijk dat het ont-
staan van deze factor een artefact van de analysemethode is: de factoren wor-
den in eerste instantie gezocht op grond van de correlaties tussen de afzon-
derlijke items. Items kunnen onderling hoog correleren, zonder dat daar nood-
zakelijkerwijs uit volgt dat ze samen iets inhoudelijk waardevols represen-
teren; dit hangt af van de aard der samenstellende delen. Welnu, die aard is 
zodanig dat deze tweede factor buiten de verdere analyses wordt gelaten. 

Daarmee komen we op drie gekwantificeerde maten voor de gedetineerden-
cultuur: oppositie tegen de inrichting, exploitatie van medegedetineerden en 
isolationisme, een afzijdig houden van personeel en andere gedetineerden. 
Vooral de eerste twee hebben een negatieve connotatie. Er moet voor ge-
waakt worden de gedetineerdencultuur uitsluitend in negatieve termen te be- 

2) Dit is een variant op factoranalyse. 

3) Zie voor de beschrijving van de factoren en aanvullende informatie bijlage 2. 

4) Ook mag niet uitgesloten worden dat te nauwe banden een onbekommerde exploitatie in de weg 
staan. 
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schrijven. In een later stadium zal nog duidelijk worden dat de cultuur zelf-
regulerende karakteristieken heeft, die moeilijk in kwantitatieve maten uit to 
drukken zijn, maar wel bijdragen aan de rust in en beheersbaarheid van de in-
richtingen. 

Hoe grijpen doze drie elementen van de cultuur in elkaar? Overheersend is 
de gevoelde noodzaak afstand te bewaren in de contacten met zowel bewaar-
ders als medegedetineerden. De distantie ten opzichte van bewaarders mag 
als evident beschouwd worden, die ten opzichte van medegedetineerden 
heeft twee componenten. Enerzijds voorkom je exploitatie en andere proble-
men (doing your own time"), voor anderen vermindert het de barriere ter 
exploitatie. Hiermee is al aangegeven dat eon tweede algemene attitude 
dominant is in de cultuur, nl. exploitatie van medegedetineerden, een gebruik 
maken van anderen om je straf op eon relatief aangename manier door to 
brengen. Doze exploitatie doet zich voor op verschillende terreinen, vooral 
rond illegale activiteiten: contrabande (drugs, drank en geld) gokken on het 
zelf vervaardigen van licht alcoholische dranken. 

Tenslotte hebben we gezien dat ook enige oppositie tegeh de inrichting en 
haar vertegenwoordigers aanwezig is. De inrichting stelt eisen, maakt regels, 
ontneemt de gedetineerden hun autonomie, stelt met andere woorden paal en 
perk aan hun normale leven. Het is dus niet zo vreemd dat in ieder geval eon 
deel van hen reageert met eon oppositionele attitude, zij het dat dit niet tot ge-
volg heeft dat zich op grond hiervan eon gevoel van saamhorigheld ontwikkelt, 
integendeel zelfs. De indruk bestaat dat het hier gaat om eon relatief kleine 
kern die voor problemen zorgt in de inrichtingen. 

Behalve deze attitudes die onderscheidbaar zijn in de gedetineerden-
culthur, is ook eon aantal gedragsregels aanwezig. De indruk bestaat dat doze 
regels eon stevig stempel drukken op de hele gang van zaken. 

De eerste en tegelijkertijd belangrijkste regel die geleerd wordt, is de ver-
plichting te zwijgen over wat zich binnen de gedetineerdengemeenschap af-
speelt. Dit geldt met name voor ontsnappingen, smokkel of aanwezigheid van 
contrabande en de precieze aard van conflicten tussen gedetineerden (verge-
lijk de uitspraak van eon langgestrafte in een interview: "(men weet)maar alto 
good dat je nooit lets mag laten merken, in welke zin dan ook. Het circuit is 
gesloten." V.N. 36/86). Het overgrote deet van de gedetineerden houdt zich 
aan doze regel en het overtreden ervan heeft meestal eon sanctie tot gevolg 
(zie paragraaf 7.3). Dat men niettemin in de inrichtingen vaak op de hoogte is 
van wat or zoals gaande is, heeft men te danken aan de enkeling die als tip-
gever van het personeel fungeert. Soms uit rancune, vaker vanuit het idee or 
beter van to worden en zelden uit overtulging, gaan sommige gedetineerden 
ertoe over informatie aan directie en personeel door to spelen. Op het verbod 
is, voorzover bekend, een uitzondering: het voorgenomen gebruik van vuur-
wapens bij een ontsnapping. De afkeuring van vuurwapens wordt niet zozeer 
ingegeven door pieteit met bewaarders, maar veeleer door de angst or zelf 
slachtoffer van te worden. 

Eon afgeleide norm van het "spreekverbod" is de restrictie op de frequentie 
en intensiteit van contacten met personeel. Eon gedetineerde die te vaak en 
langdurig spreekt met bewaarders, is verdacht en loopt het gevaar door de ge-
meenschap uitgestoten to worden. 

Een derde algemene regel is het gebod: "woes stork". Dit betreft niet zozeer 
de fysieke sterkte alswel eon sterke persoonlijkheid. Dit uit zich in het ver-
mogen to voorkomen dat or eon loopje met je wordt genomen, de grenzen 
duidelijk afbakenen on eon onafhankelijke opstelling ten opzichte van gedeti-
neerden en personeel. We zien hierin iets terug van de tendons tot isolatio-
nisme, die eerder aan de orde kwam. 

Voor een deel zijn de gedetineerden natuurlijk aangewezen op hun medege-
detineerden. De kunst is dan om goon "morele" verplichtingen aan to gaan. 
Het inlossen van die verplichtingen kan onaangename kanten hebben. Eon 
concrete vorm hiervan is het gebruik in sommige inrichtingen om statiegeld to 



bieden en te vragen voor dingen die (uit)geleend worden. De relatie wordt hier-
mee geformaliseerd en verzakelijkt. 

Welke verschillen zijn er tussen de inrichtingen? In De Bolder is een zeer op-
vallende norm het uitdrukkelijke verbod op agressie; zowel fysiek als verbaal, 
zowel tussen gedetineerden onderling als tussen bewaarders en gedetineer-
den. Dit vindt z'n oorsprong in de wens van gedetineerden het als relatief aan-
genaam ervaren regiem niet in gevaar te brengen. Dit treffen we zo uitge-
sproken niet in de andere inrichtingen aan. 

In Woudhage wordt een positieve benadering van regiem, directie, bewaar-
ders, staf en administratie niet op prijs gesteld: je moet meekankeren op alles 
wat met Woudhage te maken heeft. Heel sterk merk je dat in gesprekkens met 
gedetineerden, maar ook op het terrein waar personeel en gedetineerden 
elkaar tegenkomen. Vaak negeren ze elkaar en wordt oogcontact vermeden; 
groeten is er niet standaard. Tekenend in dit verband was de opstelling van 
gedetineerden toen een voetbalelftal van het personeel tegen een plaatselijke 
vereniging op het voetbalveld van Woudhage speelde: men moedigde massaal 
het bezoekende elftal aan en suggereerde hen een speelwijze die ongetwijfeld 
invaliditeit van diverse tegenstanders tot gevolg zou hebben. Dat dit een winst 
van 14-2 voor Woudhage niet in de- weg stond, werd allerwege betreurd. 

In Kogelaar bestaat er een zekere tweedeling in de gedetineerdenbevolking. 
Hoe omvangrijk de groepen zijn, is moeilijk vast te stellen, maar globaal ge-, 
nomen staat de ene groep min of meer welwillend tegenover de bewaarders 
en zegt: "ze doen ook maar hun werk". De andere groep doet niets anders dan 
afkeuren wat er gebeurt en vooral wat er niet gebeurt. Dit wordt aardig gell-
lustreerd door de veelheid aan scheldwoorden die in deze groep gebezigd 
wordt met betrekking tot de bewaarders. Met het opsommen ervan worden 
waarschijnlijk de grenzen van het fatsoen overschreden; ik laat ze daarom 
achterwege. 

7.3 Het initiatieproces 

Een volgende vraag die beantwoord moet worden, is die naar de manier 
waarop nieuwe gedetineerden zich de cultuur eigen maken. 

De duurzaamheid of continuIteit van willekeurig welke (sub)cultuur wordt 
onder andere gewaarborgd door "initiatieriten". Zij maken deel uit van een 
socialisatie- of acculturatieproces dat adspirantleden van die cultuur moeten 
doorlopen, alvorens geaccepteerde leden te worden en de kenmerken ervan te 
kunnen doorgeven. In de gedetineerdencultuur is het al niet anders, zij het dat 
de vorm die deze riten aannemen, niet zo heidens en primitief is als de term 
doet vermoeden. 

Gedurende de observatieperiode en de interviews is speciale aandacht 
pesteed aan de manier waarop nieuwe gedetineerden al dan niet opgenomen 
worden in de gemeenschap van gedetineerden. Hieruit blijkt dat deze initiatie 
wordt vormgegeven door een subtiel samenspel van, en soms wankel even-
wicht tussen informele structuren en relaties binnen de gedetineerdenge-
meenschap enerzijds en de formele inrichtingsstructuur en -eisen anderzijds. 
De nieuwe gedetineerde moet behoedzaam zijn weg zoeken in dit complexe 
netwerk, waarbij de overige gedetineerden zijn belangrijkste ankerpunt 
vormen. Er is van inrichtingswege weliswaar voorzien in een introductie, maar 
deze behandelt vooral de huisregels, faciliteiten, rechten en hoe de daginde-
ling er uit (behoort te) ziet(n). Op welke wijze de nieuwkomer zijn plaats vindt in 
de gemeenschap, wordt aan die nieuwkomer en de gemeenschap zelf overge-
laten. Voor sommigen verloopt de opname in zeer korte tijd en zonder noe-
menswaardige inspanningen van beide kanten. De reden daarvoor is de aan-
wezigheid van duidelijk herkenbare gemeenschappelijkheden. Een goed voor-
beeld hiervan vormen bepaalde tatouages, waardoor men te plaatsen valt als 
lid van een (semi) geheim "broederschap". Een andere factor die bijdraagt aan 
snelle opname in een subgroep is evident soft- en/of harddruggebruik. De in- 
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druk bestaat dat leden van etnische minderheden wel voornamelijk met elkaar 
optrekken, maar dat uitsluitend het behoren tot een etnische minderheid geen 
voldoende voorwaarde is om zonder meer opgenomen te worden: binnen de 
groep moeten de nieuwelingen het normale initiatieproces doorlopen. Dit 
proces bestaat uit vier stadia. 

In het eerste stadium wordt de nieuweling aanvankelijk genegeerd: als hij 
naderbij komt, zwijgt men en hij wordt niet uitgenodigd om deel te nemen aan 
eventuele gemeenschappelijke activiteiten. Zolang onbekend is of hij te ver-
trouwen is, laat men hem links liggen: men observeert en kijkt de Rat uit de 
boom. Het is aan de nieuwkomer bescheiden intiatieven te ontplooien om in 
contact te komen met andere gedetineerden. Daarbij worden diverse verwach-
tingen ten aanzien van zijn gedrag gekoesterd. Opdringerigheid, te graag erbij 
willen horen, opscheppen of anderszins een grote mond, worden niet op prijs 
gesteld. Voorwaarde is dat de nieuwe gedetineerde een "low-profile" ten-
toonspreidt. In deze eerste fase wordt al een schifting doorgevoerd: sommi-
gen vallen at en zullen actief geweerd worden uit het verdere initiatieproces. 
Soms hangt dit at van het delict (by. incest), soms van — vermeende — per-
soonlijkheidskenmerken (homosexualiteit, psychiatrisch of anderszins 
gestoord gedrag, pathologische agressie), maar essentieel is dat deze "zuive-
ring" plaatsvindt op initiatief van de reeds aanwezigen. 

In de tweede fase, die van start gaat als voldaan is aan de voorwaarden die 
hierboven beschreven zijn, stellen de medegedetineerden zich actiever op. De 
nieuweling wordt dan op de proef gesteld. Dit Ran diverse vormen aannemen; 
een positieve — ad rem en waarderende — reactie op de grappen en grollen 
die daartoe op hem losgelaten worden, bevordert een soepele overgang van 
novice tot volwaardig lid van de cultuur. Een andere vorm is het testen op be-
trouwbaarheid: soms wordt met opzet in aanwezigheid van de nieuweling iets 
tegen de regels gedaan of voorgesteld. De mate waarin hij participeert of — 
en dat is funest — uit de school klapt tegen het personeel, biedt de anderen 
gelegenheid na te gaan wat voor vlees men in de kuip heeft. Op grond hiervan 
vindt een tweede selectie plaats. Deze steekt wat gecompliceerder in elkaar 
dan de eerste. Een nieuweling kan grofweg in een van drie categorieen ge-
plaatst worden: 1. zij die zich zodanig opstellen dat ze geaccepteerd worden; 
2. zij die enige "correctie" behoeven alvorens geaccepteerd te worden en 3. zij 
die er blijkens hun reactie geen prijs op stellen opgenomen te worden in de ge-
meenschap. De eerste categorie !evert geen problemen op: ze zijn in orde be-
vonden en worden meer serieus benaderd. De tweede categorie wordt gecon-
fronteerd met een breed scala aan informele sancties. Deze vertonen een 
oplopende graad van zwaarte, die gelijke tred houdt met de ernst van de reden 
voor de sanctie, of het niet helpen van een mildere sanctie. Zo wordt in het 
algemeen eerst geprobeerd verbaal duidelijk te maken dat de betrokkene 
moet veranderen. Lukt dit niet, dan probeert men hem sociaal te isoleren. Een 
volgende mogelijkheid is de fystieke sanctie: soms "valt iemand van de trap" 
of "stoot zijn hoofd tegen een openstaande deur". Tenslotte Ran men de over-
treder zodanig verdacht maken bij het personeel, dat de formele sancties toe-
gepast worden. Het resultaat is dat de betrokkene ofwel alsnog de criteria 
voor opname passeert, ofwel voorgoed uitgesloten wordt. 

De derde categorie (zij die zich afzijdig houden), wordt niet opgenomen in 
de cultuur. De anderen doen ook geen moeite hen tot andere gedachten te 
brengen; over het algemeen wordt hun keuze gerespecteerd. Deze keuze is 
voornamelijk gebaseerd op de wens een rustige detentie door te brengen: be-
halve voordelen levert het lid zijn van de cultuur ook verplichtingen op. Sommi-
gen zijn bier niet voor geporteerd en leiden een min of meer gefsoleerd leven. 
Een tweede, zij het wat minder pregnante overweging om buiten de gemeen-
schap te blijven, is een zekere minachting voor de overige gedetineerden. De 
indruk bestaat dat deze minachting vooral optreedt bij hen die zich als "toe-
valsmisdadiger" zien: gedetineerden die een relatief kort strafblad hebben of 
first-offender zijn. 



In het derde stadium worden de overgeblevenen geaccepteerd en nemen 
langzamerhand een volwaardige plaats in de gemeenschap in. 

Het vierde stadium bestaat uit het aanleren van de fijnere kneepjes: hoe 
moet je welke bewaarder benaderen, waar zijn voordelen te behalen, wat 
wordt van je verwacht, hoe moet je je opstellen ten opzichte van andere gede-
tineerden, by. niet met andermans zaken bemoeien; mentaal sterk zijn en 
eigenbelang prevaleert. 

De devianten van verschillende signatuur hebben een duidelijke functie in 
de gevangenis. Ze markeren de grenzen tot waar je mag gaan en bovendien 
bevorderen ze de groepscohesie: het zich gezamenlijk afzetten tegen bUiten-
beentjes kweekt een sterkere groepsband. Het opgenomen zijn in de gemeen-
schap heeft diverse voordelen. Ze centreren zich rond drie thema's; twee daar-
van zijn instrumenteel, het derde heeft vooral psychologische waarde. Om te 
beginnen weegt informatieverwerving zwaar: op de hoogte zijn van alle "ins en 
outs" voorkomt onaangename verrassingen. Ten tweede speelt het meedelen 
in schaarse goederen een grote rol en de psychologische factor raakt aan het 
begrip "belongingness", het ergens bijhoren zonder dat dit verward moet 
worden met solidariteit. Dwang- en lokmiddelen dienen ertoe dat men zich 
conform de heersende cultuur gedraagt. Hierbij nemen de lokmiddelen wel-
licht een belangrijkere plaats in dan de dwang die men tot de beschikking 
heeft. 

Het bovenstaande is niet bijzonder opzienbarend en valt in het niet bij de 
observaties die met name Amerikaanse onderzoekers gedaan hebben omtrent 
de heftigheid van de initiatieriten aldaar. Hoe valt dit te verklaren? Enerzijds 
moet niet uitgesloten worden dat sommige details aan de aandacht van de 
onderzoeker ontsnapt zijn en dat de respondenten wat dit betreft niet het ach-
terste van de tong hebben laten zien. Anderzijds dragen bepaalde voor-
zorgsmaatregelen in de inrichtingen ertoe bij dat het een en ander niet uit de 
hand loopt. Een zo'n maatregel is het in het leven roepen van een inkomst-
afdeling, waar nieuwelingen eerst in een beschermde omgeving kennis kun-
nen maken met de inrichting. Ook bestaat de indruk dat bewaarders een extra 
oogje in het zeil houden als het om nieuwelingen gaat. 

7.4 Subculturele afwijkingen van de formele inrichtingscultuur 

Zoals uit de voorgaande twee paragrafen blijkt, kan gesproken worden van 
het bestaan ener cultuur in de onderzochte inrichtingen. Dit werd vastgesteld 
aan de hand van continuIteit in en dominantie van attitudes en normen. Voor-
aleer echter gewag kan worden gemaakt van een subcultuur, dient nagegaan 
te worden of en zo ja, in welke opzichten de gedetineerdencultuur afwijkt van 
de gegeven overkoepelende inrichtingscultuur. Nu al kan gezegd worden dat 
deze afwijkingen er in vele maten en soorten zijn, zij het niet in alle inrichtin-
gen gelijk. 

In essentie gaat het er hierbij om dat de inrichtingen en haar 
functionarissen bepaalde verwachtingen hebben omtrent gedrag, motivatie, 
houding, enz. van gedetineerden. Mede op grond van deze verwachtingen en 
de hieruit afgeleide standpunten, wordt aan de inrichting vormgegeven en het 
regiem bepaald. Waar die verwachtingen en feitelijk gedrag, motivatie, hou-
ding, enz. asymmetrisch zijn, is er sprake van afwijkingen die de subcultuur 
constitueren. Zoals gedetineerden zich in de vrije maatschappij moeten 
onderwerpen aan regels, moeten zij dat ook in de gevangenis, zij het dat de 
regels strenger en meer omvattend zijn. Het vaststellen van die regels by. doet 
vermoeden dat men er in de inrichtingen impliciet of expliciet vanuit gaat dat 
mildere regels onophoudelijk overtreden zullen worden. 

5) Waarschijnlijk hebben de verwachtingen hieromtrent op departementsniveau evenveel invloed 
als die in de inrichtingen; voor de overzichtelijkheid beperken we ons hier tot de inrichtingen. 
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Het is ondoenlijk om alle details waarop de asymmetrie zich voordoet, uit-
een te zetten. We moeten ons daarom beperken tot de belangrijkste terreinen 
waarop de verschillen merkbaar zijn. Achtereenvolgens zijn dat: 

1. regelgeving; 
2. arbeid en andere activiteiten; 
3. interpersoonlijke verhoudingen. 

ad 1. Een belangrijk bestanddeel van elke penitentiaire inrichting is de regel-
geving. Een overweging daarbij is dat duidelijk omschreven verboden en ge-
boden niet alleen bijdragen aan de beheers- en leefbaarheid van de inrichting, 
maar oak de veiligheid van een ieder die er werkt en leeft, bevorderen. Niet 
zelden is men bij het vaststellen van de regels de mening toegedaan dat het 
merendeel der gedetineerden een persoonlijke dispositie tot regelovertreding 
bezit. 

Het is geen opzienbarende conclusie dat met name op het gebied van de 
regelgeving de voorwaarde voor een subcultuur het meest pregnant tot uit-
drukking komt, zij het dat ik niet zo ver zou willen gaan hier zonder meer van 
een persoonlijke dispositie te willen spreken: oak de regels zelf en andere om-
standigheden in de inrichtingen kunnen tot overtreding nopen. Naarmate er 
meer regels zijn, wordt de kans dat ze overtreden warden evenredig grater. 
Oak de beperking op of ontzegging van bepaalde luxe en genotsmiddelen 
heeft vrijwel per definitie overtredingen tot gevolg. 

De afwijking van de formele inrichtingscultuur op dit gebied vindt z'n meet-
bare neerslag in de incidenten die een rapport opleveren. Deze incidenten zijn 
in de inrichtingen geregistreerd. In tabel 17 is weergegeven hoeveel rapporten 
opgemaakt zijn in de drie maanden voorafgaand aan de begindatum van het 
onderzoek. 

label 17: Aantal rapporten per gedetineerde 

aantal rapporten per respondent 	 frequentie 

1 	 38 
2 	 9 
3 	 3 
4 	 3 

In totaal hebben 53 incidenten plaatsgevonden die een rapport hebben op-
geleverd. Die incidenten zijn door 38 gedetineerden begaan. Dit is 20% van de 
steekproef (N = 186). Dus 1 op de 5 gedetineerden begaat een overtreding die 
ter kennis komt van het personeel en waarvoor een rapport is opgemaakt. 
Deze overtredingen hebben vooral betrekking op het weigeren van werk 
(n = 13), contrabande (n = 9) en verbale of fysieke agressie (n = 8). 

Aangenomen wordt dat niet alle overtredingen ter kennis komen van het 
personeel. Daarom is oak aan de gedetineerden zelf gevraagd of zij wel eens 
overtredingen begaan die niet ter kennis komen van het personeel. Tweeen-
twintig respondenten van del10 die de vragenlijst hebben ingevuld (eveneens 
20%), rapporteren tezamen rand de 150 overtredingen die een rapport zouden 
hebben opgeleverd, ware men er achter gekomen. Het precieze aantal is moei-
lijk te achterhalen, omdat antwoorden als "vaak" en "regelmatig" niet nauw-
keurig te kwantificeren zijn. 

Deze twee groepen (zij die de officiele registratie halen en zij die zeggen 
overtredingen te begaan die niet bekend warden), overlappen elkaar op een 
wijze die in tabel 18 zichtbaar wordt. 



Tabel 18: Geregistreerde en niet-geregistreerde overtredingen 

self-report van 	 inrichtingsregistratie 
overtredingen 	 wel rapport 	geen rapport 

begaat wel overtredingen 
begaat geen overtredingen 

totaal 

6 	 16 	 22 
19 	 59 	 78 

totaal 	 25"*) 	 ' 	75 	 100') 

*) 10 respondenten hebben de betreffende vraag niet beantwoord. 
'") Dit aantal ligt onder het hierboven genoemde getal van 38, omdat 13 gedetineerden, die blijkens 

de inrichtingsregistratie een rapport hebben gekregen, uiteindelijk niet de vragenlijst hebben in-
gevuld. 

Als de gecombineerde gegevens gebruikt worden, dan blijkt dat een aan-
merkelijk hoger aantal gedetineerden overtredingen begaat, dan op grond van 
de afzonderlijke met ingen aangenomen werd: 41 (de som van de onderstreep-
te getallen) van de 100 gedetineerden begaan al dan niet opgemerkte over-
tredingen. Het percentage verdubbelt ten opzichte van de afzonderlijke 
metingen. 

In ieder geval kan gezegd worden dat er een relatief grote groep gedetineer-
den hun oppositie tegen de inrichting gestalte geeft door het begaan van veel 
overtredingen. De gemiddelde score van deze gedetineerden op de oppositie-
schaal is 18.83, wat ruim boven het gemiddelde ligt van de andere gedetineer-
den (17.38). 

ad 2. In alle drie de gevangenissen is arbeid wettelijk verplicht. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid — soms gedurende de arbeidsuren — deel te nemen 
aan ontwikkelings- en vormingsactiviteiten. Deze arbeid en andere activitei-
ten hebben niet alleen tot doel de verveling te verdrijven, ze staan ook ten 
dienste van wat meer overkoepelende doeleinden. Zo wordt wel eens gezegd 
dat het participeren aan arbeid de gedetineerden helpt wennen aan een regel-
matig leven of het bevorderen van de samenwerking, lets waarvan vaak geen 
sprake was in de periode voorafgaand aan de detentie. 

Ontwikkelings- en vormingsactiviteiten worden aangeboden in het kader 
van de beleidsuitgangspunten, waarin gewag wordt gemaakt van ".... het 
scheppen van mogelijkheden en kansen voor de gedetineerden om te werken 
aan hun persoonlijke ontwikkeling ...." (Taak en Toekomst van het Neder-
landse Gevangeniswezen, Tweede Kamer; zitting 81-82). 

Beide uitgangspunten veronderstellen een zekere motivatie bij de gedeti-
neerden. De indruk bestaat dat die motivatie aanzienlijk geringer is dan men 
wel graag zou willen. Dit heeft als direct gevolg dat de arbeid wordt gesabo-
teerd, het werktempo laag ligt en de produktie niet om over naar huis te schrij-
ven is. Andere act iviteiten worden aangegrepen om niet deel te hoeven nemen 
aan de arbeid. Daarmee staan die activiteiten niet meer ten dienste aan het 
hierboven gememoreerde beleidsuitgangspunt, maar fungeren meer als een 
soort vrijplaats. Het tamelijk routinematige werk en de weinig creatieve 
manier waarop ermee omgesprongen wordt 6) in aanmerking genomen, wekt 
dit geen verbazing. 

ad 3. De inrichtingen leggen bepaalde beperkingen op aan de interpersoon-
lijke verhoudingen. Zo bestaat er een absoluut verbod op geweld. Ook het 
exploiteren van medegedetineerden is iets dat men liever niet ziet. Hoewel 
aan groepsvorming en vriendschap formeel geen grenzen gesteld zijn, wordt 
met name de informele groepsvorming snel als een bedreiging gezien van de 
orde en rust in de inrichtingen. Immerzeel (1983) merkt hierover op: " be-
waarders vinden veelal dat vooral Surinaamse gedetineerden in een groep 

6) Dit geldt vooral voor het produktiewerk dat op de arbeidszalen en in de "fabrieken" plaatsvindt, 
en in mindere mate voor wat meer geprivilegieerd werk. 
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minder handelbaar zijn". Dit leidt in veel gevallen tot inspanningen van inrich-
tingswege om groepsvorming tegen te gaan. Omdat de groepsvorming langs 
etnische lijnen het meest herkenbaar is, concentreren die inspanningen zich 
veelal rond dergelijke groepen. Dit resulteert in sommige inrichtingen in een 
beleid dater weliswaar niet op gericht is de leden van etnische groepen te iso-
leren, maar wel op het voorkomen van grate concentraties leden van een 
groep op een afdeling of ring. Dat deze gedetineerden elkaar loch opzoeken 
en gezamenlijk dingen doen, maakt dat deze inspanningen ter voorkoming 
van groepsvorming bijna bij voorbaat gedoemd zijn te mislukken. Wel wordt 
ermee bereikt dat zich binnen een inrichting geen opdeling in etnische cam-
partimenten voordoet; in geografisch opzicht warden de etnische groepen zo-
veel mogelijk verspreid over de inrichtingen. 

7.5 Varieties in de gedetineerdencultuur 

7.5.1 Varieties tussen gedetineerden 

In deze paragraaf zal bezien worden in hoeverre bepaalde groepen gedeti-
neerden een duidelijk sterkere binding met de cultuur tentoonspreiden dan 
andere gedetineerden. Drie variabelen op grond waarvan deze groepen ander-
scheiden kunnen warden, spelen hierbij een belangrijke rol, nl. de culturele 
achtergrond, druggebruik en het delict waarvoor men veroordeeld is. Deze drie 
categorieen zullen achtereenvolgens de revue passeren. In label 19 zijn de 
drie maten voor de gedetineerdencultuur uitgezet tegen de etnische achter-
g rond. 

label 19: Etniciteit en attitudes 

oppositie 
6-15 

16-20 
21-30 

X 2 =14.308, df =6, p =4(.05 

exploitatie 
4-10 

11-13 
14-20 

X2 =9.76, df =6, niet significant 

isolationisme 
6-15 

16-20 
21-30 

X2 .4.28, df = 6, niet significant 

	

Ned. 	Sur./Ant. 	Turks/Mar. 	overig 	totaal 

	

n % 	n % 	n % 	n 	 N % 

16 26.7 
19 31.7 
25 41.7 

2 12.5 
12 75.0 
2 12.5 

totaal 	 60 100 	16 100 	8 100 	21 100 	105 100 

16 27.1 
10 16.9 
33 56.0 

7 12.3 
10 17.5 
40 70.2 

7 43.8 
2 12.5 
7 43.8 

1 	6.3 
6 37.5 
9 56.3 

4 50.0 
3 37.5 
1 	12.5 

5 62.5 
2 25.0 
1 	12.5 

1 12.5 
2 25.0 
5 62.5 

6 28.6 
6 28.6 
9 42.9 

11 52.4 
1 	4.8 
9 42.9 

totaal 	 59 100 	16 100 	8 100 	21 100 	104 100 

2 10.0 
7 35.0 

11 55.0 

28 26.7 
40 38.1 
37 35.2 

39 37.5 
15 14.4 
50 48.1 

11 10.9 
25 24.8 
65 64.4 

totaal 	 57 100 	16 100 	8 100 	20 100 	101 100 

We zien dat alleen met betrekking tot de oppositie een significante chi-
kwadraat wordt gevonden. Dit is te wijten aan de gedetineerden met een 
Nederlandse culturele achtergrond, van wie er meer zijn die hoog scoren dan 
verwacht mag worden, de Turkse/Marokkaanse gedetineerden die over-
wegend in de lage regionen scoren en de Surinaamse/Antilliaanse gedetineer-
den die vooral in de middencategorie vertoeven. 

Hoewel exploitatie geen significante toets oplevert, valt loch op dat het 
weer met name de Nederlanders zijn die hoog scoren. Op grand van de margi- 



nale verdelingen vinden we een verwachte frequentie die ongeveer 20% lager 
ligt dan de feitelijke. Dat we toch geen sign ificantie aantreffen, komt doordat 
de andere categorieen bij benadering volgens verwachting verdeeld zijn. 

De neiging tot . isolationisme lijkt gelijkelijk verdeeld te zijn over de onder-
scheiden categorieen. 

Als tweede komt harddruggebruik aan de orde. Het gaat hier om hen die 
ofwel zelf aangeven gebruiker te zijn, ofwel als zodanig bij de medische dienst 
geregistreerd staan 7). Tabel 20 geeft hiervan een overzicht. 

label 20: Druggebruik en attitudes 

oppositie 
6-15 

16-20 
21-30 

X2 = 1.827, df = 2, niet significant 

exploitatie 
4-10 

11-13 
14-20 

X2 = .5275, df =2, niet significant 

isolationisme 
6-15 

16-20 
21-30 

X2 = .4617, df =2, niet significant 

7) Dit laatste geldt alleen in Woudhage. 

gebruiker 	niet-gebruiker 	 totaal 
n 	 n % 	 N % 

6 20.7 
14 48.3 
9 31.0 

22 28.9 
26 34.2 
28 36.8 

totaal 	 29 100 	 76 100 	 105 100 

10 32.3 
5 16.1 

16 51.6 

29 39.7 
10 13.7 
34 46.6 

totaal 	 31 100 	 73 100 	 104 100 

2 	7.4 
7 25.9 

18 66.7 

9 12.2 
18 24.3 
47 63.5 

28 26.7 
40 38.1 
37 35.2 

39 37.5 
15 14.4 
50 48.1 

11 	10.9 
25 24.8 
65 64.4 

totaal 	 27 100 	 74 100 	 101 100 

Hoewel druggebruikers over het algemeen gezien worden als een aparte 
groep binnen de penitentiaire setting, wordt daarvoor op grond van tabel 20 
geen ondersteuning gevonden. Zij onderscheiden zich op de drie cultuurma-
ten hoegenaamd niet van andere gedetineerden. Niet uitgesloten mag worden 
dat het voor dealers in vooral harddrugs anders ligt. Te denken valt hierbij aan 
het exploiteren van medegedetineerden. De gegevens laten ons niet toe hier-
over uitsluitsel te geven en de dealers opereren teveel achter gesloten deuren 
om op grond van observaties meer inzicht te verschaffen. 

Als derde variabele op grond waarvan de gedetineerden onderscheiden 
kunnen worden, zal aandacht besteed worden aan het delict. In tabel 21 is dit 
weer uitgezet tegen de drie cultuurmaten. 
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label 21: Delint en attitudes 

oppositie 
6-15 

16-20 
21-30 

X2 =8.9605, dl =6, niet significant 

exploitatie 
4-10 

11-13 
14-20 

X 2 =11.658, df =6, p ..075 

isolationisme 
6-15 

16-20 
21-30 

X2 =3.707, df = 6, niet significant 

gewelds. 	vermogens- 	opiumwet 	overig 	totaal 
misdrijf 	misdrijf 
n % 	n 	 n % 	n 	 N 

6 26.1 
10 43.5 
7 30.4 

7 33.3 
2 9.5 

12 57.1 

2 	9.5 
.7 33.3 
12 57.1 

7.5.2 Variaties tussen inrichtingen 

11 25.0 
11 25.0 
22 50.0 

11 24.4 
7 15.6 

'27 60.0 

5 11.4 
7 15.9 

32 72.7 

oppositie 

9 29.0 
15 48.4 
7 22.6 

18 58.1 
4 12.9 
9 29.0 

3 10.0 
9 30.0 

18 60.0 

2 28.6 
4 57.1 
1 	14.3 

3 42.8 
2 28.6 
2 28.6 

1 16.7 
2 33.3 
3 50.0 

label 22: De gemiddelde waarden van oppositie, exploitatie on isolationisme per inrichting 

28 26.7 
40 38.1 
37 35.2 

totaal 	 23 100 	44 100 	31 100 	7 100 	105 100 

39 37.5 
15 14.4 
50 48.1 

totaal 	 21 100 	45 100 	31 100 	7 100 	104 100 

11 	10.9 
25 24.8 
65 64.4 

totaal 	 21 100 	44 100 	30 100 	6 100 	101 100 

Hoewel we slechts voor de attitude exploitatie een (niet zo hoge) signifi-
cantie vinden, is het opvallend dat het vooral de gedetineerden met een ver-
mogensdelict zijn die op alle drie de attitudes hoog scoren. Dit geldt in veel 
mindere mate voor de andere delicten. 

Samengevat duidt dit erop dat vooral gedetineerden met een Nederlandse 
culturele achtergrond die een vermogensdelict hebben begaan en ongeacht 
de vraag of zij harddruggebruiker zijn of niet, de voornaamste cultuurdragers 
in de gevangenis zijn. 

Van belang is nu na te gaan op welke cultuurinhoudelijke elementen de in-
richtingen cijfermatig overeenkomen en verschillen. In de eerste plaats moet 
daarbij gedacht worden aan de drie maten die ontwikkeld zijn voor de aard en 
sterkte van de gedetineerdencultuur. In tabel 22 zijn deze maten uitgezet 
tegen de inrichtingen. 

exploitatie 	isolationisme 

Kogelaar 	 18.43 	 15.15 	 23.90 
De Bolder 	 16.68 	 9.85 	 21.23 
Woudhage 	 18.94 	 13.56 	 22.19 

In paragraaf 7.2 is al aangegeven hoe de gemiddelden inhoudelijk geInter-
preteerd moeten worden. 

Wat valt er te zeggen over de uitslagen in tabel 22? De oppositiescores ver-
schillen per inrichting op het oog niet zoveel van elkaar en zeker die tussen 
Kogelaar en Woudhage niet. Een T-test voor het verschil in gemiddelden levert 
dan ook bij benadering geen significantie op (t = - .37, df = 69, p ».1). Hetzelf-
de geldt voor het verschil tussen Kogelaar en De Bolder (t = 1.23, df = 53, p ".1). 

Het verschil in oppositie tussen De Bolder en Woudhage echter is groot ge-
noeg om van een significant verschil te kunnen spreken (t = -1.89, df = 82, 



p «.075). Bij de interpretatie van dit verschil moet er rekening mee worden ge-
houden dat er in De Bolder selectieve uitval heeft plaatsgevonden. Uit para-
graaf 3.6 bleek dat daar vooral de wat "zwaardere" (carriere)criminelen niet 
mee hebben gedaan aan het onderzoek. Het is mogelijk dat juist deze gedeti-
neerden een hogere oppositie-attitude tentoonspreiden dan anderen. Hier-
door kan de gemiddelde score voor De Bolder lager uitvallen dan feitelijk het 
geval is. 

Nadere inspectie van de "carrierecriminelen" van wie wel oppositiescores 
bekend zijn, leert echter dat zij over het algemeen geen hogere scores hebben 
dan anderen. Het relatief lage gemiddelde in De Bolder kan dus waarschijnlijk 
niet aan deze selectieve uitval toegeschreven worden. Voorlopig volstaan we 
met deze conclusie. Op de vraag waaraan het dan mogelijkerwijze wel toege-
schreven kan worden, wordt in hoofdstuk 8 verder ingegaan. 

Hebben we voor de oppositiescores slechts een (niet zo heel hoge) signifi-
cantie gevonden voor het verschil tussen Woudhage en De Bolder, waar het 
de exploitatiescores betreft, vinden we zowel een significant verschil tussen 
Kogelaar en De Bolder (t = 3.60, df = 52, p «.01) als tussen Woudhage en De 
Bolder (t = — 3.46, df = 82, p «.01). Kogelaar en Woudhage verschillen niet sig-
nificant (t = 1.50, df = 68, p ».1). Ook hierbij kunnen we ons afvragen in hoe-
verre de non-response op dit resultaat van invloed is. 

We treffen nu wel hogere scores op exploitatie aan bij de "carrierecrimine-
len". Het verschil in gemiddelden tussen De Bolder en de andere twee inrich-
tingen is echter zo groot, dat de selectieve uitval dit niet helemaal verklaart. 

Als laatste van de drie "overall"-maten voor de gedetineerdencultuur wordt 
het isolationisme onder de loep genomen. De T-tests voor verschil in gemid-
delden laten geen significantie zien; aangenomen moet worden dat het in alle 
drie de inrichtingen in gelijke mate voorkomt. Dit duidt erop dat de tendens tot 
afzijdigheid een universeel verschijnsel in penitentiaire inrichtingen is. 0 

In de vragenlijst is nog een aantal andere onderwerpen opgenomen die enig 
licht kunnen werpen op de gedetineerdencultuur in de inrichtingen. Zo is ge-
vraagd naar een algemene evaluatie van de inrichting waar men vertoeft. In 
tabel 23 zijn de resultaten weergegeven. 

Tabel 23: lnrichtingsevaluatie 

1 zeer positief 
2 positief 
3 gaat wel 
4 negatief 
5 zeer negatief 

totaal 

gemiddelde 

*) 	t = 2.7, df = 54, p «.01. 
**) t= —2.37, df = 84, p «.05. 
***) niet significant 

Kogelaar 	 De Bolder 	 Woudhage 
n 	 n 	 n 

1 	4.8 	 2 	5.7 	 1 	2.0 
4 '19.0 	 17 48.6 	 13 25.5 
6 28.6 	 12 34.3 	 21 41.2 
6 28.6 	 1 	2.9 	 12 23.5 
4 19.0 	 3 	8.6 	 4 	7.8 

21 100 	 35 100 	 51 100 

3.4 *) ***) 	 2.6 0 ) **) 	 3.1 "")***) 

Na het voorgaande zal het geen verwondering wekken dat ook nu weer een 
significant verschil in gemiddelden gevonden wordt tussen De Bolder en zo-
wel Kogelaar als Woudhage, waarbij het gemiddelde in De Bolder aan de posi-
tieve kant van de schaal ligt en die van Kogelaar en Woudhage aan de nega-
tieve kant. 

Door middel van een open vraag is nagegaan welke argumenten gehanteerd 
worden bij de beoordeling van de inrichting. Deze argumenten lopen ver uit-
een: varierend van "veel vrijheid" tot "discriminatie". In Kogelaar hebben de 
argumenten die tot positieve reacties leiden, vooral te maken met het be- 
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warend personeel en de negatieve argumenten vooral met de strengheid van 
het regiem. Gedetineerden in De Bolder zijn vooral tevreden over de relatieve 
vrijheid die men geniet en het personeel; ontevreden is men eigenlijk niet (1 
gedetineerde zegt gediscrimineerd te worden en een ander is ontevreden over 
de bewaarders). In Woudhage worden de verlofregeling en de vrijheid ge-
noemd als positieve punten en de verveling, de leiding en het regiem in z'n 
algemeenheid als negatieve punten. 

In paragraaf 7.4 zijn de incidenten in de inrichtingen opgevoerd ter staving 
van de bewering dat de gedetineerdencultuur ook een subcultuur is. Tevens 
kunnen deze incidenten dienen ter illustratie van de oppositie-attitude; een 
attitude impliceert geen gedrag, terwijI incidenten — zowel de verborgen ge-
bleven als de bestrafte — per definitie gedrag zijn. In tabel 24 is weergegeven 
hoe het een en ander over de inrichtingen verdeeld is. Het gaat hierbij om een 
periode van drie maanden voorafgaand aan het onderzoek. 

Tabel 24: Incidenten per inrichting 

ter kennis ge-
komen en bestraf-
te incidenten*) 

niet ter kennis 
gekomen-
incidenten••) 

Kogelaar 
n daders (A) 

7.6 De bewaarders nader bekeken 

De Bolder 
n daders ( 0/0) 

24 13 (30.2) 	 9 	7 	(10.4) 

.75 	8 (36.4) 	 2 	2 	( 5.7) 

•) percentage van de gehele steekproef (43, 67 en 76). 
• *) percentage van de deelnemers (22, 35 en 53). 

Woudhage 
n daders (%) 

20 18 (23.7) 

.75 12 (22.6) 

Zoals verwacht mocht worden en ook al in paragraaf 7.4 bleek, stijgt het 
aantal niet ter kennis gekomen incidenten ver uit boven de wel ter kennis ge-
komen incidenten. Meer opvallend is het relatief lage aantal bestrafte inciden-
ten in De Bolder. In paragraaf 7.3 is al een aantal mogelijke redenen genoemd 
voor dit lage aantal. Daarnaast is interessant dat Kogelaar veel meer recidi-
visten kent dan de andere inrichtingen. 

Al diverse malen is opgemerkt of impliciet aan de orde gekomen dat de be-
waarders in hun directe contact met de gedetineerden waarschijnlijk in niet 
geringe mate bijdragen aan de manier waarop gedetineerden bun detentie 
ervaren en (dus) ook aan de aard en inhoud van de vigerende gedetineerden-
cultuur. In deze paragraaf zullen op een beschrijvende wijze de meest relevan-
te resultaten van het onderzoek onder bewaarders behandeld worden. De 
meeste nadruk zal vanzelfsprekend liggen op de gegevens omtrent het om-
gaan met gedetineerden, hun kijk op de inrichting en gedetineerden, enz. 

Omdat de response onder de bewaarders erg gering was, moet hier nog-
maals gewaarschuwd worden tegen het generaliseren van de resultaten naar 
het totale bewaarderskorps. De cijfermatige resultaten kunnen niet anders 
dan als indicatief worden opgevat. Naast deze systematische manier van ge-
gevensverzameling is een aantal informele gesprekken gevoerd met 
bewaarders 8). Waar dat relevant lijkt, zullen onderwerpen uit deze gesprekken 
de nodige aandacht krijgen. 

De focus van het bewaardersonderzoek was gericht op het vaststellen van 
de basisattitudes ander de bewaarders, en dan vooral de attitudes ten opzich- 

8) Zij het in de ene inrichting wat frequenter dan in de andere. 



te van de gedetineerden. Zoals bij de gedetineerden werd op theoretische 
gronden uitgegaan van vier — weliswaar onderling samenhangende, maar 
niettemin onderscheidbare — attitudes. Achtereenvolgens zijn dat: 

— regeltoepassing; 
— interpersoonlijke verhouding; 
— beveiliging; 
— vertrouwen. 

De items die deze attitudes beogen te meten, zijn weer onderworpen aan 
een betrouwbaarheidsanalyse. Deze analyse leverde voor geen van de scha-
len afzonderlijk een voldoende hoge betrouwbaarheidscoefficient op. Daar is 
een aantal mogelijke verklaringen voor denkbaar. Op grond van de gesprekken 
en observaties lijkt een daarvan het meest plausibel, nl. dat zich in de houding 
van bewaarders ten opzichte van gedetineerden niet vier, min of meer onaf-
hankelijke dimensies onderscheiden, maar dat veeleer gesproken kan worden 
van een (semi-)generale factor 9) op grond waarvan bewaarders hun houding 
bepalen. Een principale componentenanalyse bevestigt dit vermoeden 10). 
Daaruit blijkt dat 15 van .  de betrokken 20 variabelen matig (.20 tot .40) (6) tot 
hoog (.40 tot .70) (9) laden op de eerste van de getrokken factoren. Deze gene-
rale factor kan inhoudelijk geInterpreteerd worden als een dimensie die van 
een negatieve beoordeling van gedetineerden loopt tot een meer positieve be-
oordeling. Deze beoordeling bepaalt in hoeverre men vindt dat gedetineerden 
te vertrouwen zijn, meer of minder beveiliging nodig hebben, onder de duim 
nnoeten worden gehouden, de maatschappij tegen hen in bescherming moet 
worden genomen, enz. 

De overige 5 variabelen, die zeer laag laden op de hierboven genoemde 
factor, hebben bij nadere inspectie vrijwel allemaal te maken met specifiek 
gedrag of taakkenmerken 11 ) die tezamen een weinig homogene groep vor-
men. Deze 5 variabelen worden hier verder buiten beschouwing gelaten. 

Op de overblijvende 15 variabelen is een hernieuwde betrouwbaarheids-
analyse uitgevoerd. Deze procedure leverde een betrouwbaarheidscoefficient 
op van .73 bij 11 items (vier items werden gedurende de procedure alsnog ver-
wijderd). Na aldus vastgesteld te hebben dat de schaal gebruikt kan worden, 
wordt nagegaan wat de resultaten zijn. Aangezien het om 11 items gaat en de 
score op de schaal weer berekend wordt door de afzonderlijke itemscores te 
sommeren, loopt de range van mogelijke waarden van 11.tot 55, waarbij een 
lage waarde een negatieve houding ten opzichte van gedetineerden betekent. 
Het middenpunt van de schaal is 33. Het overall gemiddelde voor alle drie de 
inrichtingen ligt op 28.6. Dit ligt ruim onder het schaalmiddenpunt. 

In tabel 25 is te zien hoe de verschillende inrichtingen afzonderlijk scoren. 

Tabel 25: Schaalwaarden voor bewaardersattitude 

inrichting 	 gemiddelde.schaalwaarde 

Kogelaar 	 25.3 
De Bolder 	 31.1 
Woudhage 	 29.6 

Op de verschillen in gemiddelden kan een T-test worden uitgevoerd om te 
controleren of deze verschillen significant zijn. Alleen het verschil tussen De 
Bolder en Kogelaar is statistisch significant (t = – 2.85, df = 34, p «.01), dat wil 
zeggen dat het verschil hoogstwaarschijnlijk niet te wijten is aan toevalsfluc-
tuaties in de steekproef, maar een fundamenteel verschil is tussen de onder-
zochte groepen. Zowel het verschil tussen Kogelaar en Woudhage als dat 

9) Semi-generaal omdat niet alle variabelen hoog laden. 

10) Zie voor meer informatie hierover bijlage 2. 

11) Zoals: het voeren van een persoonlijk gesprek, gelijke behandeling van gedetineerden, het zich 
leren gedragen in de maatschappij, helpen bij persoonlijke problemen. 
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tussen De Bolder en Woudhage is niet significant. De meest opvallende con-
statering is echter dat alle inrichtingen onder het middenpunt van de schaal 
scoren. Hoewel de afwijkingen van dit middenpunt — met uitzondering van 
Kogelaar wellicht — niet schokkend zijn, tonen de respondenten eon over-
wegend negatieve houding ten opzichte van gedetineerden. 

Hieronder volgen in kort bestek nog enkele andere interessante gegevens 
uit het bewaardersonderzoek. 

Zo is eon aantal vragen opgenomen rond het thema bedreigd voelen, nl. in 
hoeverre bewaarders denken dat hun collega's zich bedreigd voelen en of zij 
zichzelf wel eons bedreigd voelen. In tabel 26 is weergegeven hoe daarop 
geantwoord word. 

label 26: Gevoelens van bedreiging 

Kogelaar 
collega's zelf 

De Bolder 	 Woudhage 
collega's zelf 	 collega's zelf 

vaak 	 1 	— 	 2 	— 	 — 	— 
soms 	 15 	12 	 11 	 2 	 9 	 2 
zelden 	 — 	 4 	 4 	16 	 — 	 7 
nooit 	 — 	 1 	 5 	 4 	 2 	 2 

Opvallend is dat men in veel gevallen vindt dat de collega's zich vaker be-
dreigd voelen dan de ondervraagden zelf. Aangenomen wordt dat doze laatste 
maat waarschijnlijk moor zegt over de feitelijke gevoelens van bedreiging, dan 
wat men over zichzelf zegt: het is sociaal niet erg wenselijk om toe to geven 
dat men zich regelmatig bedreigd voelt. Verder zien we dat men zich in Koge-
laar vaker dan in de andere inrichtingen bedreigd voelt. 
. Als gevraagd wordt naar het ernstigste probleem in de inrichting, dan rich-
ten de bewaarders in Kogelaar en De Bolder zich vooral op organisatorische 
en gebouwelijke aspecten van de inrichting 12) en die in Woudhage op gedeti-
neerden; met name de drugs nemen hier 50% van de antwoorden voor hun 
rekening. 

Met betrekking tot bepaalde probleemgroepen in de inrichtingen worden in 
Kogelaar in 60% van de antwoorden woonwagenbewoners genoemd. In De 
Bolder zegt men ofwel goon probleemgroepen to kennen (30%) ofwel hier-
onder de Surinaamse gedetineerden to willen scharen (35%). In Woudhage 
zijn het vooral verslaafden die volgens de bewaarders problemen geven (80%). 
Over het algemeen vindt men dat de gevangenis "weinig" of "wel war verbe-
terende invloed op de gedetineerden heeft on dat tussen de 40 en 80% op-
nieuw in de gevangenis zal komen, hoewel men over dit laatste in De Bolder 
wat positiever denkt. 

Tijdens de gesprekken met bewaarders is nog eon aantal opmerkelijke 
zaken naar voren gekomen. Het eerste dat opgevallen is, betreft de uiteen-
lopende taakopvattingen die aangetrof fen worden onder het bewarend per-
soneel. Zonder to willen ontkennen dat or zeer veel persoonlijke nuances zijn 
in doze opvattingen, kan gesteld worden dat or grofweg drie groepen bewaar-
ders/sters zijn. 

De eerste groep legt de nadruk van hun activiteiten op het handhaven van 
de orde en de rust in de inrichtingen. Zij zijn van mening dat regels or zijn om 
nagevolgd to worden en stollen prijs op hierarchieke lijnen in de organisatie. 
De relationele aspecten van het werken met gedetineerden komen niet in de 
eerste plaats. Hiermee wil niet gezegd zijn dat doze groep onvriendelijk is in 
hun contacten met gedetineerden of dat zij hen onheus bejegenen. Men is 
best bereid om gedetineerden tegemoet te komen bij persoonlijke problemen. 
Ze moeten het alleen niet te bont maken: "al to good is buurmans gek". De 

12) Drugs komen op de tweede pleats. 



opstelling wordt mede gekarakteriseerd door een zekere mate van wan-
trouwen omtrent de ware motieven der gedetineerden. 

Een tweede groep die te onderscheiden valt, is de groep die wel eens de 
"socialen" genoemd wordt. Hun prioriteit ligt meer bij het ontwikkelen van 
persoonlijke relaties met gedetineerden dan bij het handhaven van de regels. 
Een middel dat daarbij wel eens gebruikt wordt — hoewel dit per inrichting 
verschilt —, is het verlenen van gunsten. Regels en voorschriften worded soe-
pel gehanteerd. Regelmatig vinden contacted tussen deze bewaarders en ge-
detineerden plaats op initiatief van de bewaarders. 

De derde groep bewaarders neemt ten opzichte van de bovenstaande 
opstellingen geen duidelijk standpunt in. Zij lijken tamelijk onverschillig te 
staan tegenover de gang van zaken in de inrichting. Hun voornaamste motief 
is het hebben van een vaste aanstelling en een regelmatig inkomen. Waar de 
eerste twee groepen enige, zij het diametrale, visie op functie en functioneren 
van de inrichting hebben, ontbreekt — althans uitgesproken — een dergelijke 
visie bij deze laatste groep. 

Deze verschillen in visie treffen we niet alleen aan bij de bewaarders. Ook 
binnen de directieteams van sommige inrichtingen vonden we ten tijde van 
het onderzoek dergelijke verschilFen. Dit is in Kogelaar het scherpst merkbaar 
en ontaardt in grote tegenstellingen bij het personeel onderling. Deze tegen-
stellingen kunnen samengevat worden onder de veelgehoorde uitdrukking 
"Sinterklazen en Zwarte Pieten". Dat wil zeggen dat de bewaarders uit de 
eerstgenoemde groep vinden dat de "socialen" (Sinterklazen) alleen sociaal 
kunnen zijn bij de gratie van de aanwezigheid van Zwarte Pieten (zijzelf). De 
Zwarte Pieten breien weer recht wat de Sinterklazen "fout" gedaan hebben. 
Dit heeft tot gevolg dat veel bewaarders het gevoel hebben dat zij in hun 
opstelling en beslissingen niet altijd gesteund worden door hun collega's. 
Misrekeningen en eventuele verkeerde inschattingen van situaties worden 
hen persoonlijk aangerekend, zo menen zij. Dit is niet bevorderlijk voor het 
zelfvertrouwen en een zelfstandig optreden van bewaarders. Vaak willen be-
waarders gedekt zijn bij het nemen van besluiten die buiten de normale rou-
tine vallen. Het directe gevolg is dat, alvorens een besluit genomen wordt, 
diverse hierarchieke treden beklommen moeten worden, waardoor het relatief 
lang duurt voordat een beslissing valt. De frustratie die hierdoor onder gedeti-
neerden kan optreden, laat zich gemakkelijk raden 13). 

De tegenstellingen verminderen ook de duidelijkheid voor gedetineerden: 
de ene keer worden regels met een zekere soepelheid gehanteerd, een andere 
keer wordt er strikt de hand aan gehouden. Dit verschilt niet alleen van be-
waarder tot bewaarder, het kan ook herkend worden in het optreden van. een 
en dezelfde bewaarder. Dit soort fundamentele dubbelheid heeft ongetwijfeld 
nadelige gevolgen voor de verhoudingen en draagt bij aan het optreden van 
een bepaald soort gedetineerdencultuur. 

Nu is het niet in alle inrichtingen zo duidelijk merkbaar als hierboven be-
schreven is. Het gaat vooral op voor die inrichtingen waar de contacten tus-
sen personeel en gedetineerden het meest intensief zijn. We zullen nog zien 
dat In De Bolder en Woudhage deze contacten weinig frequent en intensief 
zijn, zodat de gevolgen van de driedeling niet onmiddellijk doorwerken naar de 
gedetineerden toe. Niettemin treffen we ook in De Bolder en Woudhage deze 
uiteenlopende opvattingen aan. Waar in Kogelaar groep 1 (Zwarte Pieten) het 
hoogst vertegenwoordigd is, ligt dit in De Bolder andersom. Van Woudhage is 
wat de verhoudingen betreft geen duidelijk beeld verkregen. Wat in ieder geval 
ontbreekt, is een gedeelde visie op functioneren en functie van een peniten-
tiaire inrichting. Dit is het sterkst in Kogelaar en geldt in (veel) mindere mate 

13) Een voorbeeld hiervan is de vraag die kwam toen het erg warm was. De gedetineerden hadden 
het verzoek gedaan of het luikje in de deur van hun cel tijdens het eten open mocht blijven om de 
doorluchting in de bedompte cel len te bevorderen. Daar kon door de dienstdoende bewaarders 
op dat moment geen beslissing over worden genomen. Toen het na 1 of 2 dagen toegestaan 
werd, was het niet meer nodig, omdat ons inmiddels een depressie had bereikt. 
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voor De Bolder. Een dergelijk gedeelde visie is onontbeerlijk om te komen tot 
een duidelijke filosofie/ideologie voor de inrichtingen op grond waarvan be-
leid verder ingevuld kan worden en gestalte wordt gegeven. In een later 
stadium zal hierop uitgebreider worden teruggekomen. 

De indruk bestaat dat in twee van de inrichtingen overkoepelende doelstel-
lingen van beleid verdrongen worden door praktische organisatieproblemen, 
of, zoals Tulkens (1985) zegt: " dat slechts een zeer bewust bestuur erin 
kan slagen de spontane voorrang van de praktische organisatiebelangen 
boven de theoretisch-ideele en de algemene belangen boven de individuele te 
beteugelen". Samenhangend met het bovenstaande, maar van een iets 
andere orde, is het gegeven dat de beleidsverandering die in 1982 met het ver-
schijnen van Taak en Toekomst heeft ingezet, niet of slechts in geringe mate 
is doorgedrongen tot het bewarend personeel. Nog steeds menen grote groe-
pen bewaarders dat zij zich voornamelijk bezig (moeten) houden met het reso-
cialiseren van gedetineerden, om vervolgens te constateren dat dit geen heal-
bare zaak is. Het gevolg is dat er geen gemeenschappelijke noemer is waar-
onder het individuele handelen te scharen valt. Zonder op de schuldvraag in te 
willen gaan, kan gezegd worden dat dit niet alleen duidt op een gebrekkige 
communicatie tussen departement, directie en bewaarders, maar ook op het 
ontbreken van mechanismen in de organisatie die tot doel hebben een derge-
lijke gemeenschappelijke noemer te creeren en/of te modificeren. 

De drie belangrijkste conclusies uit het voorgaande zijn m.i. dat men over 
het algemeen negatief oordeelt over gedetineerden, waarbij vooral Kogelaar 
opvalt door de "extreme" positie die zij inneemt ten opzichte van de andere 
twee inrichtingen en de waargenomen opsplitsing van het bewaarderskorps 
— en sommige directies — in drie groepen, nl. de relatiegerichte, de beveili-
gingsgerichte en de onverschillige bewaarders en het ontbreken van een ge-
meenschappelijke noemer waarop het handelen steunt en dat handelen rich-
ting geeft. Ook bij dit laatste moet gezegd worden dat dit het scherpst in 
Kogelaar aan het licht treedt. 

7.7 Een dynamische balans 

Hoewel er verschillen waar te nemen zijn tussen de officiele inrichtingscul-
tuur en de gedetineerdencultuur, behoeft het geen betoog dater oak vele over-
eenkomsten zijn. De relatieve rust in de inrichtingen is hier al een sterke indi-
catie voor: het gebeurt hoogst zelden dater massale vechtpartijen zijn.Zonder 
ze te willen bagatelliseren, worden bedreigingen aan het personeel even zel-
den geeffectueerd en de inrichtingen worden nooit onbeheersbaar door bewe-
gingen binnen de gedetineerdenpopulatie. 

In feite is de vraag naar het waarom hiervan even belangwekkend als de om-
gekeerde vraag, nl. hoe komt het dat er zich wel incidenten voordoen. Mis-
schien is deze tweede vraag wel eenvoudiger te beantwoorden dan de eerste, 
door te wijzen op het totalitaire karakter van penitentiaire inrichtingen. Het 
Leitmotiv bij een verklaring voor de overeenkomsten tussen gedetineerden- en 
inrichtingscultuur moet gezocht worden in de begrippen eigenbelang en ge-
deeld belang. Nijborg (1985) zegt als oud-directeur van diverse penitentiaire in-
richtingen: "Want dit eigenbelang is en blijft bepalend voor hun gedrag 
je (kunt) daar in zekere zin je voordeel mee doen". Dit eigenbelang van gedeti-
neerden en het gedeelde belang met medegedetineerden en ook personeel 
moet bezien worden vanuit de wens de detentie zo rustig en voordelig moge-
lijk uit te zitten. Voorspelbaarheid van de omgeving draagt daar in niet geringe 
mate aan bij. Het voordeel dat directie en personeel hiermee doen, ligt voor de 
hand: ook de inrichting is gebaat bij een voorspelbare gang van zaken en elke 
inrichting kent zijn tipgevers uit de gedetineerdengemeenschap. 

Zo ontstaat een dialectische balans, die slechts zelden ernstig verstoord 
wordt. De gedetineerdencultuur kent diverse zelfregulerende mechanismen 



die hiervoor zorg dragen. Zo bestaat er in het algemeen een afwijzing van ge-
weld of verregaande agressie, niet in de laatste plaats ingegeven door de over-
weging dat men hier zelf ook het slachtoffer van kan worden. Deze afwijzing 
komt men vooral tegen onder de wat oudere gedetineerden die at wat !anger 
binnen zitten. Soms is het onvermijdelijk dat er plotseling een agressieve uit-
barsting is. In de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek hebben zich in 
de drie inrichtingen 4 geregistreerde incidenten tussen gedetineerden voOrge-
daan; geweld tegen personeel kwam in het geheel niet voor. In feite is dat niet 
erg opzienbarend of alleen aan gevangenissen voorbehouden: we treffen dat 
soort uitbarstingen ook in de maatschappij aan. Deze uitbarstingen zijn vaak 
de climax van al lang sluimerende conflicten, die blijkbaar het station van een 
redelijke oplossing al gepasseerd waren. Het is zeker niet zo dat de gedeti-
neerdenpopulatie in eerste instantie niet bereid zou zijn een dergelijke rede-
lijke oplossing na te streven, hoewel deze bereidheid per inrichting sterk kan 
wisselen. Vaker gebeurt het dat met geweld gedreigd wordt, zonder dat het 
feitelijk tot een handgemeen komt. 

Het voorgaande wil niet zeggen dat het verschijnsel agressie en geweld 
geen speciale aandacht zou behoeven. Een dergelijk incident in een beperkte 
gemeenschap als de gevangenis grijpt natuurlijk diep in het dagelijks leven in 
en is niet zelden dagenlang onderwerp van gesprek. 

Een ander element dat de rust in de inrichtingen ten goede komt, is het stre-
yen naar het onderling en onopgemerkt oplossen van problemen. Vooral in de 
inrichtingen met krachtige leiders, die hun leiderschap gesanctioneerd zien 
door het hebben van een functie (kamerwacht, lid gedetineerdencommissie), 
is dit een fenomeen dat regelmatig optreedt. Het binnenskamers houden van 
problemen en conflicten vermindert de aandacht die het personeel moet 
schenken aan dit soort dingen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: gedeti-
neerden worden niet op hun vingers gekeken en bewaarders kunnen het wat 
rustiger aan doen. 

Het verschijnsel dat gedetineerden en bewaarders complementaire en/of 
gedeelde belangen (kunnen) hebben, is een interessant gegeven en zeer wel 
verklaarbaar. Ook het feit dat gedetineerden vanuit een goed gezien eigenbe-
lang bepaalde (vele) zaken niet laten escaleren of actief voorkomen, is vanuit 
eenzelfde concept te begrijpen. Het hierboven en ook verderop beschreven 
fenomeen is een gevolg van de implementatie van een zg. "superordinate 
goal". Dit concept is theoretisch aannemelijk gemaakt door Sherif (1966): 
Door het vergroten van de afhankelijkheid tussen bewaarders en gedetineer-
den in het bereiken van dit overkoepelende doel — i.c. rust en voorspelbaar-
heid in de inrichting — vermindert de kans op conflicten (Mastenbroek, 1983). 
March en Simon (1958) stellen in dit verband dat deze afhankelijkheid de nood-
zaak tot overleg en gezamenlijke besluitvorming doet toenemen: "Eliminatie 
of onderwerping van de tegenpartij wordt teveel in strijd met het 
eigenbelang". 

Hoewel dit "superordinate goal" in tegenstelling tot vele buitenlandse ge-
vangenissen in het Nederlandse gevangeniswezen — bewust of onbewust — 
meer ingang heeft gevonden, bestaan er tussen de inrichtingen zowel kwalita-
tieve als kwantitatieve gradaties in de toepassing ervan. Later zal nog blijken 
dat vooral in een van de hier onderzochte inrichtingen nadrukkelijk ingespeeld 
wordt op het eigenbelang van gedetineerden. 

Vastgesteld kan worden dat er weliswaar sprake is van een dichotome ge-
vangenisgemeenschap, met aan, de ene kant de gedetineerden en aan de 
andere kant de bewaarders en het overige personeel, maar dat een superordi-
nate goal — vanuit de gedetineerden gedefinieerd als eigenbelang — een 
balans in stand houdt, die het leven in de inrichtingen voorspelbaar maakt. 
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7.8 Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk is bovenal de vraag aan de orde gekomen of gesproken kan 
worden van het bestaan van een gedetineerdensubcultuur. Dit werd nagegaan 
aan de hand van drie thema's: 

1. continuiteit van denkbeelden en attitudes; 
2. dominantie van attitudes; 
3. afwijkingen van de of ficiele inrichtingscultuur. 

ad 1. ContinuIteit van denkbeelden en attitudes wordt gewaarborgd door het 
uitvoeren van een initiatieproces op nieuw binnengekomen gedetineerden, 
dat tot doel heeft dat zij de heersende normen, waarden en attitudes in meer 
of mindere mate overnemen en uit kunnen dragen. 

De initiatie kent diverse stadia. Het eerste stadium bestaat uit het negeren 
van nieuwelingen; pas als zij voldoen aan de verwachtingen, wordt overge-
gaan naar het tweede stadium, waarin actief wordt nagegaan wat voor vlees 
men in de kuip heeft en of de betrokkene te vertrouwen is. Het derde stadium 
is de uiteindelijke opname in de gemeenschap of afwijzing van het "lidmaat-
schap". Voordat echter tot definitieve afwijzing wordt overgegaan, heeft men 
een breed scale van sancties tot de beschikking om gedetineerden zich als-
nog te laten conformeren aan de cultuur. Het vierde en eindstadium bestaat 
uit het aanleren van de fijne kneepjes. 

In z'n algemeenheid bestaat de initiatie uit dwang- en lokmiddelen. Een om-
vangrijke minderheid maakt geen deel uit van de gemeenschap. Dit is mede 
een gevolg van eigen keuzen, die vooral gevoed warden door de wens een 
rustige detentie door te brengen. 

ad 2. Er werden drie dominante attitudes gevonden: oppositie tegen de in-
richting, exploitatie van medegedetineerden en isolationisme, een neiging tot 
afzijdigheid. Deze dominantie wordt op twee manieren vastgesteld: de 
frequenties van de hogere score-intervallen en de mate waarin !eiders van de 
gedetineerdengemeenschap aangeven de attitudes te bezitten. Twee vooraf 
veronderstelde elementen blijken geen rol van betekenis te spelen in de cul-
tuur: onderlinge solidariteit en manipulatie van personeel. 

ad 3. De afwijkingen van de officiele inrichtingscultuur constitueren een 
subcultuur van gedetineerden. Deze afwijkingen vinden we vooral op drie ter-
reinen: 

1. regelgeving; 
2. arbeid en andere activiteiten; 
3. interpersoonlijke verhoudingen. 

De afwijkingen hebben betrekking op de algemene verwachting die de in-
richting heeft van het gedrag, de motivatie, de houding, enz. op bovenstaande 
elementen. 

Concluderend kan gesproken worden van het bestaan van een gedetineer-
densubcultuur omdat (a) er continuiteit in deze cultuur bestaat, (b) een aantal 
dominante attitudes te onderscheiden is en (c) de gedetineerdencultuur op 
sommige punten afwijkt van de gegeven inrichtingscultuur. 

Er zijn oak overeenkomsten tussen de gedetineerdencultuur en de inrich-
tingscultuur. Het gaat hierbij vooral am het eigenbelang van gedetineerden, 
waardoor een balans ontstaat die zelden werkelijk doorbroken wordt. 

Tevens werd nagegaan welke variaties tussen gedetineerden onderling en 
tussen inrichtingen te vinden zijn. Ten aanzien van het eerste punt werd vast-
gesteld dat gedetineerden met een Nederlandse culturele achtergrond die ver- 



oordeeld zijn voor een vermogensdelict en ongeacht de vraag of zij drugge-
bruiker zijn, de voornaamste cultuurdragers zijn. Tussen de inrichtingen vin-
den we vooral verschillen tussen De Bolder en de andere twee inrichtingen, 
waarbij de cultuur in De Bolder significant "milder" is dan in de andere twee. 

Tenslotte is in dit hoofdstuk nagegaan wat de bewaardersrelatie is met de 
gedetineerdencultuur. De bewaarders bepalen hun houding ten opzichte van 
gedetineerden vooral op grond van een algemene (positieve of negatieve) 
waardering van gedetineerden. Er zijn drie groepen bewaarders te onderschei-
den: (1) zij die de nadruk leggen op de relatie met gedetineerden, (2) zij die 
vooral beveiligingsgericht zijn en (3) een groep•bij wie onverschilligheid ten 
aanzien van het werk de boventoon voert. Als laatste belangrijke conclusie 
wordt het ontbreken van een gemeenschappelijk en gedeeld beleid genoemd. 
Niet zelden borduren bewaarders ieder op een eigen wijze voort op beleids-
doelstellingen die officieel achterhaald zijn. 
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8 Determinanten van de gedetineerden- 
cultuur 

8.1 	lnleiding 

In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden wat de hoofdelementen 
van de gedetineerdencultuur zijn. Exploitatie is daarin erg belangrijk; opposi-
tie neemt een minder prominente plaats in en opvallend is het streven naar 
een zowel mentaal als materieel onafhankelijke positie, zowel naar gedeti-
neerden als naar bewaarders toe. Tevens kwam een aantal (informele) ge-
dragsvoorschriften en sancties aan de orde, en niet vergeten mag worden dat 
elke inrichting in een dynamisch evenwicht verkeert, dat vooral in stand wordt 
gehouden door de wens van personeel en gedetineerden de inrichting rustig, 
relatief aangenaam en voorspelbaar te houden. 

Niettemin blijkt zonneklaar dat er grote en minder grote verschillen zijn tus-
sen zowel inrichtingen als gedetineerden. 

Dit hoofdstuk draait in essentie om de vraag welke factoren deze verschil-
len beInvloeden of, m.a.w., wat de determinanten van de gedetineerdencultuur 
zijn. Daartoe wordt in de eerste plaats een multipele regressie-analyse uitge-
voerd. Dit is een man ier om de relatie tussen een aantal onderling samenhan-
gende variabelen en een afhankelijke variabele te beschrijven. In deze analyse 
worden het deprivatie- en importmodel aan de orde gesteld. Bezien zal worden 
welke van beide modellen het best past op de Nederlandse situatie. De moge-
lijkheid van modelintegratie wordt opengelaten. In de overige paragrafen 
wordt ingegaan op de vraag welke uitbreidingen het regressiemodel meer vol-
ledig maken. Achtereenvolgens wordt daarbij aandacht besteed aan enkele 
randvoorwaarden — zoals de gebouwelijke omstandigheden, selectiemecha-
nisme en bevolkingskenmerken — de inrichtingsideologie, overkoepelende 
doelen en in hoeverre inrichtingen erin slagen eenheid van beleid te creeren. 
Als afsluiting van het hoofdstuk wordt een grafische weergave van het meer 
volledige model gepresenteerd en worden enkele slotconclusies getrokken. 

8.2 De modellen getoetst 

Bij de gehanteerde multipele regressie-analyse wordt globaal dezelfde pro-
cedure gevolgd als Thomas (1977) en Zingraff (1980) deden in hun respectieve-
lijke vergelijkingen van het deprivatie- en importmodel. De bedoeling van de 
analyse is om erachter te komen welk model de meest voorspellende waarde 
heeft voor de cultuurmaten die in hoofdstuk 7 ontwikkeld zijn. 

De modellen zijn een samenstel van specifieke variabelen, die in het ene 
geval uitsluitend te maken hebben met de detentiesituatie en in het andere 
geval onafhankelijk zijn van de situatie. Hiermee kan de vraag beantwoord 
worden of determinanten van de cultuur gezocht moeten worden in de gevan-
genis zelf of dat de cultuur meer bepaald wordt door factoren die daarbuiten 
liggen. Variabelen die opgenomen zijn in het deprivatiemodel, hebben ener-
zijds te maken met het temporele kader waarbinnen men de detentie onder-
gaat (verblijfsduur ten tijde van het onderzoek en de detentiefase), anderzijds 
met de persoonlijke waardering/perceptie van de gevangenis waar men ver- 

83 



84 

keert (probleemperceptie en regiemsevaluatie) en tenslotte zijn opgenomen 
de diverse interne (met medegedetineerden) en externe (met familie en vrien-
den) contacten die men gedurende de detentie onderhoudt. 

Het importmodel is samengesteld uit 2 "carrierevariabelen" (leeftijd 
waarop het eerste misdrijf is begaan en het totale aantal vrijheidsstraf fen), de 
strafduur, opleidingsniveau, leeftijd en de toekomstperspectieven die men 
aangeeft te hebben. Voor een uitgebreidere behandeling van de betrokken 
variabelen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 

Het' startpunt van de analyse is het berekenen van regressievergelijkingen 
per model en per afhankelijke variabele. Op deze manier kan vastgesteld wor-
den welke van de "modelvariabelen" significant bijdragen aan de voorspel-
ling. Vervolgens worden deze significante variabelen (p «.1) opnieuw, maar nu 
tezamen in een vergelijking ingevoerd. In bijlage 3 worden de volledige resul-
taten van de analyse beschreven. Hier wordt volstaan met een samenvatting 
van de belangrijkste conclusies. . 

Eerst wordt de oppositie behandeld: de analyse !evert uiteindelijk twee 
variabelen op die significant bijdragen aan een voorspelling van een opposi-
tionele attitude: regiemsevaluatie en externe contacten; beide deprivatie-
modelvariabelen. Dit duidt erop dat deze attitude vooral verklaard kan worden 
vanuit situationele factoren. De importvariabelen spelen hoegenaamd geen 
rol van betekenis. 

Dit kan worden weergegeven in een regressievergelijking: 

Y = 2782X1 + — .1876X2, 

waarbij Y = oppositie 
X1 = regiemsevaluatie 
X2 = externe contacten 

Inhoudelijk betekent dit dat als de regiemsevaluatie negatiever wordt en 
men minder externe contacten heeft, de oppositie toeneemt. Dit is een onder-
steuning van het deprivatiemodel. 

Voor exploitatie geldt een iets ander verhaal. De resultaten van de analyse 
geven aanleiding tot de conclusie dat exploitatie een attitude is die men in 
aanleg al heeft als men de inrichting binnenkomt. Dit neemt niet weg dat be-
paalde omstandigheden in de inrichting deze exploitatieve houding kunnen 
versterken. 

De onderstaande vergelijking brengt tot uitdrukking dat exploitatie toe-
neemt als de leeftijd waarop het eerste misdrijf werd begaan, lager ligt, men 
meer interne en externe contacten heeft en men het regiem negatiever beoor-
deelt. 

Y = — .2289X1 + .2255X2 + .2314X3 + .1959X4, 

waarbij Y = exploitatie 
X1 = leeftijd eerste misdrijf 
X2 = externe contacten 
X3 = interne contacten 
X4 = regiemsevaluatie 

In de termen die in hoofdstuk 1 zijn geIntroduceerd, betekent dit dat een in-
tegratie van de modellen nodig is om een optimale voorspelling te kunnen 
doen omtrent de exploitatie. 

Ook de resultaten met betrekking tot isolationisme wijzen erop dat een inte-
gratieve benadering het meest op z'n plaats is: hoewel de situatiegebonden 
invloed op isolationisme groot is, neemt de voorspellende waarde van de slot-
vergelijking toe als er importvariabelen aan toegevoegd worden. 



Y = .2224X1 + — .2385X2 + — .2151X3, 

waarbij Y = isolationisme 
X1 = regiemsevaluatie 
X2 = toekomstperspectief 
X3 = leeftijd eerste misdrijf 

Als de waardering van diverse regiemsaspecten negatiever wordt, men minder 
toekomstperspectief heeft en men jonger was toen het eerste misdrijf werd be-
gaan, neemt de neiging tot isolationisme toe. 

Deze resultaten kunnen in een diagram weergegeven en samengevat worden 
(zie figuur 4). 

Figuur 4: Samenvatting multipele regressie-analyse 
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Duidelijk is dat vijf onafhankelijke variabelen terugkeren. Op een variabele 
na zijn de relaties consistent. 'Externe contacten heeft twee tegengestelde 
regressiecoefficienten. Naar oppositie toe is de coefficient negatief, naar 
exploitatie toe positief; dat wil zeggen dat met het toenemen van de externe 
contacten ook de exploitatie toeneemt, maar dat met het toenemen van de 
externe contacten de oppositie afneemt. De inhoudelijke interpretatie hiervan 
is niet eenvoudig. Een mogelijke verklaring is dat het onderhouden van weinig 
externe contacten gezien wordt als gevolg van de detentie. Hierop wordt ge-
reageerd met een oppositionele attitude jegens de organisatie die de detentie 
ten uitvoer legt. Een exploitatieve attitude, zo werd eerder geconstateerd, is in 
aanleg aanwezig als men de inrichting inkomt. Het contact houden met het 
milieu waaruit men afkomstig is, zou er wel eens toe kunnen bijdragen dat 
deze attitude tijdens de detentie blijft voortbestaan, mogelijk versterkt door 
omstandigheden in de inrichting. 
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In z'n algemeenheid kan gezegd worden dat noch het ene noch het andere 
model de exclusieve rechten heeft op verklarende uitspraken over de gedeti-
neerdencultuur zoals dat in dit onderzoek gedefinieerd is. We vinden in twee 
van de drie slotvergelijkingen een mengeling van zowel import- als deprivatie-
modelvariabelen. Dit is een ondersteuning van de integratieve benadering die 
als derde model in hoofdstuk 1 werd opgevoerd. 

Toch is de relatieve waarde van de modelvariabelen voor de cultuurmaten 
verschillend. Met betrekking tot oppositie zien we dat het eigenlijk alleen de-
privatiemodelvariabelen zijn die significant bijdragen aan de voorspelling. 
Ook bij isolationisme is het een situatiegebonden kenmerk dat het meest bij-
draagt. Exploitatie is een iets ander verhaal. Dit is de enige variabele die in ge-
lijke mate door het import- en deprivatiemodel bepaald wordt. Willen we dus 
een adequate benadering voor de gedetineerdencultuur hanteren, dan zal 
rekening moeten worden gehouden met vooral situatiegebonden kenmerken. 
Daarnaast spelen predetentie-ervaringen en postdetentieverwachtingen een 
rol. 

Toch moeten we inzien dat een betrekkelijk gering percentage van de 
variantie in de afhankelijke variabelen verklaard wordt door de onafhankelijke 
variabelen: dat is steeds rond de 20%. Hoewel dit redelijk overeenkomt met 
de resultaten die de eerder gememoreerde onderzoeken van Thomas (1977) en 
Zingraff (1980) opleverden, kan niet volgehouden worden dat hier sprake is van 
een volledig model. Er zijn uitbreidingen van het model nodig om tot een beter 
begrip van de gedetineerdencultuur te komen. In de volgende paragrafen 
zullen deze aan de orde worden gesteld, zonder daar overigens in termen van 
verklaarde variantie over te spreken. 

8.3 Randvoorwaarden 

Eke inrichting heeft te maken met een aantal gegevenheden of semi-
gegevenheden die, voor een deel althans, beperkingen opleggen aan de moge-
lijkheden ervan. Om te beginnen zijn dat de gebouwelijke omstandigheden: de 
omvang van de inrichting, de vormgeving, gebruikte materialen en de beleids-
opties die door de omstandigheden opengelaten of juist gefrustreerd worden. 
Daarnaast is de inrichting afhankelijk van het "aanbod". Dit is vooraf nauwe-
lijks te beInvloeden door gevangeniswezen. In de volgende twee subpara-
grafen wordt nader op deze randvoorwaarden ingegaan. 

8.3.1 Gebouwelijke omstandigheden 

Er is eerder in dit rapport al enige aandacht aan gebouwelijke omstandig-
heden besteed. We zullen dat hier nogmaals doen, maar nu in termen van 
mogelijke consequenties voor de gedetineerdencultuur. Hierbij moet onder-
scheid worden gemaakt tussen de gebouwelijke omstandigheden sec en de 
beleidskeuzen die op grond van de mogelijkheden van het gebouw kunnen 
worden gemaakt. 

Een eerste aspect van de gebouwelijke omstandigheden is de grootte van 
de inrichtingen. Dit lijkt een eenduidig begrip, maar is het niet. Over het alge-
meen wordt met grootte bedoeld: het aantal beschikbare cellen/kamers per in-
richting. In die zin is Woudhage de grootste van de drie. In de literatuur (o.a. 
Farrington in JV 10/83) worden geen consistente relaties gevonden tussen de 
aard van de gedetineerdencultuur en deze groottemaat. Ook in dit onderzoek 
zijn geen aanwijzingen gevonden voor enige invloed van het aantal cellen op 
de aard van de gedetineerdencultuur. Hierbij moet echter niet uit het oog wor-
den verloren dat het bij dit onderzoek in alle drie de gevallen om — naar inter-
nationale maatstaven gerekend — kleine inrichtingen gaat. Denkbaar is dat 
de invloed van het aantal cellen zich pas doet voelen boven een bepaald mini- 



mum. Er zijn ook andere maten denkbaar om de grootte van de inrichtingen 
vast te stellen: by. het aantal personeelsleden (De Bolder het grootst), de ratio 
bewaarders-gedetineerden (Kogelaar het grootst), het aantal beschikbare en 
toegankelijke m 2  per gedetineerde (Woudhage het grootst) en het aantal gede-
tineerden dat per tijdseenheid in de inrichting verblijft en verbleven heeft 
(Woudhage het grootst) 1 ). Aangenomen wordt dat met name het laatste 
gegeven gevolgen heeft voor de stabiliteit van de inrichting: naarmate het ver-
loop groter is, verandert de samenstelling van de bevolking sneller, waardoor 
de kans dat ook de gedetineerdencultyur aan schommelingen onderhevig is, 
toeneemt. Dit introduceert een onzekerheidsfactor voor de inrichting, waar de 
organisatiestructuur op afgestemd moet zijn. In de organisatietheorie wordt 
dit de contingentiebenadering genoemd: naarmate organisaties met meer on-
zekerheid worden geconfronteerd, dienen ze flexibeler, minder routinematig 
en meer gedifferentieerd in taak- en bevoegdhedenafbakening te zijn (Law-
rence en Lorsch, 1967). Dit geldt niet alleen voor verandering (in aard en om-
yang) van de gedetineerdenpopulatie op korte en middellange termijn, maar 
ook — en misschien wel vooral — op langere termijn. 2) 

Een tweede aspect van de gebouwelijke omstandigheden betreft de vorm-
geving en inrichting ervan. Er bestaan grote verschillen tussen de drie hier 
onderzochte inrichtingen. Zoals we weten, gaat het om een heel oude (Koge-
laar), een tamelijk oude (De Bolder) en een betrekkelijk nieuwe inrichting. Van 
deze drie belichaamt Kogelaar het archetype van de gevangenis: compact ge-. 
bouwd, weinig voorzieningen en een grote nadruk op de fysieke beveiliging. 
De verbouwingen die in de loop der decennia hebben plaatsgevonden, con-
centreerden zich niet op de cellenvleugels, zodat veel van de oorspronkelijke 
architectuur gebleven is. De keuze van het materiaal.en de constructie is niet 
alleen verregaand onpersoonlijk, maar ook zodanig dat het vele vormen van 
verval kan doorstaan, zoals by. vandalisme en materiele agressie. Nu valt het 
met de agressie en vandalisme wel nnee in de inrichtingen. Het gebeurt zelden 
dat delen van het interieur moedwillig vernield worden en als er al iets kapot 
gaat, is er veeleer sprake van onverschilligheid. Die onverschilligheid wordt 
mede in de hand gewerkt door enerzijds de indruk dat het materiaal wel 
bestand is tegen een dergelijke behandeling, maar anderzijds door het ont-
breken van enige psychologische binding met de plek waar men toch een niet 
onaanzienlijk deel van de tijd mOet doorbrengen. Dit geldt het sterkst voor 
Kogelaar, omdat deze inrichting niet alleen qua materiaal onpersoonlijk en 
grimmig is, maar ook qua opzet amorf en ongedifferentieerd. Kogelaar laat 
niet toe dat afdelings- of paviljoensgewijs wordt gewerkt. Elke plaats die aan 
een klein groepje vaste bewoners is voorbehouden, ontbreekt. Weliswaar zijn 
enkele "huiskamers" aanwezig, maar daar wordt nauwelijks gebruik van ge-
maakt, omdat het ook daar kil en koud aandoet. Dit geldt in mindere mate voor 
De Bolder en in het geheel niet voor Woudhage. We zien dan ook dat vooral in 
Woudhage de verblijfplaats van de gedetineerden met zorg schoon en opge-
ruimd wordt gehouden en dat men talloze pogingen ondernomen heeft om ook 
de gemeenschappelijke ruimtes een persoonlijk tintje te geven. 

Tot nu toe zijn de gebouwelijke omstandigheden beschouwd losstaand van 
de (on)mogelijkheden die zij aan het management bieden om beleidskeuzen te 
maken. Hoewel — zoals hiervoor aannemelijk is gemaakt — de grootte van de 
inrichting, de materiaalkeuze en de opzet ervan op zichzelf wel enige gevolgen 

1) Dit hoeft niet perse semen te hangen met het aantal cellen, maar veeleer met de gemiddelde ver-
blijfsduur: een — naar het aantal cellen gerekend — klein HvB kan op deze manier beschouwd 
de grootste inrichting blijken te zijn. 

2) ben in de jaren '60 en '70 de grote toeloop begon van verslaafden en buitenlandse gedetineer-
den, heeft het geruime tijd geduurd voordat de inrichtingen hier structureel adequaat op konden 
reageren. De organisatie van zowel gevangeniswezen als de afzonderlijke inrichtingen dient zo-
danig te zijn dat ook maatschappelijke veranderingen opgevangen kunnen worden. 
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hebben voor de manier waarop sommige facetten van de gedetineerdencul-
tuur zich ontwikkelen, zullen het vooral de fysieke (on)mogelijkheden ervan in 
samenhang met sociaal gefundeerde keuzemomenten in beleid zijn die de 
meest verstrekkende consequenties hebben. 

Zo zien we by. in Woudhage — het is al eerder opgemerkt — ruimtelijk ge-
scheiden paviljoens met per paviljoen sterke leiders die grote invloed hebben 
op de gang van zaken. De aanstelling van dergelijke gedetineerden als !eider 
is een keuze die door de leiding is gemaakt, en is alleen mogelijk in een inrich-
ting die dat door z'n omstandigheden toelaat. De argumenten voor een derge-
lijke keuze zijn in paragraaf 6.4.1 uiteengezet. Op deze manier wordt aan 
nieuwe gedetineerden een bestaande, scherp afgebakende sociale orde aan-
geboden, die moeilijk te doorbreken is. Voorspelbaarheid en daarmee be-
beers- en bestuurbaarheid van de inrichting neemt toe. Ook in De Bolder tref-
fen we een inrichting aan die opgedeeld is in afdelingen. Weliswaar is deze 
opdeling niet zo pertinent als in Woudhage, maar niettemin is een aanpak als 
daar evenzeer mogelijk. Door het aanstellen van kamerwachten en reinigers 
die men niet als (natuurlijk) !eider kan beschouwen, worden de grenzen tussen 
de afdelingen diffuus en zijn ze meer slaapgelegenheid dan leefeenheid. De 
sociale orde is niet sterk aan afdelingsgrenzen gebonden en de ontwikkeling 
van de cultuur loopt meer langs informele lijnen dan in Woudhage. Ook dit is 
een bewuste keuze: het geven van meer gewicht aan potentieel zwakke gedeti-
neerden, waardoor hun positie in de gemeenschap wellicht versterkt wordt. 
Men gaat zelfs nog een stapje verder: sommige afdelingen hebben een speci-
fieke bestemming, waardoor interne differentiatie bevorderd wordt. Daar-
naast wordt gewerkt met afdelingen die verschillende capaciteit hebben: de 
Individuele Begeleidingsafdeling is kleiner dan de andere afdelingen. Het 
gaat er hier niet om vast te stellen wat de betere keuze is — voor allebei valt 
lets te zeggen —, het gaat erom aan te geven dat de gebouwelijke omstandig-
heden in deze inrichtingen de mogelijkheid bieden weloverwogen keuzen te 
maken. De hier besproken alternatieven zijn in Kogelaar onmogelijk. 

Een flexibele bouw van gevangenissen in termen van afzonderlijke en qua 
capaciteit variabele afdelingen vermeerdert niet alleen de mogelijkheden van 
het management om in te spelen op veranderingen in behoeften en samen-
stelling van de bevolking 3), het kan ook de beheersing van ongewenste effec-
ten van de gedetineerdencultuur — ik denk hier met name aan de exploitatie 
van medegedetineerden — verbeteren. 

8.3.2 Bevolkingskenmerken en selectiemechanismen 

Zoals al in de inleiding van deze paragraaf vermeld werd, behoort het "aan-
bod" van gedetineerden tot de factoren die vooraf niet te beinvloeden zijn. In 
hoofdstuk 5 is een beschrijving van de bevolking gegeven. Daar werd ge-
constateerd dat de drie inrichtingen op sommige punten van elkaar verschil-
len. Het is niet uitgesloten dat deze verschillen in bevolking ook bijdragen aan 
de verschillen in cultuur. 

Aan welke aspecten moeten we dan denken? Afgaande op de tabellen uit 
hoofdstuk 5 gaat het vooral om de culturele achtergrond (tabel 3), druggebruik 
(tabel 5), opleiding (tabel 6), delict (tabel 7), strafduur (tabel 8) en diverse car-
rierevariabelen (tabellen 10, 11 en 12). Een aantal van deze kenmerken is al 
aan de orde geweest in termen van de gedetineerdencultuur. Zo werd in para-
graaf 7.5 geconstateerd dat de cultuurdragers vooral gevonden worden onder 
gedetineerden met een Nederlandse achtergrond en een veroordeling voor 
een vermogensdelict. Druggebruik was niet statistisch significant. Eerder in 
dit hoofdstuk werden o.a. de strafduur, opleiding en leeftijd waarop het eerste 
delict werd begaan, aan een analyse onderworpen. Hieruit bleek dat vooral 

3) Bijvoorbeeld via interne differentiatie. 



een vroeg aangevangen criminele carriere een belangrijke voorspellende 
waarde heeft met betrekking tot een exploitatieve attitude en in mindere mate 
tot isolationisme. Dit zijn uitsluitend demografische variabelen. De laatste 
jaren echter worden de geluiden sterker dat de gedetineerdenpopulatie in 
vooral gesloten inrichtingen voor langgestraften steeds "moeilijker" wordt. 
Men spreidt een hardere opstelling ten toon en is meer bereid de toevlucht te 
nemen tot extremere vormen van verzet. Hoewel de resultaten van dit onder-
zoek aanleiding geven tot de conclusie dat het een relatief kleine groep is die 
voor dergelijke problemen zorgt, mag hierin geen reden worden gevonden om 
deze problemen te bagatelliseren. Ook een toename van het aantal gedeti-
neerden dat veroordeeld is wegens een delict waarbij grote sommen geld ge- . 
moeid zijn (men denke aan min of meer recente ontvoeringszaken en hard-
drugshandel), plaatst de inrichtingen voor een specifiek soort problemen (cor-
ruptie by.), die voorheen tot de uitzonderingen behoorden, maar nu onderwerp 
van voortdurende zorg zijn. 

Van de in dit onderzoek betrokken inrichtingen zou het m.n. Kogelaar zijn 
dat te lijden heeft van deze veranderende bevolkingssamenstelling. De nega-
tiever getinte gedetineerdencultuur in Kogelaar is wellicht voor een deel toe te 
schrijven aan de aard van de populatie, die beduidend anders is dan in De Bol-
der en Woudhage. Deze aard is niet alleen een gevolg van een overall verande-
ring in "aanbod", maar ook van het gehanteerde differentiatiebeleid. Kogelaar 
is daarin aangewezen als inrichting met beperkt regiem voor groepsonge-
schikte gedetineerden 4). 

De beoordeling van gedetineerden op o.a. dit aspect vindt plaats in de 
Selectie Advies Commissie (SAC), waarin de directeuren van verschillende in-
richtingen zitting hebben. Maandelijks worden op grond van pre-adviezen (van 
HvB en/of penitentiair consulent) (op)nieuw te plaatsen gedetineerden be-
handeld. 

Uit ander WODC-onderzoek (nog te publiceren 5) blijkt dat deze pre-adviezen 
weinig systematisch samengesteld zijn (zie ook Van der Linden, 1981), waar-
door het nogal eens voorkomt dat relevante informatie ontbreekt. Dit heeft tot 
gevolg dat de SAC-leden regelmatig op hun intuItie of voorkennis af moeten 
gaan bij definitieve plaatsing van gedetineerden. Dit leidt soms tevens tot een 
vorm van "onderhandelen" over gedetineerden, waarbij niet de vraag naar de 
meest geeigende inrichting prevaleert, maar veeleer de overweging welke ge-
detineerden al waar geplaatst zijn, zodat de "moeilijke jongens" een beetje 
gespreid worden over de inrichtingen. 

Hiermee wordt tegelijkertijd de beInvloedbaarheid achteraf van het "aan-
bod" duidelijk gemaakt. Niet ontkend wordt dat er een beperkte groep proble-
matische gedetineerden is; naarmate zich grotere concentraties van deze 
groep in een inrichting bevinden, neemt de kans op moeilijkheden toe. Het is 
niet onaannemelijk dat zich dergelijke concentraties vaker in Kogelaar voor-
doen dan elders. 

Of deze van doorslaggevende betekenis zijn voor de gedetineerdencultuur 
— die immers gestoeld is op collectiviteit valt te betwijfelen. Dat het een 
wissel trekt op de bewaarders staat vast. Hoewel deze zaken aanleiding geven 
tot de aanname dat de bevolkingssamenstelling enige invloed doet gelden op 
de aard van de gedetineerdencultuur, moet ervoor gewaakt worden deze in-
vloed over te waarderen. Het gevaar bestaat — en de indruk is dat dit in veel 
inrichtingen al het geval is — dat met name onder het bewarend personeel 
een defaitistische houding de overhand krijgt. Deze houding vloeit voort uit de 
opvatting dat de hele gang van zaken in de inrichting bepaald wordt door fac-
toren die buiten de invloedssfeer van het personeel liggen, nl. in dit geval de 
variaties in het gedetineerdenaanbod. Een van de kernboodschappen van dit 
rapport is dat deze gang van zaken juist beInvloedbaar is. Dit geldt ook voor 

4) Dit verklaart overigens niet de sterke culturele gelijkenis tussen Kogelaar en Woudhage. 

5) Een bestemmingsevaluatie van Gevangenis III te 's-Gravenhage. 
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het gedetineerdenaanbod, zij het op indirecte wijze via de selectie-
mechanismen. 

Voorwaarde is echter dat gekomen wordt tot een zorgvuldige, gestandaar-
diseerde gedragsrapportage, zodat een even zorgvuldige selectie plaats kan 
vinden. 

8.4 Inrichtingsideologie, eenheid van beleid, gemeenschappelijke doelen 

De vorige paragraaf was voornamelijk gewijd aan een aantal (semi)gegeven-
heden waar inrichtingen mee te maken hebben. In deze paragraaf zal de aan-
dacht vooral uitgaan naar factoren die inhoudelijk met de vormgeving en 
grondslagen van de organisatie als geheel samenhangen. 

De Iezer zal hierin ongetwijfeld hetzelfde uitgangspunt herkennen dat als 
basis dient voor het deprivatiemodel: een situatiespecifieke benadering van 
de gedetineerdencultuur. De voornaamste reden om voor een situatiespeci-
fieke benadering te kiezen is dat het importmodel niet in staat is een afdoen-
de verklaring te geven voor de verschillen die we tussen de inrichtingen gevon-
den hebben; hiervoor zullen we ons moeten concentreren op omstandigheden 
in de inrichtingen zelf. Een tweede argument is meer pragmatisch van aard: 
situationele factoren zijn gemakkelijker toegankelijk voor gewenste modi-
ficaties. 

Vooraleer echter aangegeven kan worden welke die modificaties kunnen 
zijn, moet gestreefd worden naar een ultbreiding van het model dat in para-
graaf 8.2 geschetst is. In het hiernavolgende wordt een poging ondernomen 
een afgerond — zij het niet uitputtend — beeld te schetsen van inrichtingsge-
bonden factoren, die weliswaar niet gekwantificeerd zijn maar, zoals de 
ervaringen leren, wel van grote invloed zijn op de gedetineerdencultuur. 

Hoewel van departementswege een overkoepelend beleid is geformuleerd 
dat voor iedere inrichting gelijkelijk geldt, is dit zo abstract van toon dat er vol-
doende ruimte overblijft cm hieraan per inrichting — binnen bepaalde gren-
zen — een eigen invulling te geven. Dit wordt goeddeels bepaald door de 
directie en staf van de inrichtingen. De feitelijke uitwerking ervan heeft tot ge-
volg dat er grote verschillen tussen de inrichtingen zijn in de manier waarop 
men gedetineerden tegemoet treedt, de regelgeving, conflicthantering, con-
trole- c.q. veranderingsgerichtheid enz. 

Voor een deel kunnen die verschillen toegeschreven worden aan bewuste 
beleidskeuzen in de inrichtingen. Beleid is in essentie het operationaliseren 
— het in werkbare termen vertalen — van een ideologie: een veelheid aan (im-
pliciete of expliciete) ideeen, mensbeelden, opvattingen, waarden, normen, 
denkbeelden, globale visies, enz. Dit beleid krijgt concreet gestalte door mid-
del van vastgelegde handelingsvoorschriften en is de formele verschijnings-
vorm van de vigerende ideologie. Lang niet alle facetten aan de ideologie zijn 
echter vertaald of vertaalbaar in beleid; bovendien werken er zoveel mensen in 
de inrichting, dat het een illusie zou zijn te veronderstellen dat een ieder er de-
zelfde ideologie op na houdt. Samen met het beleid bepalen dit soort niet ver-
taalde of vertaalbare facetten het algemene (en specifieke) beeld van de in-
richting. Dit heeft op zijn beurt weer consequenties voor de beleving van de 
detentie door de gedetineerden. Het valt niet moeilijk te begrijpen dat naar-
mate die beleving ongunstiger uitvalt, de kans op een negatieve gedetineer-
dencultuur toeneemt. We zien dan ook dat de regiemsevaluatie in alle drie de 
slotvergelijkingen uit paragraaf 8.2 significant bijdraagt aan de voorspelling. 
Er wordt dus een rechtstreekse relatie verondersteld tussen de aard van de 
gedetineerdencultuur en de ideologie (en de afgeleide daarvan: het beleid) van 
de inrichting. 

We kunnen daarbij twee ideaaltypen onderscheiden die zich aan de extre-
men van een glijdende schaal bevinden. Geen van beide typen zal in zijn pure 
vorm aangetroffen worden in de praktijk; het gaat steeds om meer of minder 
precieze benaderingen ervan. 



Aan de ene kant van de schaal bevindt zich de sterk van tegenover elkaar 
staande partijen uitgaande ideologie. Het dominante aandachtspunt kan wor-
den beschreven in termen van beheersbaarheid- en ordemotieven: de gedeti-
neerden moeten onder de duim worden gehouden. Dit is in de eerste plaats de 
taak van het bewarend personeel; de instrumenten bestaan daarbij uit een 
reeks geboden, verboden en andere regel's waaraan negatieve sancties zijn 
verbonden. Effectieve controle is vrijwel per definitie onontkoombaar. Het 
(vaak) impliciete mensbeeld benadert dat wat D. McGregor (1960) "Theory X" 
heeft genoemd: mensen streven uitsluitend koel en berekenend het eigen-
belang na, moeten gecontroleerd en vaak gedwongen worden en "motivation 
occurs at a bread-and-butter survival level". 

Aan de andere kant van de schaal treffen we een ideologie aan die uitgaat 
van een inrichtingsconceptualisatie als een sociaal systeem, waarin de te 
onderscheiden groepen meer overeenkomsten dan verschillen hebben en be-
reid zijn gedeeld belang te laten prevaleren boven eigenbelang. Hoewel re-
pressieve middelen ter beschikking staan, vertrouwt men vooral op positieve 
sancties op gewenst gedrag. Regels, beperkingen zijn — gegeven het feit dat 
het om een gevangenis gaat — tot een noodzakelijk minimum teruggebracht. 
De verantwoordelijkheid voor een humane en leef bare inrichting ligt mede bij 
de gedetineerden. Hier spreekt meer het "Theory Y" mensbeeld uit (McGregor, 
1960). 

Deze typering neigt naar de veelvuldig in vooral Amerikaanse literatuur op-
tredende onderscheiding naar "custody oriented" en "treatment orierted". 
Voor wat betreft de "custody" gaat deze vergelijking wel op, maar m.b.t. de 
"treatment"-orientatie zijn er toch grote verschillen. In de hierboven bedoelde 
"Y" of "systeemgerichte" inrichtingen is er geen sprake van systematische 
behandeling van gedetineerden; ze zijn daarvoor ook niet bestemd. Het gaat 
veeleer om een bewust gebruik van sociaal-technologische inzichten om het 
functioneren van de gedetineerde tijdens de detentie te beInvloeden. Deze in-
zichten worden vooral ontleend aan de groepsdynamica en organisatie-ont-
wikkeling. 

Twee eerdere WODC-onderzoeken (Berghuis, 1981; Van der Linden, 1981) 
waarin de vergelijking van uiteenlopende regiems (bij benadering X en Y) de 
kern vormde, laten zien welke verschillende effecten deze regiems hebben. 
We vinden die niet zozeer op de lange termijn (recidive by.), maar vooral ge-
durende de detentie. 

Zowel de resultaten van die twee onderzoeken als van het onderhavige, 
geven aanleiding tot de conclusie — om in de termen van dit onderzoek te blij-
yen — dat de gedetineerdencultuur in inrichtingen met een systeemgerichte 
ideologie veel minder pregnant, scherp en autonoom is dan in inrichtingen die 
meer naar de partijen- of "custody"-kant neigen. 

Maar met deze vaststelling zijn we er niet. De realiteit steekt zelden 
unidimensionaal in elkaar. 

Een sterk met de hierboven beschreven ideologie/filosofie samenhangende 
en complicerende factor, kan samengevat worden met de vraag naar de mate 
waarin inrichtingen erin slagen eenheid van beleid te creeren: in hoeverre 
bestaat er een coherente en gedeelde visie op functie en functioneren van de 
inrichting. In paragraaf 6.5 werd melding gemaakt van twee opvallende ver-
schijnselen terzake: 1) De opdeling van het bewaarderskorps in drie groepen, 
die elk op een eigen manier hun taak gestalte geven. Deze opdeling vonden we 
ten tijde van het onderzoek terug in sommige directies van inrichtingen. 2) Het 
ontbreken van een gemeenschappelijke noemer die richting en bodem geeft 
aan het individuele handelen in de organisatie (zie ook De Wijs, Hoogenboom 
en Geelen, 1986). 

Het te voeren beleid (vastgelegde handelingsvoorschriften) kan best een 
weerspiegeling vormen van de achterliggende ideologie, als niet duidelijk is 
waarom het precies zo moet en niet anders; als m.a.w. de argumenten en moti-
vering ontbreken, dan is het vrijwel onmogelijk het beleid op een eenduidige 
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manier uitgevoerd te krijgen. Het is waarschijnlijk te hoog gegrepen te ver-
wachten dat een ieder de ideologie in al z'n nuances onderschrijft. Er moet 
wel gestreefd worden naar een mechanisme in de organisatie dat eraan bij-
draagt dat het beleid min of meer loyaal wordt uitgevoerd. 

De geconstateerde tegenstellingen hebben evident gevolgen voor de 
manier waarop onderdelen van de gedetineerdencultuur zich ontwikkelen. 
Met name het "spel", zoals we dat in Kogelaar vinden en wat minder nadruk-
kelijk ook in Woudhage, is hier een direct uitvloeisel van. Het tegen elkaar uit-
spelen van bewaarders, het proberen de (machts)grenzen to verleggen, het, 
kortom, actief gebruiken van de tegenstellingen door gedetineerden om hun 
eigen positie te verbeteren (soms ten koste van het personeel), zijn feno-
menen die hun kans krijgen als onduidelijk is wat het beleid is en waarom het 
zo is. 

Het derde punt dat hier behandeld zal worden, betreft het bestaan van een 
— vaak veronachtzaamd — gemeenschappelijk doel in de inrichtingen en de 
afhankelijkheid tussen groepen in het bereiken ervan. Zoals al eerder aan de 
orde is gekomen (paragraaf 7.7) hebben de te onderscheiden groepen in de in-
richting (m.n. bewaarders en (categorieen) gedetineerden) belang bij een rus-
tige, voorspelbare en relatief aangename gang van zaken. Niet zelden wordt 
dit gemeenschappelijke doel uit het cog verloren — is althans geen onder-
werp van gericht beleid — en leidt eon latent bestaan. In andere inrichtingen 
daarentegen wordt or nadrukkelijk op ingespeeld en streeft men naar het 
meer manifest maken van de onderlinge afhankelijkheid in het bereiken ervan; 
we zouden dat "doelintegratie" kunnen noemen. Het zal geen verbazing wok-
ken dat dit laatste vooral eon goede voedingsbodem heeft in inrichtingen die 
hun grondslagen vinden in de "systeemideologie", zoals die eerder doze para-
graaf aan de orde is gekomen. 

Mastenbroek (1983) verbindt aan gradaties in de gepercipieerde mate van 
afhankelijkheid (of mate van doelintegratie) enkele gedragstendenties (zie 
figuur 5). 

Figuur 5: Gepercipieerde afhankelijkheid en gedragstendenties 

mate van afhankelijkheid (of toenemende doelintegratie) 

Naarmate het voor de betrokkenen duidelijker is dat men elkaar "nodig" 
heeft, verschuift het gedrag van "vechterig" naar meer samenwerkend. De 
traditionele opvatting van eon gevangenisorganisatie die voornamelijk 
bestaat uit tegengestelde belangen on doelstellingen (inherent aan een derge-
lijke organisatie), kan plaats maken voor een benadering van gevangenissen 
als eon geIntegreerd sociaal systeem, waarin dezelfde processen eon rol 
spelen als in anderssoortige organisaties en waarin ook dezelfde sociale 
technologie toepasbaar zal blijken om doze processen to sturen on (mode) 
dienstbaar to maken aan beleidsdoelstellingen. 

Als we na deze uiteenzetting terugkeren naar het centrale aandachtspunt in 
dit hoofdstuk, ni. welke verschillen tussen de onderzochte inrichtingen kun-
nen bijdragen aan een verklaring voor de verschillen in de gedetineerdencul-
tuur, dan kunnen we pogen de inrichtingen to karakteriseren aan de hand van 
drie factoren: 1) inrichtingsideologie, 2) de mate van doelintegratie en 3) eon- 



heid van beleid. Dit kan grafisch weergegeven worden in een driedimensio-
nale ruimte, waarin elke inrichting een plaats kan krijgen afhankelijk van de 
pleats op de assen (zie figuur 6). Vooropgesteld moet worden dat deze plaats 
niet gemeten is — de inrichtingen hebben geen kwantitatieve score op de 
assen — maar veeleer geschat wordt op basis van observaties en de vele 
gesprekken die gevoerd zijn. Noch wil gesuggereerd worden dat de factoren 
geheel onafhankelijk van elkaar zijn. Het is een conceptuele voorstelling van 
zaken; nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze benadering steek houdt 
en generaliseerbaar is. 

Figuur 6: Verschillen tussen de inrichtingen op drie factoren 

partijen- 
ideologie 

• Kogelaar 

De Bolder 

Woudhage 

systeem7  
ideologie 

••••• 

■■■• 

doelintegratie 

eenheid van beleid 

Gegeven de resultaten van het onderzoek die vooral in de hoofdstukken 6 
en 7 besproken zijn, zullen de posities die de inrichtingen innemen geen ver-
rassing zijn. Niettemin zullen hieronder de belangrijkste redenen voor deze 
schatting nogmaals kort op een rijtje gezet worden. 

Ideologie 
Kogelaar is een inrichting waar uit tal van regels blijkt dat uitgegaan wordt 

van (minimaal) twee partijen: gedetineerden en personeel. Een groot deel van 
het !even in de inrichting wordt bepaald door een (meestal) onderhuidse 
machtsstrijd. Er is veel controle op het doen en laten en men hanteert vooral 
negatieve sancties. Woudhage is op dit punt wat minder duidelijk. Toch wordt 
de inrichting wat meer naar de kant van de partijenideologie geplaatst, omdat 
er ook een "zij"- en "wij"-gevoel overheerst. Wordt er al verantwoordelijkheid 
aan gedetineerden gegeven (de kamerwachten by.), dan spelen beheer-
singsmotieven een belangrijke rol. Op het terrein zie je dat contacten ver-
meden worden, men groet elkaar nauwelijks en het voorbeeld van de voetbal-
wedstrijd (paragraaf 7.2) spreekt boekdelen. 

De Bolder is de inrichting die het meest naar de systeemideologie neigt. We 
hebben gezien dat de inrichting het meest gekenmerkt wordt door een bena- 
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dering die afwijkt van de traditionele opvatting over gevangenissen. De gevan-
genis is een sociaal systeem waarin er in reacties en belangen sterke overeen-
komsten zijn tussen gedetineerden en personeel. Er worden maatregelen ge-
nomen die dit benadrukken. 

Eenheid van beleid 
Een van de eerste dingen die we in Kogelaar hoorden, betrof het bestaan 

van drie duidelijk te onderscheiden groepen bewaarders: "De Sinterklazen", 
"Zwarte Pieten" en — wat ik genoemd heb — "De Onverschilligen". Dit heeft 
o.a. tot gevolg dat bestaande beleidslijnen op geheel eigen wijze ten uitvoer 
worden gelegd. Zo is er een verbod op zg. celrecreatie, het met meerdere men-
sen op een cel vertoeven. Door de ene bewaarder wordt daar strikt de hand 
aan gehouden, de ander laat het toe. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het 
"spel" (paragraaf 6.2.3) is hier een consequentie van, maar ook de "ring-
hi6rarchie". 

In Woudhage is het voor gedetineerden zeer belangrijk te weten wie dienst 
heeft. Dit bepaalt voor een groot gedeelte het doen en laten (of de omzichtig-
heid ervan). De indruk bestaat dat veel beslissingen ad hoc worden genomen 
zonder dat hieraan altijd beleidsoverwegingen ten grondslag liggen. 

In beide inrichtingen zijn vooral de bewaarders de opvatting toegedaan nog 
steeds te moeten werken aan het resocialiseren van gedetineerden. Gecon-
cludeerd wordt vervolgens — mede op grond van het hoge recidivepercentage 
— dat dit geen zinyolle bezigheid is, wat een "vrijbrief" oplevert om naar eigen 
inzichten te werk te gaan. 

Ook in De Bolder bestaan verschillen in opvatting over hoe men in het alge-
meen een penitentiaire inrichting moet runnen, en in het bijzonder De Bolder. 
Het verschil met de andere inrichtingen is echter dat er enige consensus 
bestaat over de voordelen die de gekozen werkwijze oplevert. 

Doelintegra tie 
Deze factor staat in wisselwerking met de overheersende ideologie in de in-

richting en het gevoerde beleid. Kogelaar by. zal met z'n partijenideologie nau-
welijks toekomen aan een beleid dat gericht is op het bevorderen van doelinte-
gratie. Mutatis mutandis draagt de geringe integratie bij aan het ontstaan van 
een partijenideologie. 

Naar het zich laat aanzien valt eenzelfde soort verhaal te houden voor De 
Bolder, zij het omgekeerd: een systeemideologie is een goede voedingsbodem 
en !evert uitgangspunten voor het streven naar doelintegratie. 

We zien in figuur 3 dat Woudhage niet ver van De Bolder afstaat m.b.t. deze 
factor 6), met dit voorbehoud dat er enig verschil in motivatie is voor de keu-
zen. In Woudhage wordt het veelal ingegeven door beheersbaarheidsmotie-
Yen. In De Bolder wordt de doelintegratie gezien als instrument om tot ver-
wezenlijking van het beleid te komen; een beleid dat zeker beheersbaarheids-
aspecten in zich heeft, maar waarbij een verandering van gedetineerden niet 
tot de onmogelijkheden wordt gerekend. 

Als de vraag beantwoord moet worden welke van de drie factoren het be-
langrijkst is in z'n invloed op de gedetineerdencultuur, dan denk ik dat het de 
soort ideologie is die overheerst. De ideologie bepaalt in niet geringe mate of 
gestreefd kan worden naar doelintegratie, de manier waarop beleid gestalte 
krijgt en in hoeverre argumenten geloofwaardig zijn, zodat men het beleid 
deelt en actief ondersteunt. 

8.5 Naar een meer compleet model 

Uitgaande van wat we in paragraaf 8.2 aan resultaten gevonden hebben, 

6) Het aanstellen van sociaal sterke kamerwachten is hier een voorbeeld van doelintegratie. 



plus de in 8.3 en 8.4 gepresenteerde uitbreidingen, kan een poging onder-
nomen worden om een grafische weergave te maken van een meer volledig 
model. In figuur 7 wordt een dergelijk model voorgesteld. 

Figuur 7: Relatiemodel voor de gedetineerdencultuur 

i.c. 

exp . 

i.c. = interne contacten 
e.c. = externe contacten 
b.p. = bevolkings- en persoonlijkheidskenmerken 
r.e. = regiemsevaluatie 
t.p. = toekomstperspectieven 
di. = doelintegratie 
bel. = (eenheid van) beleid 
id. = inrichtingsideologie 
go. = gebouwelijke omstandigheden 
dep. = departementsbeleid 
s.d. = selectie en differentiatie 

Het model kent z'n beperkingen. Zo worden by. geen uitspraken gedaan om-
trent onderlinge correlaties of wederzijdse beInyloeding van variabelen. Als 
van de toegevoegde elementen even het beleid centraal wordt gesteld, dan 
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zien we dat dit beleid door drie bronnen beInvloed wordt. De belangrijkste 
daarvan zijn de ideologie en de overkoepelende beleidsvoorschriften van het 
departement. De gebouwelijke omstandigheden bepalen sommige mogelijk-
heden in beleidskeuzen in de inrichtingen. Het beleid is in essentie een opera-
tionalisatie van allerlei ideeen, denkbeelden, opvattingen, praktische over-
wegingen, enz. Voor een deel zijn die afkomstig van de ideologie. Waar het het 
schemergebied betreft van wat wel en wat niet vastgelegd, toegestaan en 
wenselijk is, kortom, daar waar men zonder vaste richtlijnen zelf beslissingen 
neemt, heeft de ideologie een zelfstandige lijn naar de regiemsevaluatie. Van-
uit het beleid warden relaties verondersteld met vrijwel alle andere elementen 
die in dit model aanwezig zijn. Toekomstperspectieven by. kunnen via het be-
leid beInvioed worden door middel van opleidingen, hulpverlening, vaardig-
heidstraining enz. Externe contacten kunnen ofwel beperkt ofwel uitgebreid 
worden. 

De oorspronkelijke onafhankelijke variabelen (de cirkeltjes), zijn in dit 
model intermedierende variabelen geworden; aangrijpingspunten voor met 
name beleid. 

De variabele "leeftijd eerste misdrijf" is hier — naar aanleiding van para-
graaf 8.3.2 — vervangen door een verzamelvariabele die de naam bevolkings-
en persoonlijkheidskenmerken heeft gekregen. Deze kenmerken zijn wells-
waar een gegeven, maar via selectie en differentiatie Ran ervoor warden zorg-
gedragen dat voor de individuele gedetineerde de meest geeigende detentie-
omgeying wordt gezocht. Welke criteria men aanneemt, wordt vooral bepaald 
door het departement. 

8.6 Slotbeschouwing 

In deze laatste paragraaf van het rapport warden eerst enkele woorden ge-
wijd aan de technisch/methodologische kant van het onderzoek. De paragraaf 
wordt afgesloten met een aantal opmerkingen omtrent het beleidsmatige be-
lang dat aan het onderzoek gehecht Ran worden. 

Hoewel de kwantitatief geringe response aanvankelijk enige zorg baarde, 
heeft het kwalitatieve gehalte van het verkregen materiaal deze zorg groten-
deels weggenomen. Dat wil echter niet zeggen dat inspanningen om de 
response in (eventueel) vervolg- of anderssoortig onderzoek met eenzelfde 
potentieel bedreigende inhoud, achterwege zouden kunnen blijven. lk denk 
daarbij in de eerste pleats aan een langduriger verblijf van de onderzoekers in 
de inrichtingen. Daarbij moet dan niet onmiddellijk begonnen worden met het 
verzamelen van de benodigde gegevens onder de gedetineerden en/of perso-
neel, maar in de aanvangsfase zou men aan de aanwezigheid van het onder-
zoekteam eerst een andere legitimering moeten verstrekken, zonder daarbij 
overigens het uiteindelijke doel onder stoelen of banken te steken. Deelname 
aan allerlei gestructureerde activiteiten, zoals de arbeid, recreatie, vorming, 
vergaderingen, enz. is daarvoor een goede invalshoek. Van overheersend be-
lang is dat de onderzoeker(s) duidelijk maakt dat hij zijn taak op een serieuze 
manier benadert. Nadat men zich op deze en dergelijke manieren een goede 
ingang heeft verschaft, zal de response ongetwijfeld toenemen. 

Een andere belemmering die weggenomen zou kunnen worden, betreft de 
zg. vrijwilligheidsverklaring. Het garanderen van vertrouwelijke en anonieme 
behandeling van de informatie valt moeilijk te rijmen met het neerzetten van 
de naam en handtekening op een dergelijke verklaring. Geschat wordt dat 
rond de 25% van de weigeringen in dit onderzoek aan deze discrepantie moet 
worden toegeschreven. De overwegingen die aan het instandhouden ervan ten 
grondslag liggen, trekken de intregriteit van onderzoekers in twijfel en warden 
door sommige gedetineerden als licht beledigend ervaren: "alsof ik me zou 
laten dwingen am mee te doen, had je nog kunnen lachen". 

Twee andere belangrijke bronnen van weigering waren onverschilligheid en 



het afwezig zijn van enig tastbaar voordeel bij deelname. Beide kunnen wor-
den weggenomen door het beschikbaar stellen van een (geringe) geldelijke be-
loning bij deelname. In vele landen en ook bij ander onderzoek (by. omtrent 
drugs) is dit een gebruikelijke gang van zaken. Te denken valt aan een bedrag 
van rond de 1 15,—. Dit is net hoog genoeg om in de gevangenis interessant te 
zijn en te laag om een belangrijke . verstoring van de economie te bewerk-
stelligen. 

De gekozen methode — een mengeling van statistische registratie, gestan-
daardiseerde vragenlijsten en etnografische interpretatie — voldoet uitste-
kend om een evenwichtig beeld te verkrijgen van een complex geheel als de 
gevangenisgemeenschap is. Niettemin ontbreken in dit onderzoek enkele 
elementen die in vervolgonderzoek aan de orde zouden moeten komen. In de 
eerste plaats betreft het de invloed die de staf heeft op de gevangenis als ge-
heel. Het maatschappelijk werk, de psycholoog, de geestelijke verzorging, de 
sportinstructeur, onderwijzers, enz. Deze hele groep specialisten met hun 
anderssoortige contacten met gedetineerden, is niet of slechts zijdelings aan 
bod gekomen. Hetzelfde geldt voor de directies van de inrichtingen, hoewel 
daar meer contact mee is geweest dan met stafleden. Vanuit het verkennende 
karakter van dit onderzoek en de premisse dat het met name het bewarend 
personeel zou zijn dat z'n invloed op de gedetineerdencultuur zou doen gel-
den, valt deze omissie wel te verklaren. Niettemin heeft gaandeweg het onder-
zoek de overtuiging postgevat dat dit een onderschatting betekent van de rol 
der specialisten en directie. 

Het gehele netwerk van directie, staf, administratie, bewaarders, kader en 
gedetineerden en hun onderlinge relaties, bevoegdheden en taken zou in ver-
volgonderzoek een belangrijke plaats in moeten nemen. Deze benadering im-
pliceert ook dat veel aandacht zou moeten worden geschonken aan de organi-
satiestructuur. Hoewel het geenszins een eenvoudige opgave is, zou deze 
aanpak meer conclusief licht kunnen werpen op oorzakelijke relaties en dus 
op de meest adequate aangrijpingspunten voor het implementeren van 
actueel en wendbaar beleid. 

Behalve de veelheid aan wetenswaardigheden die het onderzoek heeft op-
geleverd, is een belangrijk ingredient van dit rapport de sociaal-psycholo-
gische benadering van gevangenissen. Hierbij wordt veel aandacht geschon-
ken aan informele ontwikkelingen, processen en mechanismen. De peniten-
tiaire organisatie wordt in navolging van Mastenbroek (1983) gezien als een 
netwerk van interdependente groepen. De relaties tussen die groepen worden 
gekenmerkt door cooperatie en competitie: men is van elkaar afhankelijk en 
men heeft eigen belangen. Wil men de gedetineerdencultuur in relatie tot de 
organisatie en haar leden op z'n, waarde schatten, kunnen sturen en mede 
dienstbaar maken aan de beleidsdoelstellingen, dan kan men niet om deze 
drijfveren heen. Opvallend hierbij is dat het niet in de eerste plaats gaat om 
een sterk oppositionele houding van de gedetineerdengemeenschap ten op-
zichte van de inrichting; oppositie kenmerkt slechts een relatief kleine groep. 
Veeleer ziet men een streven naar een mentaal en materieel zo voordelig mo-
gelijke detentie. Dat dit enerzijds leidt tot exploitatie van medegedetineerden 
en anderzijds tot een verregaand onafhankelijke opstelling, wekt in dit ver-
band geen verbazing. 

Als we komen tot enkele aanbevelingen, dan moeten deze gelezen worden 
vanuit het primaat dat hier gelegd wordt bij de gedetineerdencultuur. Dit laat 
onverlet de mogelijkheid dat er andere overwegingen prioriteit kunnen heb-
ben. Tevens moet opgemerkt worden dat elke inrichting zijn eigen beperkin-
gen en mogelijkheden in gebouw, bevolkings- en personeelssamenstelling, 
beschikbare middelen en allerhande andere varia heeft. Elke inrichting is 
m.a.w. uniek. Dit maakt het onmogelijk om hier zeer specifiek in te gaan op 
wenselijke veranderingen. We kunnen slechts in zijn algemeenheid te werk 
gaan. Een eerste algemene opmerking in dit verband is dat hier bijna automa- 
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tisch uit voortyloeit dat — indien overgegaan wordt tot maatregelen ter inter-
ventie in de gedetineerdencultuur — gestreefd moet worden naar een op elke 
afzonderlijke inrichting toegesneden pakket, dat recht doet aan de eigenheid 
ervan. 

De overheersende gedachte is dat het gehele complexe netwerk van groel 
pen en individuen, gedetineerden zowel als bewaarders, de onderlinge relal 
ties in al hun verscheidenheid, beInvloedbaar is door een zorgvuldige be-' 
wuste(re) en consequente toepassing van de juiste sociale technologie. 

Deze sociale technologie verbonden met een regelmatige evaluatie van 
de effecten, kan niet alleen de routinematige benadering doorbreken — die 
haaks staat op de conceptualisering van de gevangenisgemeenschap als een, 
voortdurend in beweging zijnd sociaal systeem — maar dwingt ook tot het na- 1  
denken over beleidsdoelstellingen en levert tegelijkertijd instrumenten voor 
de haalbaarheid ervan. Een gethstitutionaliseerde overlegvorm waarin dit 
gestalte krijgt, zou in geen van de inrichtingen mogen ontbreken. Bij de aan-
passing van de organisatie in deze zin, zou goede (externe) organisatiekun-
dige bijstand wel eens noodzakelijk kunnen blijken te zijn (zie ook De Wijs e.a., 
1986). Een dergelijke overlegvorm kan tevens als platform dienen waar men 
komt tot een grotere eenheid van beleid. Voorwaarde daartoe is dat elk dienst-
Yak daarin is vertegenwoordigd. Een goed voorbeeld van zo'n aanpak is de 
totstandkoming en implementatie van het beleidsplan in het Rotterdamse 
Huis van Bewaring in 1983-1984 (zie ook: Grapendaal eat, 1985). 

Dat het gebruik van sociale technologie en het ontwikkelen van een organi-
satiebreed "beleidsoverleg" in beginsel aanbevelenswaardig is voor elke in-
richting, zegt nog niets over de wenselijke richting en inhoud ervan. Een glo-
bale interventiestrategie zou in z'n algemeenheid twee doelstellingen dienen 
te bevatten: terugdringen van negatieve effecten en bevorderen van "natuur-
lijke" mechanismen en processen in de cultuur die balancerend werken. We 
hebben gezien dat in de inrichting met een systeemideologie en een beleid 
dat (mede) gericht is op doelintegratie, de negatieve effecten het minst en de 
balancerende mechanismen het meest zichtbaar zijn; de gedetineerdencul-
tuur verliest z'n scherpe kanten, is beheersbaar en leidt tot minder excessen: 
de onderlinge exploitatie is er by. laag. De beInvioeding zou dus het best in de 
richting van een systeemideologie kunnen gaan, met beleidsmatige nadruk op 
doelintegratie. 

Als we tenslotte de aandacht vestigen op de gebouwelijke omstandigheden 
en de bevolkingssamenstelling, dan denk ik dat inrichtingen die opgebouwd 
zijn uit afzonderlijk afdelingen van beperkte omvang, het management de 
meeste mogelijkheden bieden om adequaat in te spelen op behoeften van ge-
detineerden (en management) en schommelingen in de bevolkingssamenstel-
ling. Daaraan voorafgaand zou gestreefd moeten worden naar een verbeterde 
selectieprocedure waarin een gestandaardiseerde gedragsrapportage door 
gekwalificeerd personeel een belangrijke plaats inneemt. 

In essentie gaat het hier om organisatieculturele en -structurele aanpassin-
gen. Het zou te ver voeren te veronderstellen dat in elke inrichting de kennis 
en vaardigheden paraat zijn am deze aanpassingen op een verantwoorde 
wijze in te voeren. Behalve de al eerder genoemde externe bijstand in dit pro-
ces, kan gedacht worden aan een uitbreiding in deze zin van bestaande oplei-
dingen voor personeel (directie, staf, kader, bewaarders) van gevangenis-
wezen. 

7) Bijvoorbeeld de uit de sociale leertheorieen afkomstige notie dat het bestraf fen van ongewenst 
gedrag niet per def initie betekent dat zich gewenst gedrag ontwikkelt. Het aanbieden van ge-
dragsalternatieven — by. het belonen van gewenst gedrag — is hierbij veel effectiever. 
Een ander voorbeeld is dat het opvoeren van controlemogelijkheden en regels voor een groep die 
gekenmerkt worth door een deviante levensstijI, vooral tot gevolg heeft dat de controle ontdoken 
wordt, de regels toch overtreden worden en het verzet toeneemt. 



Resumerend komen we op de volgende punten: 

— Een pakket maatregelen dat toegesneden is op de eigenheid van elke in-
richting. 

— BeInvloeding van de gedetineerdencultuur d.m.v. relevante sociale techno-
logie. 

— Regelmatige evaluatie van de effecten. 
— Structureel "beleidsoverleg" invoeren, tevens bevordering van de eenheid 

in beleidsvoering. 
— Verschuiving in de richting van een systeembenadering met als belangrijk-

ste element doelintegratie. 
— Bij voorkeur inrichtingen met afzonderlijke afdelingen van beperkte 

omvang. 
— Ter verbetering van de selectieprocedure werken aan een gestandaardi-

seerde gedragsrapportage. 
— Uitbreiding van bestaande opleidingen voor management en personeel in 

organisatiekundige zin. 
— Mogelijk externe bijstand in het proces van organisatiestructurele en -cul-

turele veranderingen. 

Het ligt voor de hand — en wordt ook niet ontkend — dat we hier spreken 
van een ongetwijfeld moeizaam en langdurig proces, dat veel eist van de orga-
nisatie en haar eden. Dit zal vooral opgaan in bestaande inrichtingen met een 
traditie van jaren her. Wellicht zou kleinschalig begonnen kunnen worden met 
een aanzet tot verwezenlijking van (enkele van) deze suggesties in een inrich-
ting die met een schone lei begint. De met de capaciteitsuitbreiding gepaard 
gaande actuele nieuwbouw biedt hiertoe ruime mogelijkheden. 
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Bijlage 2a 
Schaalconstructie en principale componentenanalyse op 
gedetineerdengegevens 

Oorspronkelijk werd uitgegaan van 4 attitudeschalen. Op deze schalen werd 
door middel van het SPSS-X programma "Reliability" een betrouwbaarheids-
analyse uitgevoerd volgens het principe van de interne consistentie. Deze 
analyse levert een maat op die dient om vast te kunnen stellen in hoeverre de 
afzonderlijke items verschillende aspecten van een onderliggende dimensie 
meten. Deze alpha heeft een maximumwaarde van 1 en een minimumwaarde 
van 0. Een hoge alpha geeft aan dat de items opgevat kunnen worden als 
elementen van een dimensie. Bij de analyse werden sommige, negatief gefor-
muleerde items, gehercodeerd, zodat ze allemaal analoog aan elkaar waren. 
De antwoordcategorieen waren voor elk item telkens hetzelfde: 

1. mee eens 
2. enigszins mee eens 
3. niet mee eens, niet mee oneens 
4. enigszins mee oneens 
5. mee oneens 

Uiteindelijk bleek uit deze initiele analyse dat slechts twee schalen — opposi-
tie en exploitatie — voldoende betrouwbaar waren om in verdere analyses 

• bruikbaar te zijn. Deze schalen bestonden uit de volgende items. 

Oppositieschaal: 

1. De meeste regels hier zijn wel zinnig. 
2. Alle activiteiten die hier georganiseerd worden, hebben alleen maar tot 

doel je koest te houden. 
3. Als bewaarders vriendelijk tegen je zijn, zit er meestal iets achter. 
4. De bewaarders doen gewoon hun werk en zijn er niet op uit om je het leven 

zo zuur mogelijk te maken. 
5. lk word kwaad als het personeel hier de baas over me probeert te spelen. 
6. De meeste bewaarders zullen alles doen om je te helpen. 
7. Je hebt het gevoel dat je hier je tijd nuttig besteedt. 

Na verwijdering van item 5 was de alpha voor deze schaal .65. 

Exploitatieschaal: 

1. Ook onder gedetineerden heb je bazen en knechten. 
2. Het gebeurt hier bijna nooit dat gedetineerden andere gedetineerden voor 

hun karretje spannen. 
3. Het gebeurt hier bijna nooit dat gedetineerden dingen doorvertellen aan be-

waarders om er zelf beter van te worden. 
4. Gedetineerden worden hier regelmatig onder druk gezet door hun mede-

gedetineerden om iets voor ze te doen. 
5. Je moet goed nadenken over wat je wel en niet aan je medegedetineerden 

vertelt, want voordat je het weet, wordt het tegen je gebruikt. 
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Na verwijdering van item 5 was de alpha .74. 
Op de volgende overgebleven items - zowel de twee die uit de voorgaande 
schalen werden verwijderd als de items die oorspronkelijk de schalen solidari-
telt en manipulatie vormden - werd een principale componentenanalyse uit-
gevoerd om "verborgen" structuren zichtbaar te maken: 

1. De bewaarders hebben niets te maken met wat er onder gedetineerden 
gebeurt. 

2. lk zoek alleen maar contact met een bewaarder als ik hem ergens voor 
nodig heb. 

3. Het doet er niet zoveel toe of je het goed met andere gedetineerden kunt 
vinden, je moet het bier toch zelf redden. 

4. Een bewaarder heeft zojuist aan een gedetineerde opdracht gegeven iets 
te doen waar hij helemaal geen zin in heeft. Vervolgens probeert de gede-
tineerde de bewaarder zo te bewerken dat hij de opdracht intrekt. 

5. lk word kwaad als het personeel hier de baas over me probeert te spelen. 
6. Het is beter om aan het personeel te vertellen wat ze willen horen, dan dat 

je ze de waarheid vertelt. 
7. Je moet goed nadenken over wat jewel en niet aan je medegedetineerden 

vertelt, want voordat je het weet, wordt het tegen je gebruikt. 
8. Het is hier niet nodig om te slijmen als je wat gedaan wilt krijgen. 
9. Een van de prettige dingen hier is dat je je eèn voelt met de andere gedeti-

neerden. 
10. Stel dat een medegedetineerde te weten is gekomen dat er een ontsnap-

ping wordt voorbereid. Hi] gaat naar de hoofdbewaarder en vertelt hem 
alles wat hij ervan weet. 

11. Als je het slim aanpakt, kun je nog wel eens wat gedaan krijgen van de be-
waarders. 

12. Als je maar de juiste mensen kent onder het personeel, kom je je tijd hier 
wel door. 

Een Varimax-rotatie over twee factoren, leverde de volgende gegevens op: 

	

factorladingen (1) 	tactorladingen (2) 	communaliteiten 

item 1 	 .5231 	 -.2201 	 .322 
item 2 	 .7206 	 - .2002 	 .559 
item 3 	 .3934 	 .3063 	 .248 
item 4 	 .6137 	 - .0441 	 .378 
item 5 	 .2839 	 .1247 	 .096 
item 6 	 .3938 	 .1770 	 .186 
item 7 	 .4067 	 .3002 	 .255 

item 8 	 .0096 	 -.4780 	 .228 
item 9 	 .2050 	 -.5238 	 .316 
item 10 	 - .2387 	 .5095 	 .316 
item 11 	 .1719 	 .6432 	 .443 
item 12 	 .1135 	 .5448 	 .309 

eigenwaarde 
verklaarde variantie 

	

1.867 	 1.793 	 3.66 

	

15.6% 	 15% 	 30.6% 

Op de items 1 t/m 7 wend vervolgens weer een betrouwbaarheidsanalyse uitge-
voerd, die na verwijdering van item Seen alpha van .54 te zien gal. De items 8 
t/m 12 werden verder buiten beschouwing gelaten (zie tekst). Hoewel geen van 
de aldus geconstateerde schalen een uitzonderlijk hoge alpha heeft, zijn ze 
hoog genoeg om te voldoen in een verkennend onderzoek als het onderhavige. 
Wel moet opgemerkt worden dat de meetinstrumenten nog tamelijk grof zijn; 
bij eventueel volgend gebruik ervan dient gezocht te worden naar aanvullende 
items die de betrouwbaaheid verhogen. 



Bulage 2b 
Schaalconstructie en principale componentenanalyse op 
bewaardersgegevens 

Zoals in de tekst (paragraaf 7.6) al staat aangegeven leverde geen van de vier 
veronderstelde attitudes een voldoende betrouwbaarheid op. Op alle onder-
staande items is toen een principale componentenanalyse gedaan. 

1. Gedetineerden moeten zonder tegensputteren doen wat hun gezegd 
wordt. 

2. lk vind dat streng moet worden opgetreden tegen gedetineerden met wie 
zich een incident heeft voorgedaan. 

3. Regels en voorschriften moet je soepel hanteren. 
4. Gedetineerden maken je achter je rug om zwart. 
5. De belangrijkste taak van een bewaarder hoort het beveiligen tegen ont-

snappingen te zijn. 
6. De meeste gedetineerden zijn best te vertrouwen. 
7. Gedetineerden zijn alleen vriendelijk tegen je als ze iets van je willen. 
8. Het is verstandig om afstand te bewaren in je omgang met gedeti-

neerden. 
9. Het werk van een bewaarder moet erop gericht zijn dat orde en rust ge-

handhaafd blijven. 
10. Je moet uitkijken met wat je aan gedetineerden vertelt, want voordat je 

het weet, wordt het tegen je gebruikt. 
11. Een gevangenis heeft als voornaamste functie de maatschappij te be-

schermen tegen misdadigers. 
12. Er zijn maar weinig gedetineerden die zullen ontsnappen als ze daar de 

kans voor krijgen. 
13. Meestal merk ik het meteen als een gedetineerde persoonlijke problemen 

heeft. 
14. Gedetineerden maken zelden misbruik van vertrouwen. 
15. Als ik tijd heb, probeer ik een persoonlijk gesprek te voeren met ge-

detineerden. 
16. Bewaarders en gedetineerden zouden openlijk tegen elkaar moeten 

kunnen zeggen wat ze van elkaar vinden. 
17. De meest belangrijke taak van een bewaarder is het helpen van gedeti-

neerden bij hun problemen. 
18. Een van de belangrijkste taken van een bewaarder is het leren aan gedeti-

neerden hoe zij zich in de rnaatschappij moeten gedragen. 
19. Voor een goede sfeer is het noodzakelijk dat de bewaarders dingen door 

de vingers zien. 
20. lk behandel gedetineerden allemaal op dezelfde manier. 
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De ongeroteerde resultaten van deze analyse staan hieronder. 

factorladingen (1) 	factorladingen (2) 	communaliteiten 

item 1 	 .65226 	 .14973 	 .6727 
item 2 	 .60922 	 .22331 	 .4210 
item 3 	 -.60866 	 .37487 	 .5109 
item 4 	 .58346 	 .12236 	 .3553 
item 5 	 .51338 	 .03660 	 .2648 
item 6 	 -.53067 	 .27013 	 .3545 
item 7 	 .46070 	 .16556 	 .2396 
item 8 	 .42743 	 .50071 	 .4334 
item 9 	 .40624 	 .12792 	 .1813 
item 10 	 .38632 	 .47289 	 .3728 
Item 11 	 .37984 	 -.00819 	 .1443 
item 12 	 - .30362 	 .50695 	 .3491 
item 13 	 - .24399 	 .39754 	 .2175 

• item 14 	 - .21031 	 .54338 	 .3394 
item 15 	 - .20926 	 .45607 	 .2517 
item 16 	 - .15694 	 -.07450 	 .0301 
item 17 	 -.10399 	• 	 .52205 	 .2833 
item 18 	 -.00947 	 .52554 	 .2762 
item 19 	 .08398 	 .35384 	 .1322 
item 20 	 .00939 	 .45526 	 .2073 
eigenwaarde 	 3.188 	 2.625 	 5.813 
verklaarde variantie 	 15.9% 	 13.1% 	 29% 

Op alle matig tot hoog ladende items op factor 1 is weer een betrouwbaarheid-
sanalyse uitgevoerd. Na verwijdering van de items 12, 13, 14 en 15 bleek de 
maximale betrouwbaarheid .73 te zijn. Deze items laden allemaal hoger dan 
.36 op factor 1. 



Bijlage 3 
Multipele Regressie-analyse 

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van het SPSS-X programma "Re-
gression". Daarbij is gekozen voor de methode "Forward", met Pin-waarde .99 
en Pout-waarde 1. Dit stelde ons in staat alle variabelen in de vergelijking op 
te nemen en eveneens alle beschikbare resultaten in de hiernavolgende tabel-
len weer te geven. 

Multipele regressie-analyse en oppositie 

deprivatiemodel 
variabelen 

1 regiemsevaluatie 	 .413 	 .171 	 .171 	.4274 	.0001 
2 externe contacten 	 .450 	.203 	 .032 	-.1914 	.0719 
3 probleemperceptie 	 .467 	 .218 	 .015 	- .1330 	.2198 
4 interne contacten 	 .481 	 .231 	 .013 	- .1162 	.2719 
5 detentiefase 	 .481 	 .231 	 .000 	.0142 	.9027 
6 verblijfsduur 

t.t.v. onderzoek 	 .481 	 .231 	 .000 	.0068 	.9552 

importmodelvariabelen 

1 leeftijd le misdrijf 	 .185 	 .034 	 .034 	- .2935 	.0911 
2 opleiding 	 .270 	.073 	 .039 	-.1984 	.0971 
3 toekomstperspectief 	 .313 	 .098 	 .025 	- .1628 	.1605 
4 strafduur 	 .322 	 .104 	 .006 	.0872 	.4834 
5 aantal vrijheidsstr. 	 .323 	 .104 	 .000 	-.0396 	.7672 
6 leeftijd 	 .324 	 .105 	 .001 	.0370 	.7993 

slotvergelijking 

	

multipele 	verklaarde 	R2 toe- 	regr. 	P-waarde 

	

correlatie 	variantie 	name 	coeff. 

	

(R) 	 (R2) 

1 regiemsevaluatie 	 .413 	 .171 	 .171 	.3782 	.0001 
2 externe contacten 	 .451 	 .203 	 .032 	- .1876 	.0747 
3 opleiding 	 .461 	 .212 	 .009 	-.1228 	.2521 
4 leeftijd le misdrijf 	 .473 	 .224 	 .012 	-.1158 	.3036 

De belangrijkste conclusie die uit bovenstaande resultaten getrokken kan 
worden, is ongetwijfeld dat importvariabelen nauwelijks bijdragen aan de 
voorspelling van een oppositionele attitude. We zien in de "R2"-kolom dat de 
importvariabelen gezamenlijk niet meer dan 10% van de variantie voor hun 
rekening nemen (R2 = .105), terwijI dat voor de deprivatievariabelen 23% is 
(R2 = .231). Het meest in het oog springende resultaat zien we echter in de 
"R2-toename"-kolom bij de slotvergelijking: regiemsevaluatie verklaart 17% 
van de variantie, de externe contacten voegen daar 3% aan toe, terwip de 
beide importvariabelen samen slechts 2% toevoegen; ze zijn in de slotverge-
lijking dan ook verre van significant. 
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Multipele regressi,analyse en exploitatie 

deprivatiemodel 
variabelen 

importmodelvariabelen 

slotvergelljking 

	

multipele 	verklaarde 	R2 toe- 	regr. 	P-waarde 

	

correlatie 	variantie 	name 	Coen. 

	

(R) 	 (R2) 

1 regiemsevaluatie 	 .285 	 .081 	 .081 	.2444 	.0270 
2 externe contacten 	 .370 	 .136 	 .055 	.2413 	.0265 
3 interne contacten 	 .436 	 .190 	 .054 	.2304 	.0341 
4 probleemperceptie 	 .447 	 .200 	 .010 	-.1142 	.2993 
5 verblijfsduur 

t.t.v. onderzoek 	 .454 	 .206 	 .006 	-.0741 	.5448 
6 detentiefase 	 .454 	 .206 	 .000 	.0150 	.8986 

1 leeftijd le misdrijf 	 .322 	 .104 	 .104 	- .3210 	.0598 
2 opleiding 	 .347 	 .121 	 .017 	- .1624 	.1646 
3 aantal vrijheidsstr. 	 .370 	 .137 	 .016 	.1395 	.2891 
4 leeftijd 	. 	 .375 	 .141 	 .004 	.0810 	.5701 
5 strafduur 	 .376 	 .142 	 .001 	-.0313 	.7969 
6 toekomstperspectief 	 .377 	 .142 	 .000 	.0074 	.9477 

1 leeftijd le misdrijf 	 .322 	 .104 	 .104 	-.2289 	.0371 
2 externe contacten 	 .388 	 .150 	 .046 	.2255 	.0319 
3 interne contacten 	 .450 	 .202 	 .052 	.2314 	.0260 
4 regiemsevaluatie 	 .487 	 .237 	 .035 	.1959 	.0715 

Als we eerst weer de modellen apart bekijken, dan zien we globaal dezelfde 
trends terug als we in de vorige tabel zagen. Ook hier nemen de deprivatie-
modelvariabelen tezamen meer variantie voor hun rekening (R2 = .206) dan de 
importmodelvariabelen (R2 = .142). loch zien we ook enige verschillen. Met 
name de statistisch significante bijdrage van de interne contacten aan de 
voorspelling is opvallend (p = .0341). Verder zien we dat opleiding wegvalt uit 
de slotvergelijking (p = .1646). Op zichzelf genomen is deze significante bij-
drage van interne contacten aan de voorspelling niet zo vreemd: het gaat hier 
immers om exploitatie van medegedetineerden; om te kunnen exploiteren, zijn 
deze interne contacten noodzakelijk. 
In de slotvergelijking zien we dat het totaal van de verklaarde variantie 
(R2 = .237) groter is dan de modellen apart opleveren (respectievelijk .206 en 
.142). De variabelen uit de beide modellen nemen elk ongeveer de helft van de 
variantie voor hun rekening (respectievelijk 10% en (4% + 5% + 3% =) 12%), 
maar de leeftijd waarop het eerste misdrijf werd begaan, is hierbij het belang-
rijkst. 



Multipele regressie-analyse en isolationisme 

deprivatiemodelvariabelen 

	

multipele 	verklaarde 	R2 toe- 	regr. 	P-waarde 

	

correlatie 	variantie 	name 	coeff. 

	

(R) 	 (R2) 

1 regiemsevaluatie 	 .332 	 .110 	 .110 	.3033 	.0082 
2 detentiefase 	 .365 	 .134 	 .024 	- .1370 	.2603 
3 externe contacten 	 .385 	 .148 	-.014 	-.1329 	.2294 
4 interne contacten 	 .391 	 .153 	 .005 	-.0695 	.5289 
5 probleemperceptie 	 .395 	 .156 	 .003 	-.0685 	.5444 
6 verblijfsduur 

t.t.v. onderzoek 	 .399 	 .159 	 .003 	-.0635 	.6141 

importmodelvariabelen 

1 toekomstperspectief 	 .271 	 .073 	 .073 	-.2623 	.0192 
2 leeftijd le misdrijf 	 .371 	 .137 	 .064 	-.3176 	.0561 
3 opleiding 	 .428 	 .183 	 .046 	-.2074 	.0697 
4 aantal vrijheidsstr. 	 .430 	 .185 	 .002 	-.0575 	.6527 
5 strafduur 	 .430 	 .185 	 .000 	.0114 	.9234 
6 leeftijd 	 .430 	 .185 	 .000 	-.0079 	.9544 

slotvergelijking 

1 regiemsevaluatie 	 .332 	 .110 	 .110 	.2224 	.0473 
2 toekomstperspectief 	 .413 	 .170 	 .060 	-.2385 	.0231 
3 leeftijd le misdrijf 	 .444 	 .197 	 .027 	- .2151 	.0562 
4 opleiding 	 .475 	 .225 	 .028 	-.1748 	.1045 

In dit geval zien we dat de variabelen uit het importmodel gezamenlijk meer 
gewicht in de schaal leggen (R2 = .185) dan de deprivatievariabelen (R2 = .159), 
maar dat de verschillen miniem zijn. Verder valt op dat voor het eerst de toe-
komstperspectieven een rol van betekenis spelen. 
Ook nu weer blijkt dat de variabelen in de slotvergelijking meer variantie ver-
klaren (R2 = .225) dan de modellen apart (respectievelijk .185 en .159). De slot-
vergelijking !evert drie significante variabelen op. De belangrijkste variabele 
is de regiemsevaluatie: deze variabele alleen neemt meer verklaarde variantie 
voor zijn rekening dan de importvariabelen tezamen. 
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